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Schãrer.
Não só deu o peixe como ensinou a pescar



Luciana Andrade

Alguns o chamariam de 
louco. Outros, de excêntri
co. Mas talvez “empreen
dedor” seja a palavra que 
mais se aproxime do suíço 
René Schàrer, 63 anos, e de 
sua surpreendente trajetó
ria de vida. Ele é um dos 
sócios-fundadores da orga
nização nao-governamen- 
tal (ONG) Instituto 
Terramar, criada há 11 
anos. Ocupando um cargo 
de alto-escalão na direção 
geral da empresa aérea 
Suisse Air, onde começou 
a trabalhar aos 20 anos de 
idade, Schàrer optou por 
largar o emprego no mo
mento em que a empresa 
ia lhe mandar para 
Harvard, nos Estados Uni
dos. O inusitado dessa his
tória foi o que ele decidiu 
fazer depois: mudar-se de
finitivamente para a Prai- 
nha do Canto Verde -  co
munidade situada no lito
ral leste do Ceará, a 120 
quilómetros de Fortaleza -  
, que ele conhecera duran
te as férias de 1987. Isso 
depois de ter vivido em 
Nova Iorque, Madri, 
Boston, Milão, São Paulo e 
ter tido uma vida social in
tensa.

Apesar de ter demorado a 
se habituar com a falta de vontade 
política do poder público brasilei
ro, Schàrer contou que não teve 
problemas de adaptação a um es
tilo de vida tão diferente do seu.

Aliás, quase nenhum problema. 
“Nem sempre entendo as piadas” , 
comentou, rindo. Ele vive hoje com 
a maior naturalidade na comunida
de de pescadores, adora uma 
cervejinha e acha que “a organiza
ção, a pontualidade e a emoção do 
brasileiro é a melhor mistura que 
se pode pensar”.

Schàrer é um senhor bastan
te simpático e de fala mansa, que 
fez questão de frisar que essa não 
foi uma escolha inconsequente ou 
coisa de aventureiro, como muitos 
podem pensar em um primeiro 
momento. “A profissão e o dinhei
ro não são os únicos objetivos da 
vida”, ressalta. E, para realizar um 
desejo maior, de viver em um lu
gar que oferecesse qualidade de vida 
e onde pudesse concretizar novos 
projetos, ele contava com sua apo
sentadoria e um dinheiro guarda
do no banco. Esse parece ser um 
traço marcante da personalidade 
desse organizado suíço -  a convi
vência harmónica entre ousadia e 
comedimento, entre a coragem dc 
mudar radicalmente o estilo de vida 
e a permanente lucidez que o puxa 
de volta e lhe pede para pesar prós 
e contras. Também é o tipo de pes
soa imediatista, que não tem muita 
paciência para processos longos e 
gosta de ver seu trabalho concreti
zado logo.

Aposentado, ele poderia es
tar aproveitando uma vida confor
tável, lendo jornais e passando o 
dia de pijama e chinelos. Mas 
Schàrer preferiu arregaçar as man
gas, reunir colegas do antigo em
prego e fundar a Associação de 
Amigos da Prainha, entidade filan
trópica com a finalidade de arreca
dar fundos para os projetos da co
munidade. No início, ele “deu o 
peixe” àquela gente, incentivando

suas atividades e conseguindo 
apoios financeiros vitais. Tempos 
depois, ensinou o povo a dar os 
primeiros passos sozinho, que eram 
bem tímidos no começo.

Então, aquela comunidade 
de pescadores -  que sequer pos
suía um carro para levar sua gente 
ao médico -  nunca mais foi a mes
ma após a chegada daquele estran
geiro, no início da década de 90. 
Eles passaram a trilhar, juntos, o 
caminho do desenvolvimento com 
autonomia. Fazendo jus à fama de 
metódico, típica dos europeus, 
Schàrer estruturou um ambicioso 
plano para desenvolver as 
potencialidades da comunidade, 
organizando sua economia e dan
do-lhe base de coesão social.

Em entrevista concedida du
rante uma tarde à equipe da Revis
ta Entrevista, Schàrer felou -  sem 
sotaque carregado — sobre sua in
fância, o interesse pelas causas so
ciais, o impacto do contato com a 
pobreza e a miséria, os projetos fu
turos na comunidade da Prainha do 
Canto Verde e a importância do 
autofinanciamento das ONGs.

É difícil duvidar do êxito dos 
projetos do surpreendente Schàrer, 
ainda mais depois de saber que foi 
ele um dos responsáveis pela 
extinção do histórico problema da 
mortalidade infentil da comunida
de da Prainha, pela construção de 
creches c pela ajuda aos pescado
res na adm inistração e 
comercialização do pescado, prin
cipal produto da economia local. 
A  partir daí, foi possível fortalecer 
a auto-esáma daquela comunida
de simples — e esse sentimento é 
raiz forte que serve de base para 
um trabalho maior no futuro. E é 
para o futuro onde o olhar de 
Schàrer aponta, sempre.
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RenéSchwer
Kao sú deu o ueixe como ensinou a pescar

M ariana: O que m ais cham a a 
atenção no seu trabalho é a pre
ocu p ação  não só  com  o m eio  
am biente e com  o lado hum ano, 
m as com  o desenvolvimento das 
com unidades. Com o surgiu  essa  
preocupação e com o ela passou  
da preocupação para a ação?

RS: Bom , a minha origem é... Eu 
nasci na Suíça em 1941, durante a 
Segunda Guerra Mundial, em uma 
família muito, muito humilde. Meu 
pai cra desempregado, fazendo bi
cos, antes da Guerra. D epois da 
Guerra, ele serviu no Serviço Mili
tar e até depois da Guerra - que ter
minou em 1945. E m  1950, quando 
ele já tinha 42 anos, eu acho que foi 
a primeira vez que ele arranjou um 
emprego seguro. Então, a seguran
ça económica da família começou 
em 1950, quando eu estava com  
nove anos. Então, eu e a minha irmã 
- cinco anos mais velha - não sofre
mos fome, mas nossos pais, sim. Os 
nossos pais, sim. A  Suíça em 1910, 
1920, era um país pobre. N ão tinha 
recursos, inclusive, a Suíça expor
tou imigrantes para o Brasil na épo
ca, quando terminou a escravidão 
no café. O s negros que saíram do 
café foram substituídos por italia
nos e por suíços, porque nessa épo
ca, final de 1800, era uma grande, 
grande crise nesses países. A Suíça 
só virou um país rico realmente de
pois da Segunda Guerra Mundial. 
A  minha infância assim foi boa, sem 
carências, mas tampouco não foi de 
luxo. A gente trabalhou. A  minha 
educação foi boa, a Suíça tem um 
sistema de educação muito bom , 
ensino básico e tudo isso. Fiz o pri
mário, não fiz o segundo grau. Re
almente, na Suíça, são nove anos de 
ensino primário e, geralmente, pou
ca gente vai pra faculdade. É  mais 
educação profissionalizante, escolas 
técnicas, escolas profiissionalizantes, 
etc. Então, eu entrei na parte de ges
tão de empresa, uma educação na 
área comercial e, com  vinte anos, 
que era mais ou menos em 61, eu

tive a sorte de entrar na Suisse Air, 
que era a empresa de aviação da Su
íça. Era uma empresa comercial e, 
em 1960, era a época que tinham 
chegado os primeiros aviões a jato, 
a terceira turbina. Então, o que acon
teceu? E u  entrei na empresa quan
do ela com eçou a decolar. Mas, 
m esm o assim, foi uma carreira pro
fissional muito, muito boa, muito 
interessante. Mas como eu tinha essa 
ascendência humilde... A minha mãe 
era uma pessoa muito sensível pe
los animais, pelas pessoas mais po
bres. Eu  levei um pouco isso, mes
mo crescendo, fazendo carreira pro
fissional. Bom , uma coisa é boa, 
avançar, ganhar dinheiro, mas de
pois (vem a) pergunta: qual é o senti
do da vida? Qual é o sentido do 
trabalho? Deve ter um sentido, se
não por que a gente faz? O  que eu 
posso fazer para o meio ambiente, 
para a justiça social? Quando você não 
tem que se preocupar com a sobre
vivência do dia-a-dia - acho que até 
vocês devem ter essas coisas - e co
meça a pensar um pouco sobre o 
existencialismo. Nunca deixei de pen
sar nisso. Muito cedo comecei na 
Alliance International, no GreenPeace (en
tidade internacional sem fins lucrativos que 
trabalha com questões ambientais), quan
do foi fundado. Eu  sempre estava 
ali e sempre estava estudando essas 
questões, embora não tenha uma for
mação acadêmica. Mas eu li muito. l i  
muito. Quando saiu a discussão sobre o 
desenvolvimento sustentável, comecei ler 
muito o Fritjof Kapra (físico que tinha uma 
pempção holística da produção e que con
sidera que economiaf saúde humana, 
cultura, tecnologia e ecologia estão ne
cessariamente relacionadas. A utor de 
livros como “O ponto de fnutaçao” e 
“O tao da fís ic a ”) . Q ue pra m im , 
até h oje, a B íb lia  do d esen vo l
vim ento sustentável são o s livros 
que ele escreveu  e que devo d i
zer que me in fluen ciaram  b a s 
tante.

M a ria n a : A lém  do h is tó r ic o  
de fam ília, René, você acha que

o am biente da época, histórico, 
em  um  contexto m ais geral, de 
quem  tinha acabado a Segunda  
Guerra e quando os m ovim entos 
am bientalistas com eçaram  a fer
ver na c o n tra c u ltu ra , o 
existencialismo... Você viveu nes
se  am biente de contracultura?

RS: Bem, era 1968 e realmente os 
ambientalistas nào nasceram logo 
após a guerra. Eles vieram um pou
co depois e começou a crescer só 
nos anos 60, quando realmente co
meçou a se tocar que todo progres
so, todo desenvolvimento estava cri
ando um desequilíbrio sério. N o 
período, por exemplo, na década de 
60, os lagos na Suíça estavam con
taminados. Se não se fizesse nada 
na época, então teria acabado tudo. 
Hoje, os lagos são tão limpos que 
tem gente que diz que os peixes es
tão diminuindo, porque a água dos 
lagos é limpa demais, não tem mais 
nutrientes. O problema é que você 
começa a corrigir a natureza e você 
exagera. Então, toda essa época aju
dou você a ficar ligado. E , claro, um 
pobre que tem que pensar como, o 
que vai com er amanhã não tem 
m uito tem po para se preocupar 
com isso. Mas nós temos. Temos 
tempo e uma profissão estável.

M ônica: Isso  que você fazia era 
no período em  que estava traba
lhando na Suisse Air?

RS: E m  1961, fiz a minha escola. 
Saí da escola em 1958 e, em três 
anos, fiz um curso profissionalizantc, 
tipo o Senac (Serviço N acional de 
Aprendizagem Comercial). Era apren
dizagem na área de comércio e ges
tão de empresas. D epois disso, eu 
passei um ano em Genebra (região 
localizada no sul do país, que fazjrontei- 
ra com a  França), que é quase obri
gatório na Suíça. N ós tem os qua
tro idiom as oficiais: o Alem ão, o 
Francês, o Italiano e o Romanche. 
Então, o norm al para p essoas da 
parte alemã da Suíça é depois da
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escola passar um ano na parte fran
cesa, para aprender pelo menos o 
segundo idioma do país. Depois, a 
m aioria já aprende Inglês, pelo 
m enos a grande maioria fala três 
idiom as. Foi aí que eu entrei na 
Suisse Air e comecei a carreira pro
fissional que me levou ao exterior. 
E m  1964, escolhi a carreira numa 
rotação internacional. D isse: “ Eu 
quero um trabalho no exterior” . E  
passei por N ova Iorque, Boston, de 
lá voltei à Europa, (fui) para a Itália, 
para a Espanha, depois da Espanha 
para o Brasil, em São Paulo. D e lá, 
voltei para a Espanha e de lá fui para 
os E stados Unidos. Em  1992, re
solvi voltar para o Brasil.

E ugen ia: Com a carreira inter
nacional, com o era a construção  
de vínculos, já que você passava  
quatro anos em  um  lugar e m u
dava pra outro?

RS: Eu passava quatro, cinco, seis 
anos e, dependendo dos resultados, 
se você ia subir ou descer ou ficar 
no m esmo nível...

E ugên ia: Você voltava para a Su
íça  para  visitar a su a  fam ília?  
Com o é que ficavam  suas raízes?

RS: Só ia para a Suíça de férias. Para 
visitar a família, para fazer cursos, 
para reuniões dentro da empresa.

Lorena: Lidar com  essas m udan
ças era difícil para você?

RS: Não, não. Porque, imagina, a 
Suíça é um país que cabe quatro 
vezes no Ceará. Então, a gente, jo 
vem, se sentia muito pequeno, todo 
mundo queria ir para algum lugar. 
E n tã o , na Su íça , A lem an h a, 
Holanda, em todos esses países, nós 
não temos... O nosso sentido de re
lacionamento com  a família é mais 
racional, mais frio. Exagerando um 
pouco, é quase com o os anim ais. 
Quando um animal chega à maiori
dade, a mãe o expulsa da casa: “A go

ra, você se vira” . E  lá também se 
espera que os homens da época... 
Se estava com vinte anos e ainda 
morava em casa, pensavam que ti
nha alguma coisa errada com  ele. 
Esperava-se que o jovem saísse de 
casa e começasse a construir a pró
pria vida. Então, era uma coisa nor
mal, c eu tinha muita vontade de co
nhecer o mundo, crescer e conhe
cer coisas novas.

Felipe: Q uando você com eçou  
a viajar, qual foi o país que, cul
turalmente falando, lhe cham ou  
m ais a atenção?

RS: N a época, foram  os E stados 
U n idos, porque n os anos 60 já 
eram atrativos os E stados Unidos, 
onde tudo era grande, livre, tudo 
era muito criativo. Você podia ain
da se mexer. Aí saía da Suíça para 
um país enorm e, onde você p o 
dia se desenvolver...

C am ille : E  o q u e  c h am o u  a 
su a  a ten ção  no B ra sil?

R S: A cho que a prim eira vez que 
eu vim  ao B rasil foi em 1978. 
N a  época  em que eu estava ain 
da na I tá lia , em  M ilão , com o 
diretor com ercial da Su isse  Air. 
Vim  aqui trazendo um  gru p o  de 
v iajan tes para conhecer o  B ra
sil. N a  época , o B rasil era Rio 
de Jan e iro  e Salvador, e acabou . 
E n tão , fo i e sse  o p rim eiro  co n 
tato que tive. N e ssa  ép oca , tam 
bém  aproveitei para ir ao Chile. 
N o  Chile, eu tinha um m enino 
(ele havia adotado uma criança de 
baixa renda, através de um progra
ma internacional de adoção). E s sa  
fo i a prim eira tentativa de c o 
nhecer um p o u co  a vida de p e s
soas m en os favorecidas. E u  ti
nha um afilh ado  no Chile e, d e 
po is de p assar  uns d ias no Rio, 
fu i lá para v isitar clc. F o i a p ri
m eira vez  que eu me con fron tei 
com  a pob reza . R ealm ente, era 
um a cidade... C on cepción ... Por

que no Rio, com o tu rista , 
você  vai a C o p acab an a. A 
p rim eira  vez  que v o c ê  v a i lá, 
você  quer ver as be lezas n ac io 
nais, não está m uito p reo cu p a
do com  a qu estão  social. Só  de
p o is , em 1981, eu vim  n om ea
do com o diretor da S u isse  Air 
no B rasil. A í m e m udei p ara  Sao 
P au lo  e m orei qu atro  an os lá. 
C om ecei realm ente a con hecer 
esse  p a ís, que é tão grande, tão 
d iferente. M as eu lem bro com o 
m enino, eu acho que a prim eira 
co isa  que eu lem bro de B rasil, 
assim , é'*a C op a de 1958, na Su 
écia. E u  lem bro de um  d om in 
go , quando a gente saiu, a fam í
lia toda - a gente não tinha tele
v isão  em casa  -, e aí a gente foi 
para um  restaurante para a lm o
çar e p ara  a ss is t ir  ao  fin al da 
C opa. E  depois foi um film e de 
um fran cês, que era o “ O rfeu  do 
C arn ava l” , que era uma peça do 
J  obim (ofilmefoi baseado na peça “Orfeu 
da Conceição”, de Vinícius de Moraes, 
com trilha musical de Vinícius e Tom 
Jobim). E  essas foram as minhas pri
meiras influências. A  música e tudo. 
Então, quando fui m andado pela 
em presa para o  Brasil, eu fiquei 
muito feliz de conhecer esse país tão 
grande.

Camille: Q uando você com eçou  
a morar aqui, com o foi o seu  re
lacionam ento com  os b rasile i
ros?

RS: Bom, eu posso dizer que, em São 
Paulo, eu tinha uma equipe, toda uma 
equipe na área comercial, administração, 
contabilidade, aeroporto. Então, forma
va um grupo de quarenta a cinquenta 
pessoas, por quem eu era responsável. 
E  eu acredito que em todos os meus 
anos na Suisse Air foi uma turma (pau
sa)... A melhor turma com que eu já tra
balhei. Um pessoal muito preparado 
profissionalm ente e, além  do 
profission alism o, tinha essa ques
tão do calor hum ano. R ealm en
te, fo i um a equipe fan tástica
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R e n é S c í s r
Nao so deu o peixe como ensinou a pescar

e durante esses quatro anos a gente 
até m ontou uma cam panha junto. 
E ra  na seca de 1982, um a seca 
muito grande. E  com  um esforço 
de equipe, trabalhando juntos, mon
tamos um esquema para ajudar na 
seca do Ceará. Até viajamos, eu vi
ajei para conhecer, estabelecer con
tatos com  o pessoal daqui do Fun
do Cristão para a Criança (fundo in
ternacional que financia ações voltadaspara 
o desenvolvimento da criança e do adoles
cente), que até hoje trabalha lá no 
Lagam ar (bairro pobre de Fortaleça). 
Então, esse foi o  primeiro contato 
que eu tive, em 1982. Eu  fui conhe
cer um trabalho deles, e eles nos in
dicaram  uma com unidade que a 
gen te  p o d ia  a ju d ar , que era a 
Pitombcira, lá ern Itapajé (município 
localiçado a  124 quilómetros de Fortale
ça). E  lá, até hoje, tem um rapaz lá, 
o Cacá, que agente ajudou em 1983. 
A gente fez um trabalho lá, que foi 
uma merenda para as crianças até 
quando terminou a seca e começou 
a chover. Aí, com o dinheiro que a 
gente dnha coletado em São Paulo, 
foram  com p rad as um as canoas 
para usar na pesca.

M ariana: E m  todos e sse s  anos, 
você fa z ia  um  trabalh o  m ais  
pontual e em ergencial. Você já  
pen sava em  fazer um  trabalho  
com  desenvolvim ento su sten 
tável in loco?

RS: Mais ou menos. A fase assim, 
decisiva, talvez seja nos anos de 1973 
a 1975, quando passei por uma si
tuação familiar de divórcio. Minha 
filha, que hoje tem 34 anos, a única 
filha, foi morar com a mãe. Então, 
isso me afetou profundamente. Eu 
fiquei na Itália e em certo mom en
to eu achei: “ Bom , você agora, a 
sua filha não está aqui e você tem 
muito tempo para se dedicar, para 
fazer outras coisas” . Aí que come
çou essa questão de começar a pen
sar o “ porquê”  e o “ quê”  eu vou 
fazer no futuro. E  aí você tem que 
perguntar. E u  acho que foi nessa

época tam bém  a experiência do 
meu pai... Meu pai, depois que ele 
tinha arranjado esse emprego, em 
1950... Ele, como jovem, nunca ti
nha tido uma educação, nao termi
nou a escola, e eu vi que quando 
chegou na idade de parar de traba
lhar, ele não sabia mais o  que fazer, 
porque a única coisa que ele sabia 
fazer era trabalhar. Custou tanto 
para arranjar um emprego, e a vida 
dele era esse emprego, até que dis
seram para ele: “ Olha, agora você 
já tem idade para ficar em casa” . 
Bom, e o  quê que ele ia fazer com a 
vida dele? Com  essas duas coisas 
juntas, eu disse: “ Bom , eu vou pla
nejar minha vida de uma forma di
ferente. N ao tenho como objetivo só 
a carreira profissional ou acumular di
nheiro. Quero ver se um dia eu posso 
ter independência económica, não pre
cise trabalhar, (parapoder) fazer uma ou
tra coisa” . Só que isso era 1975, eu sabia 
que queria fazer isso, mas não sabia o 
que vinha a ser, se era o trabalho social... 
Essa idéia do desafio, do desenvolvimen
to sustentável, só veio no decorrer dos

anos, e a definição, o rumo para onde é 
que ia, também era uma questão que 
por acaso cu acabei no Ceará. Porque aí 
depende tudo da vida, dos caminhos 
da vida que você vai fazendo. Sempre 
passei férias no Ceará e, um dia, eu esta
va em Jericoacora (praia do município de 
Gijoca, a 256 quilómetros de Fortaleça, consi
derada uma das deç praias mais bonitas do 
mundo), em 1986, 1987. Quando 
Jericoacora começou a ser conhecida, 
encontrei duas pessoas que viraram 
muito importantes no futuro, nesse 
rumo. Uma era um médico que me fa
lou da Prainha do Canto Verde (praia do 
município de„ Beberibe, a 79 quilómetros de For
taleça), ele disse: “Sc você gosta desse tipo 
de comunidade de praia, então vai lá” . 
E  a outra foi uma jovem cearense que 
estava fazendo enfermagem no Hospi
tal Escola Maternidade.

F e lip e : Q u a l o n om e d e s s a s  
p e s so a s ?

RS: O  doutor Alberto, eu perdi o 
contato, porque me roubaram a car
teira lá no Peru, e lá estava o ende-
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rcço. Nunca mais tive contato com 
ele depois desse dia. E  ela é a Maria 
Cristóvão Moreira. Eu  a conheci em 
Jericoacora, uma jovem determina
da, cjue sabia o que queria fazer. Ela 
estava fazendo graduação e disse: 
“ Eu  vou fazer o mestrado na USP 
(Universidade de Sao Pa///o), eu vou 
fazer isso, isso e isso...”  Ela me en
sinou muito. Ficamos amigos e sem
pre nos comunicamos e, de fato, no 
começo, ela foi a primeira acadê
mica da Prainha do Canto Verde. E  
fez um trabalho acadêmico na Pra
inha, na área de saúde materna in
fantil. Então, essas duas pessoas 
eram esse médico, que me deu essa 
idéia, e ela.

Lorena: Voltando um pouco para 
sua chegada ao Brasil, você falou 
que uma das diferenças é o calor 
humano. Foi um ponto que lhe 
agradou. Teve algum  ponto de 
choque cultural? Você teve algu
m a dificuldade em  se adaptar ao 
País? Algum choque, algum a di
ferença da cultura suíça pra brasi
leira que chamou sua atenção?

Sim plícia: A im pressão do Brasil 
que se  tem  na E u ro p a  condiz  
com  a realidade brasileira?

RS: Bom , antigamente se sabia mui
to, muito pouco... Ate hoje a cober
tura da imprensa na Europa sobre 
a América Latina é muito limitada. 
Sobre o Brasil também. Ainda na 
Europa se tem uma idéia estereoti
pada do Brasil, mas como tem mais 
gente vindo visitar, está mudando. 
Mas realmente, para mim, não foi 
muito um choque, porque eu tinha 
saído da Suíça, tinha passado nos 
Estados Unidos, tinha passado cin
co anos na Itália (que já é meio ca
minho para o Brasil), quatro anos 
na Espanha e depois São Paulo, que 
também já é mais europeu que o 
resto do Brasil. E u  acho que nesse 
trabalho na Suisse Air, em São Paulo, 
algumas coisas se complementaram: 
a organização que a gente está acos

tumado, a pontualidade, a exigên
cia de cumprir prazos. Tudo isso ca
sando com  esse sentimento, com a 
emoção. Acho que é a melhor mis
tura que se pode fazer, realmente. 
Mas não foi um choque, eu já esta
va preparado.

Pedro: Fazendo um com parati
vo da pobreza encontrada aqui à 
pobreza vivida na sua infância e 
à vivida pelos seus pais, quais são 
as diferenças?

RS: Posso dizer que hoje, 11a Suíça, 
tem novos pobres. São imigrantes, 
são mais solteiras e, sobretudo, pes
soas da terceira idade que não têm 
nenhum amparo, só a previdência 
social. O  que faz a diferença é que 
você lá, hoje, m esmo pobre, tem a 
garantia de uma renda mínima e se 
precisa de dinheiro, se não tem di
nheiro para comprar o com bustí
vel para esquentar a casa, você tem 
direito à ajuda social. A  previdência 
social é muito boa, e você não tem 
o desequilíbrio, a má distribuição de 
renda. O  pobre lá não era miserá
vel e nao tinha essa diferença de ri
cos e pobres. Então, o jovem na 
Suíça tinha chance e, às vezes, aqui, 
os jovens do interior não têm uma 
chance de entrar na faculdade... Lá, 
tem um sistema que acolhe os me
nos favorecidos, aqui nao tem essa 
questão. Existe uma injustiça, uma 
má distribuição de renda.

Luciana: Quais foram as suas pri
m eiras im pressões quando você 
chegou  aqui no C eará? O que 
você achou?

RS: Quando cheguei no Ceará, vin
do de São Paulo, tinha visto a seca 
na televisão, na Globo, e pensava que 
queria ver realmente com o é esse 
problema. Com o eu tinha contato 
com o Fundo Cristão para a Crian
ça, então telefonei para eles e fui 
visitá-los no Lagamar. Com  eles, 
visitei as comunidades e realmente 
foi um choque muito grande. Até

esse m om ento, eu conhecia B E |
mais São Paulo, que tinha fave
la, mas você não ouvia falar dc pes
soas, crianças morrendo por falta de 
alimentação. Então, foi um choque! 
Por outro lado, foi positivo porque 
Fortaleza, o Ceará, nessa época, era 
um lugar maravilhoso. Rcalmente, 
cu me senti muito atraído. Pensava 
que era um lugar onde você podia 
viver um estilo de vida simples, vi
ver bem, sem ter muitos recursos, e 
as pessoas eram superfantásticas, as 
que eu conheci, que trabalhavam no 
Fundo Cristão para a Criança e as 
pessoas das comunidades.

M ônica: Você falou que quando  
ainda era executivo da Suisse Air 
já pen sava em  algum  trabalho  
social, sem  saber exatam ente o 
quê. M as você estava preparado  
para um a m udança de estilo de 
vida tão radical assim ?

RS: N ão era realmente muito radi
cal, porque quando decidi fazer essa 
mudança, tinha um capital que me 
garantia a existência. E  tam bém  
porque eu já tinha conhecido pes
soas pobres, bairros pobres, áreas 
pobres, países pobres e sabia o  que 
estava fazendo. Também quando eu 
conheci a Prainha do Canto Verde, 
eu a vi com o um lugar que oferecia 
a melhor qualidade de vida dos lu
gares que já tinha conhecido. N ão 
era que eu estava entrando aqui 
numa aventura ou arriscando a vida, 
mas sim casando um desejo de fa
zer alguma coisa diferente e moran
do em um lugar em que o mundo 
ainda estava em ordem, o mundo 
físico, vamos dizer.

Aline: C om o foi a receptividade  
do p e sso a l da Prainha do C an 
to  V erd e  ao  se u  t r a b a lh o ?  
Q u an d o  você c h eg o u  lá , um  
estran geiro , q u a l foi a reação  
d a co m u n id ad e ?

RS: Quando eu fui lá a primeira vez, 
peguei um táxi aqui em Fortaleza,
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porque era muito difícil alguém  
saber onde era o  lugar. Cheguei lá 
no Pé do Morro e fui caminhando 
para a praia. Tinha um pescador lá 
que m e levou  p ara  a c a sa  do 
“ D inho” , o pescador que doutor 
Alberto tinha indicado. N essa pri
meira (visita à Pretinha), acho cjue fi
quei lá dez dias, aí me acolheram, 
disseram : “Aqui, tem um quarto, 
uma rede aqui” . E  me integrei à fa
mília, praticamente. Só que nessa pri
meira vez era só para tirar férias, 
nao estava procurando fazer algu
ma coisa, nem me toquei, acho. N a 
segunda vez, não sei se era no m es
mo ano ou no ano seguinte, aluguei 
um buggy em Fortaleza e fui lá. Só 
tinha um carro na comunidade, o 
do atravessador, e esse não levava 
ninguém nem para o asfalto de gra
ça. Inevitavelm ente, no meio da 
noite, batiam na porta e (eu) preci
sava levar a mulher para ganhar ne
ném. Aí comecei a ajudar. Com e
çou realmente meu envolvimento na 
comunidade. As pessoas com eça
ram a me conhecer, a gente foi con
versando muito com os pescado
res, professores e todo mundo. Mas 
m esmo nessa segunda visita, tam
bém não estava lá com  a intenção 
de fazer um projeto. Só na terceira, 
é que: “ Bom , já que você está pen
sando em fazer alguma coisa dife
rente dacjui a alguns anos, talvez aqui 
seja o lugar” . E u  já sabia um pouco 
como era o problema da pesca, do 
atravessador, sabia que tinha um 
problema dc terra, mas não sabia a 
gravidade. Sabia do problem a da 
mortalidade infantil, dava para ver 
que havia muita gente desnutrida e 
a ficha caiu. Com os amigos de For
taleza, comecei a trocar idéias e a 
gente achava que ia propor à co
munidade fazer um projeto. E  real
mente, quando eu realmente fiz, 
com a ajuda dessas pessoas, a gente 
montou um projeto muito simples, 
mas, para mim, era claro que nunca 
ia mudar se não conseguisse con
trolar a questão do pescado. Se não 
controlava o m eio de produção,

nunca ia m udar nada. Sem pre o 
atravessador ia ganhar o dinheiro e 
eles iam pescar e trabalhar. Então, 
o projeto foi m uito sim ples, foi 
comprar uma toyota usada, porque 
o acesso era só com (carro de) tra
ção nas quatro rodas para levar ao 
entreposto. E  usar a toyota para o 
transporte de doentes e transporte 
escolar, porque os meninos que fa
ziam a partir da quinta (série), cami
nhavam todos os dias seis quilóme
tros até a escola e seis quilómetros 
de volta, sem merenda, sem nada, 
no sol quente e seria isso. N o  final, 
não tinha ninguém, todo mundo 
desistiu. Então, o dinheiro seria usa
do para a Toyota e para a garagem. 
Bom , esse cra o projeto inicial, que 
eu achava que poderia mudar algu
ma coisa, sem pensar no futuro. Se 
tivesse pensado no futuro, depois 
talvez eu tivesse desistido. Mas en
tão, essa foi a ideia e, no início de 
1990, eu apresentei para eles. A co
munidade já estava se organizando, 
estavam  criando uma associação 
dos m oradores, aproveitei e, em 
uma dessas reuniões, que eu sem 
pre p artic ip av a  co m o  ouvin te, 
apresentei a idéia para eles.

Felipe: N e ssa  época, você m o
rava onde?

RS: N essa  época eu m orava em 
Atlanta, na Geórgia. Importante é 
que na terceira visita, encontrei o 
Beto. O  Beto é do Centro de D e
fesa e Prom oção dos Direitos H u
m an o s da A rq u id io c e se . Jo sé  
Alberto Cabral é o nome dele. A 
Prainha tinha o problema da terra, 
contra o grileiro, o Antônio Sales e 
a imobiliária Henrique Jorge. E  o 
Centro de Defesa, que foi fundado 
por D om  Aloísio Lorscheider, en
trou para assumir a questão jurídi
ca, dava assessoria jurídica para a 
comunidade. E  esse Beto ajudou a 
comunidade a se organizar porque 
ele dizia: “A  gente tem que lutar na 
justiça contra o usucapião da imobi
liária e, ao mesmo tempo, a gente tem

que desenvolver a com unidade” . 
Então, o primeiro trabalho lá foi do 
Centro de D efesa dos Direitos H u
manos. Eu  também, na terceira vi
sita, conheci o Beto, a gente con
versou muito e, quando eu deixei 
essa proposta para eles, eu disse: 
“ Deem  uma olhada vocês, conver
sem com  os am igos de vocês. Se 
v o cê s  acharem  que querem  se 
engajar, querem trabalhar, vou ver 
se consigo os recursos” . Assim, fui 
embora, voltei para Atlanta. Passa
ram uns seis meses, recebi uma car
ta deles dizendo que tinham con
sultado todo mundo. Porque, claro, 
tinha gente que estava com  uma 
pulga atrás da orelha: “ O  que quer 
esse gringo?” . E u  não sabia, mas na
quela época, onde eu estive hospe
dado pela primeira vez, o dono era 
vigia do Henrique Jorge, na Prainha. 
E u  só soube disse quando fui m o
rar lá. Então, claro, tinha pessoas na 
comunidade que pensavam que ti
nha alguma coisa errada: “ Ele vem 
aqui, diz que quer ajudar a gente, 
mora lá na casa do homem...” . N a 
hora que me apresentei, eles não con
seguiram o consenso entre eles, mas 
pediram um tempo e devem ter pen
sado: “Vamos correr o risco” .

Sabrina: D epois de seis m eses  
você recebeu a carta dizendo que 
eles aceitavam  e veio para cá. 
Com o foi e ssa  im plantação?

RS: Primeiro, eu peguei o projeto. 
E sse  projeto era de cinco, seis pági
nas, traduzi para o  inglês e para o 
alemão e mandei para um bocado 
de am igos no mundo inteiro. T o
dos os meus amigos da Suisse Air, 
a minha família, muitos amigos... E  
todos sabiam  que eu estava com  
essa idéia de fazer uma coisa dife
rente. D isse: “Agora eu decidi, eu 
quero fazer isso, então eu vou sair 
da Suisse Air se conseguir o  dinhei
ro para financiar o primeiro proje
to” . Em  questão de dois meses, já 
entraram 20 mil dólares, o projeto 
era de 40 mil dólares. Indiquei para

38



Rerté Sohãrcr Nào só tíeu o ueixe como ensinou a pescar

todo mundo o número da minha 
conta, e eles mandaram o dinheiro. E  
eu coloquei o resto, os outros cinquen
ta por cento. Falei com o meu che
fe, eu disse: “ Bom , chegou a hora, 
eu vou para o Brasil” . A gente sen
tou e negociou uma data de saída 
para poder substituir o cargo. Em  
1991, eu vim aqui e, com os ami
gos do Fundo Cristão para Crian
ça, escolhemos um jovem sociólo
go de nome Giovani, eu não tenho 
mais contato... Ele foi para a comu
nidade, ajudou a associação para 
organizar a compra da toyota, es
colher um motorista e tudo isso. Ele 
fez a fase inicial, porque eu só p o
dia chegar depois de 1992. Come
çam os a articulação em agosto de 
1991 e quando cheguei, em maio 
de 1992, já rinha a toyota, o m oto
rista, já tinha construído a garagem, 
e começou a parte mais do hanbvare. 
Começou a questão da cooperativa de 
pesca, com a creche para as crianças, etc. 
Aí depois eu continuei o trabalho.

M ônica: Com o é que as pessoas  
da em presa receberam  a notícia 
de que você ia  sa ir pra m orar 
num a praia do Brasil?

RS: Bom , muito bom , porque ele 
sabia que já tinha... Um a vez, a em
p re sa  queria  me m an d ar p ara  
Harvard, para fazer uma reciclagem, 
um curso de n egó cio s, porqu e eu 
era um d o s  c a n d id a to s  p ara  a 
carreira. E n tão , eu d isse : “ N ão , 
eu não quero ir. E u  não quero 
vo ltar à Suíça e não quero ir para 
H arvard , porq u e  eu tenho o u 
tro s p la n o s” . A  em p resa  sab ia  
d isso  e a m aioria d os m eus ch e
fes, o  presiden te  da Su isse  A ir, 
to d o s  realm ente ach aram  que: 
“ O lha, acho que você está fazen
do a coisa certa, se você está fazen
do o que você gosta então...” . A mai
oria dos meus chefes, o presidente da 
Suisse Air, depois viraram Amigos da 
Prainha do Canto Verde. Foram es
sas pessoas que nos ajudaram a finan
ciar esse projeto.

Felipe: M as, nesse momento, eles 
tam bém  tinham  envolvim ento  
com  algum  projeto social?

RS: Muitos dos meus colegas vie
ram me dizer: “ Olha, eu gostaria de 
fazer a mesma coisa” . Mas alguns 
ainda tinham Filhos pequenos, ou
tros tinham a hipoteca da casa, a 
mulher que não teria concordado. 
Eu estava livre porque já estava di
vorciado, a minha filha na época 
estava com 24 anos se graduando 
na universidade nos Estados Uni
dos. Ela me apoiou 100%, inclusive 
veio comigo em maio de 1992, para 
ver onde eu ia passar o resto da mi
nha vida, e acabou ficando. Ela tran
cou a faculdade e ficou aqui, se apai
xonou pela Prainha, se apaixonou 
pelo Edilson (um morador da Prainha) 
e ficou. Casou por quatro anos e 
agora está fazendo o doutorado em 
Porto Rico. M as para mim era o 
ideal, era uma coisa que eu queria 
fazer. Realmente eu achava que pre
cisava dar um sentido à minha vida 
e a família, até a minha ex-mulher, 
achava que era uma boa ideia. E n 
tão, eu podia fazer isso, outros, não. 
Muita gente não pode fazer isso 
porque tem obrigações, tem res
ponsabilidades.

D ellano: Você já tinha algu m as  
a ç õ e s  n a  f i la n tr o p ia .  M as  
e n v o lv im e n to s  m a is  s é r io s ,  
com o o caso  de pro jetos, você 
já  tinha realizado em  parceira  
com  alguém ?

R S: N ão, não. A experiência, em 
1983, lá em Pitombeira, a gente viu 
que foi uma coisa que deu certo. 
Então, já dá uma certa confiança e 
também tinha essas pessoas aqui em 
Fortaleza, do Fundo Cristão para 
Crianças, que sem pre apoiavam , 
sempre ajudavam. E ssa  foi a apren
dizagem, a partir do momento que 
vim aqui, tudo era uma aprendiza
gem. N ão  entendia nada de pesca e 
entendia muito pouco sobre traba
lho comunitário. Com  a bagagem

que você tem, da sua forma- l l | | |
çao de vida e profissional... A 
gente na Suisse Air trabalha no siste
ma de trabalho de equipe, não era hi
erárquico, era um trabalho muito 
mais junto. Então, trabalho com a 
imprensa, com a comunicação, tudo 
isso aprendi com a Suisse Air c tudo 
isso, em um certo momento, nos úl
timos dez anos, virou capital para 
ser aplicado e repassado para ou
tras pessoas.

Aline: Por isso você foi escolhido 
para ser mediador entre a mídia e 
o Terramar?

RS: Eu não fiquei oficialmcnte com 
a parte da comunicação. Mas como 
eu me comunicava muito, não tinha 
o menor medo de entrar, por exem
plo, no Diário do Nordeste (um dos 
prinàpaisjornais do Ceará) e falar. Agora 
têm pessoas que nunca tiveram um 
trabalho de relação com a imprensa 
e sentiam uma certa barreira. Lem 
bro uma vez que eu entrei no escritó
rio do Adauto Fonteles, que é o mai
or p esq u isad or de lago stas do 
Labomar (instituto de Ciências do M ar; 
da Universidade Federal do Ceará). Eu  não 
o conhecia, mas entrei lá porque que
ria que ele me ajudasse cm uma coisa. 
Fui lá, falei com ele e foi muito bom. 
Mas muitas pessoas têm essas barrei
ras, têm  m edo. E u  não tinha, 
tampouco não tinha medo de ir lá e 
perguntar se ele queria financiar um 
projeto. Mas isso por causa da ex
periência profissional.

Sim plícia: D epois dessa  prim ei
ra fase, da toyota, com o se deu  
a continuidade do projeto?

RS: A primeira parte foi muito, mui
to, muito bem. Em  dezem bro de 
1992, a gente começou, a comuni
dade com a associação dos mora
dores, a comprar peixes das janga
das. Tinha o capitão (o dono dajanga- 
da), o atravessador (que vende o pescado 
para fora da comunidade), que mora lá, e 
eles (os moradores) Lá dependiam deles. An-
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dgamente, eles levavam agulhas (espé
cie de pescado) de jumento para Casca
vel (município a 60 quilómetros de Fortale- 
%a)9 para o mercado, mas quem ven
dia, quem fazia o  preço, fazia tudo, 
explorava o pessoal de todas as for
mas, era o  capitão. Então, a gente 
abriu a cooperativa em dezembro 
de 2002, com... E u  acho que eram 
seis jangadas. N o  mês seguinte, já 
eram 20, porque o preço subiu auto
maticamente 60%. N o terceiro mês, 
ele subiu também e, de lá para cá, o 
preço se estabilizou, mas no preço 
de mercado. H oje, a Cooperativa 
da Associação ela tem talvez 20% 
da com pra da praia. Tem  vários 
outros compradores, mas o preço 
é baixo. A  gente acha às vezes que 
o preço está muito alto. Mas isso 
foi realmente de um dia para ou
tro, significa que a renda dobrou. 
Isso  era algo importante, porque a 
participação com eçou a melhorar. 
O pessoal acreditou, viu que uma 
coisa tinha mudado e viu resultados, 
em bora muita gente até hoje, se 
você pergunta se beneficiou algu
m a co isa  do p ro je to , vai d izer 
que não. Agora se você pergunta se 
o p reço  do peixe h oje  é m elhor 
do que há dez an os, aí sim . E n 
tão, o p ro b le m a  de re lac io n ar 
um  fato com  algum a c o isa  que 
você  fez era e continu a sen do  o 
g ra n d e  p r o b le m a , s o b r e tu d o  
com  os m ais velhos. Para eles, 
em função desta politicagem  do 
passado, de ganhar tijolo, óculos 
na política, o benefício é isso  aqui, 
você bota dez reais na minha mão e 
é um benefício, ou ganha uma janga
da e é um benefício. M as se o p re
ço do  peixe m elh orou , se o  p re
ço da lago sta  m elh orou ... E n tão  
eles não con segu em , ainda, m as 
isso  está  m udando. D e  uns dez 
an os, tem os p e scad o re s joven s, 
lideranças capacitadas, então isso 
já está  m udando. A gente não vai 
in vestir em tentar m udar a ca
beça d o s  m ais ve lh os, m as eles 
acabam  p artic ip an d o . A  gen te 
investe no jovem .

Sim plícia: E xiste algum  trabalho 
de educação c conscientização  
política dos jovens para que essa  
visão m ude?

RS: Isso realmente começou depois 
do primeiro ano, ficou muito claro 
que a gente precisava investir na edu
cação. Então, em 1993, criamos uma 
bolsa de estudos para jovens da Pra- 
inha que queriam terminar o segun
do grau, porque não tinha escola de 
segundo grau em Beberibe, então 
só podiam fazer isso em Fortaleza.

M ôn ica : Q uem  p a g a v a  e s s a s  
b o lsas?

RS: Arrum am os os padrinhos da 
Suíça, da Itália, que eram nossos 
amigos. Foram quinze jovens que 
passaram por essa fase, mas a par
tir de 1995 foi aberta uma escola 
de segundo grau em Parajuru, um 
lugar vizinho, e não precisou mais. 
Mas era muito importante nessa pri
meira fase, pois hoje você olha e três 
ou quatro desses quinze ainda estão 
entre as lideranças da comunidade, 
na associação dos m oradores, na 
cooperativa de turismo, na escola, 
sobretudo na escola, e isso evoluiu 
para uma coisa fantástica. E  isso por
que a gente investiu na educação e de
pois investiu em cursos de lideranças. O 
curso de formação de liderança foi es
tendido para todo o litoral, de 1999 a 
2002. Porque muita gente estava saindo 
da Prainha para as outras comunidades 
e víamos que o problema (nas outras co
munidades) era a mesma coisa. Para de
senvolver a comunidade, para o for
talecimento da organização ou eco
nómico, você precisa de pessoas 
para administrar. E ssa  era a grande 
carência, porque nunca foi feito um 
trabalho de fortalecer, de aprender 
com a gestão e tudo isso. E  o pes
soal que está na praia até hoje tem 
a auto-estim a muito baixa. Então, 
primeiro, tinha que levantar essa 
auto-estim a e eles com eçarem  a 
tom ar conta, e a educação foi fun
damental para mudar essa realidade.

Aline: Você falou que o apoio finan
ceiro para os projetos vinha de ami
gos da Suisse Air. Você procurou a 
Prefeitura de Beberibe, o Governo?

RS: A primeira coisa que procuramos 
foi a Prefeitura de Beberibe, mas quan
do foP Em  1995, a Prefeitura estava nas 
mãos dos Queiroz Bessa, que eram des
sas oligarquias velhas, que roubaram, 
roubaram, roubaram. Até que, nas 
eleições de 1995, eles perderam, 
mas m esm o assim... Até que o  pre
feito Eduardo Bessa me procurou, 
depois da eleição, em 1994, e disse: 
“ N o  que você precisar, a gente vai 
ajudar” . A primeira vez que fomos 
lá, (estávamos) precisando perfurar um 
poço profundo, porque tínhamos 
possibilidade de entrar num proje
to que estava sendo implantado por 
uma organização da Alemanha, com 
energia solar. Eram  12 comunida
des no Ceará que estavam receben
do painéis solares para iluminação 
e para bom bear água, e nós tínha
mos uma vaga, mas faltava um poço 
profundo para bombear. Então, nós 
fom os à Prefeitura e não saiu nada. 
E  depois, cada vez mais, a comuni
dade foi cobrando. A gente estava 
trabalhando esta questão de você 
ter que cobrar e o prefeito ter que 
ajudar as comunidades no desenvol
vimento. E  claro que ele não gostava 
disso e cada vez mais esta relação não 
deu certo e viramos até inimigos. 
Depois veio o Orlando Facó, que era 
candidato às eleições de 1995, e a co
munidade ajudou a eleger. E, com ele, 
nós tínhamos uma parceria, nos últi
mos oito anos, razoável, dentre todas 
as possibilidades que uma prefeitura 
tem, porque prefeitura tem uma es
trutura de gestão muito ruim. Ela tem 
secretários mal preparados, não tem 
recursos. Mas sempre que a gente 
teve seminários, oficinas, que podia 
envolver outras comunidades, o pre
feito ajudou. O  projeto de educa
ção na Prainha, que foi chamado de 
“ Criança Construir” , foi financiado 
pela Fundação Abrinq (Associação 
Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos),
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que é uma fundação de Sao Paulo, 
dos em presários do Brasil todo. 
T am b ém  sem p re  tín h am os o 
U nicef (Fundo das Nações Unidas para 
a Infância), que patrocinou o primeiro 
curso de educação ambiental para 
professoras da Prainha. Tudo isso, 
claro, aumentava os contatos com 
entidades no Brasil e no exterior 
também. Ficam os conhecidos na 
Suíça, sobretudo, porque saíram 
várias matérias sobre o trabalho na 
Prainha e até, às vezes, chegavam 
pessoas procurando. Vinham visi
tar para ver com o podiam  ajudar.

M ônica: Q uando se iniciou esse  
trabalho na Prainha do Canto  
Verde, quem  participou e quais 
foram as prim eiras ações?

RS: Primeiro era a Associação dos 
M oradores. A comercialização do 
peixe era a primeira peça. A segun
da foi a creche para as crianças. Exis
tia uma creche antes, a LB A  (I^egiâo 
Brasileira de A ssistência), que não existe 
mais. Só que não chegavam alimen
tos, e a creche abriu por uma se
mana e fechou, ficou fechada um 
ou dois meses. O  primeiro projeto 
visava que a creche funcionasse o 
tempo todo e começasse a capaci
tar mulheres na comunidade para 
atender essa creche, porque não ti
nha professoras. A escola local era 
tão precária, a escola municipal... N a 
época, a gente nao pensou em en
trar na questão do ensino fundamen
tal. Nessa creche, era mais a questão 
da nutrição, porque a gente tinha que 
resolver o problema da subnutrição e 
do transporte escolar, do transporte de 
doentes e depois, logo em segui
da, do program a de saúde m ater
na e saúde infantil. Aí volta essa 
menina (a  enfermeira que ele CGnhecera 

em Jericoacoara), a Maria Cristóvão, 
que tinha sido aceita na USP para fazer 
o mestrado e a tese dela era a saúde 
materna e infantil na Prainha do Canto 
Verde. Ela fez todo o estudo, fez um 
trabalho com as mulheres, com as ges
tantes, sobretudo com as agentes de saú

de da comunidade. A tese dela aponta- 
va os problemas: falta de pré-natal e fal
ta de aleitamento materno. Então foi cri
ado o primeiro conselho comunitário. 
Com a tese, a gente criou um conselho 
local de saúde. Isso foi antes que os mu
nicípios começassem a criar. Hoje, todo 
município tem um conselho municipal 
dc saúde. Foi decidido que faríamos um 
programa para viabilizar pré-natal, pelo

já foi aquela locara da viagem
de protesto para o Rio (viagem a   ̂
bordo da jangada “SO S Sobrevivênviaj.
O  primeiro p ro je to  com  o qual 1 H I J  
realm enre o T erram ar com eçou  
a atu ar na co m u n id ad e , já d e 
p o is  da viagem , fo i a in stalação  
d os recifes artific ia is  de pneu , 
que co locou  no m ar com  a c o 
m unidade.

René Schàfôr Não só ileu o iieixe como ensinou a uesuar

menos um para cada gestante, e viabilizar 
um programa dc incentivo ao alei
tamento materno, que era uma ces
ta alimentar. Um médico ajudava a 
escolher os alimentos certos. A  ges
tante que ganhava neném alimenta
va durante seis meses no peito e ti
nha direito, de quinze em quinze dias, 
a esta cesta. E m  dois anos acabou 
a m ortalidade infantil, depois de 
mais um ano paramos com a cesta 
e até hoje é normal as mães darem 
o peito. Depois, o próximo projeto

C am ille: Você acha que a via
gem  para  o R io de Janeiro  foi 
uni sinal de que a com unidade  
já  e s ta v a  o r g a n iz a d a ,  m a is  
con scien te? C om o foi e sse  pro
c e sso ?

RS: Bom, quando começamos a falar 
da viagem era exatamente dezembro de 
1992, quando começamos a comprar 
o peixe. Isso ajudou os pescadores a 
acreditarem nessa viagem. Mas eu acho 
que a viagem foi uma combinação de
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“aventurismo” e de sentido, para 
dar um sentido à viagem. Na ver
dade, foi um rapaz da Prainha que 
estava doido para ir para o Rio de 
Janeiro de jangada, porque o avô 
havia viajado para Belém do Pará, 
em 1928, de jangada. O  avô dele, o 
Bernadinho, e dois outros pesca
d o re s  da P ra in h a  fo ram  p a ra  
Belém em quinze dias. E ra uma 
aposta. Então, nao tinha nenhum  
sentido associado.

Mônica: E  qual o sentido dessa  
viagem  para o Rio?

RS: Este rapaz, o Edilson, que de
pois casou com a minha filha, que é 
meio louco, ele disse: “Eu quero ir 
ao Rio de jangada” . Eu falei que tal
vez algum dia ele encontrasse um 
patrocinador. Eu achava que ele era 
do id o , até que eu finalm ente 
visualizei a gravidade da questão da 
pesca predatória, do compressor. 
Em dezembro de 1992, na Redon
da (praia do município de Icapuí, a 209 
quilómetros de Fortalecei), um pescador 
morreu assassinado por um barco 
de compressor e a gente foi da Pra
inha para o enterro, com a toyota e 
com  um bocado dc pescadores. 
Pensamos que a gente tinha que fa
zer alguma coisa. Quando aconte
ceu o acidente, o assassinato, o povo 
da Redonda puxou o barco para a 
terra, botou fogo e chegou todo 
mundo: Ibama, M arinha, Polícia 
Federal, Militar, não sei o quê. Só 
que, depois que enterraram o cara, 
voltou tudo ao normal. Numa des
tas inspirações de quando você nao 
consegue dormir, escrevi uma pro
posta. Pensei, já que esse cara quer 
ir para o Rio, vamos dar um senti
do para esta viagem, vamos fazer 
uma viagem de protesto. Fui lá no 
Labomar (Instituto de Ciências do Mar 
da Universidade Federal do Ceará), por
que o único que eu conhecia c, pelo 
jornal, era esse Adauto Fonteles, o 
professor Adauto Fonteles. Fui lá e 
contei essa ideia para ele e, na pri
meira vez, ele olhou incrédulo. Eu

deixei lá a proposta. Eram duas pá
ginas que eu havia escrito à noite, 
disse que voltava na próxima sema
na, para ver o que ele achava. Vol
tei, acho que levei a minha filha e 
levei esse Edilson. Quando cheguei 
lá, bati na porta, entrei e ele se le
vantou, veio e me abraçou, disse: 
“Achéi a idéia muito boa, a gente 
precisa fazer alguma coisa, você 
pode contar com a minha colabo
ração” . Ele forneceu todo o mate
rial técnico, tudo, trabalho pra 
caramba. Eu disse: “Mas eu preci
so de umas três ou quatro pessoas 
para ajudar a gente a organizar esta 
viagem”. Era tudo na cabeça, não 
tinha muita estrutura. Ele disse que 
não tinha problema, na semana se
guinte eu voltaria lá c ele arranjou 
três rapazes: o Cláudio, que até hoje 
é um dos sócios-fundadores do 
Terramar; o Glauber, um engenhei
ro de pesca que acho que hoje está 
na Amazônia; e a Roseana, uma 
menina do curso lá. E essa foi a 
equipe. Convidamos a CPT (Comis
são Pastoral da Terra); o João Alfredo 
(hoje deputado federal pelo Partido dos 
Trabalhadores); um cara da OAB (Or
ganização dos Advogados do Brasil), era 
do departam en to  am bien tal da 
OAB, o Instituto Ambiental; o pa
dre M arcos, do Institu to  N osso 
Chão (ele é um italiano que faz um 
trabalho incrível produzindo vídeos 
sobre as questões sociais) e algumas 
o u tras  (instituições), com o  o 
Labomar. Apresentamos a ideia dc 
fazer a viagem, e já ficou mais 
estruturada, todo mundo começou 
a apoiar. Fizemos a viagem, e ela 
foi realmente o início de juntar as 
comunidades para trabalharem jun
tas, porque antes todos tínhamos o 
mesmo problema, mas não havia a 
rede, faltava a rede. A viagem co
meçou na Prainha. A primeira pa
rada foi em Redonda, em homena
gem àquele pescador e, durante 
toda esta viagem, organizamos se
minários sobre os quatro temas da 
viagem que eram: pesca predatória, 
especulação imobiliária, falta de apoio

governamental ao pescador artesanal 
e desenvolvimento do turismo. O r
ganizamos os quatro seminários no 
Castelo Branco (Auditório da Reito
ria da Universidade Federal do Ceara), 
sobre cada um dos temas. Convi
dando todo mundo: governo, so
ciedade civil, partidária, universida
de e tudo. Para cada tema do semi
nário foi elaborada uma proposta 
sobre o que se deve fazer para aca
bar com a especulação imobiliária, 
o que se deve fazer para acabar com 
a pesca predatória, e as propostas 
são válidas até hoje. A maioria de
las foi regulamentada depois.

Carolina: Todos esses projetos 
que o Terramar desenvolvia es
tavam  sob  a sua supervisão?  
Qual é a sua função, o seu papel 
hoje dentro do Terramar?

RS: Bom, é o seguinte. E u sou fun
dador do Terramar e continuo fa
zendo parte do departam ento de 
Gestão Ambiental, com o Jefferson, 
a Soraia e a Rosinha, que trata so
bretudo da questão da pesca e do 
turismo comunitário. Mas eu sou 
um colaborador voluntário, não 
faço parte do stajf, da equipe, mas 
continuo. Tenho três funções: faço 
parte do público-alvo porque moro 
na Prainha; faço parte do Terramar, 
porque fundei o Terramar, e hoje 
sou financiador, porque esses Ami
gos da Prainha do Canto Verde 
durante m uitos anos ajudaram a 
financiar os projetos na Prainha. A 
partir de 1996, já unhamos proje
tos mais abertos que também be
neficiavam outras com unidades, 
mas, em 2000, a gente decidiu lega
lizar esses Amigos. Hoje, na Suíça, 
existe uma associação filantrópica 
Amigos da Prainha do Canto Ver
de, eles financiam  p ro je to s  do 
T erram ar. A lguns são p ro je to s  
estruturantes, com o um  projeto 
para áreas reservadas marinhas que 
beneficiaria todo o Ceará, um dia, 
e têm projetos mais pontuais como 
o de turismo na Ponta Grossa, em
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Icapuí, que foi financiado pelos 
Amigos na primeira fase, e agora o 
projeto já está se auto-financiando, 
já conseguiu recursos com outros 
financiadores. E  a função dos Ami
gos é realmente plantar a semente. 
Eu sei que os Amigos vão entrar 
com 10 mil e aí é mais fácil procu
rar outros financiadores quando 
você diz: “Olha os Amigos já vão 
financiar uma parte” .

Lorena: René, e com o foi o pro
cesso de fundação do Tcrramar?

RS; N o final da viagem para o Rio, 
que terminou em 16 de junho de 
1993, era o Cláudio, que tinha en
trado no começo; a mulher dele, a 
Gustava; e os amigos dele, que eram 
o Jefferson e a Soraia, que na últi
ma fase (da viagem) também já fazi
am parte. Eles já tinham conversa
do muito antes, sao engenheiros de 
pesca e viram a carência, a falta de 
uma organização fora o CPP (Con
selho Pastoral dos Pescadores) - que era 
o único que trabalhava no litoral - ,  
a necessidade de apoiar as comuni
dades, dar assessoria, assistência téc
nica. Como a gente tinha juntado 
pessoas do Labomar, engenheiros 
de pesca  e o u tras  pesso as, 
pedagogos e psicólogos, então, aí 
dissemos: “Vamos criar”. Em  julho, 
decidimos, um pequeno grupo, criar 
o Terramar. No primeiro ano, era 
tudo voluntário, do próprio bolso 
c, cm 1994, conseguimos um finan
ciamento pela ICCO (Organização 
Interclesiástica para a Cooperação ao 
Desenvolvimento) , que é um a 
financiadora da Holanda. Aí a 
gente continuou c cresceu.

Felipe: Você d isse que não faz 
parte do stciff do Terramar, que 
p a rtic ip a  co m o  co la b o ra d o r  
voluntário. Por que você não faz 
parte e quem faz parte?

RS: Deixa eu ver... Eu não posso 
garantir exatamente, mas acho que 
hoje nós temos no Terram ar nove

pessoas na equipe, contratadas, e 
devem  ter um as cinco que são 
contratadas por conta de proje
tos. Por exemplo, tem um proje
to de cultivo de algas que tem o 
D álio , d o u to r  em  B io log ia 
molecular, que desenvolveu uma 
técnica de cultivo de algas m ari
nhas. Ele é contratado para o p ro 
jeto. Os recursos do financiador 
incluem uma ou duas pessoas. Mas 
quando acaba o projeto, ela é livre. 
Então está nessa faixa, fixos sao sete 
ou nove. Aí tem cinco bolsistas... 
Alguns desses nove são oito horas 
por dia, outros são quatro horas, 
mas trabalham 12 horas. Durante um 
ano, fui coordenador do curso de 
formação de lideranças e tinha um 
salário, mas realmente a idéia não 
era que eu fosse. Primeiro gastei o 
dinheiro que tinha salvado do fun
do de pensão da empresa e, em 
2001, a Ashoka, Fundação Ashoka 
(associação internacional sem fins lucra
tivos que promove a profissão de empre
endedor social)y aceitou um  projeto 
m eu. R ecebo  um a bolsa, um a 
fe/loivsbip, que permite pagar minhas 
despesas, manter minha casa, etc. E 
agora, desde março, sou aposenta
do pela previdência social da Suíça, 
que é um pouco mais de um salário 
mínimo. Então, posso viver tranqui
lo agora. Mas a intenção nos proje
tos da Prainha, do Terramar, era que 
eu nunca fosse um colaborador 
pago, sempre voluntário.

Pedro: H oje você tem uma au
tonomia em  relação ao Terramar. 
T em  a lgu m a cr ít ica  ou  
discordância com  relação à linha 
que o Terramar adota? De atua
ção, o que poderia ser mudado?

RS: Não tenho nenhuma crítica à 
linha de atuação. Acho que estamos 
no caminho certo, tratando da ques
tão da gestão costeira com todos 
os problemas ambientais, sociais, li
deranças e ampliando a rede no 
Ceará. O  T erram ar faz um tra 
balho  m uito  bom  c in flu i nas

p o l í t ic a s  p ú b lic a s .  O l  
T e rram ar, com o  to d as as 
O N G s (Organizações Não-Gover- 
nam entais), tem  um  p ro b lem a , 
porque os partic ipantes são ide
alistas, a m aioria vem  do m ovi
m en to  estudantil. São técnicos 
com o o Dálio, p o r exem plo, que 
é um gênio  em  algas, m as em 
adm inistração de p ro je tos não é. 
E n tão  a grande carência que as 
O N G s têm , e isso é o que a g en 
te está d iscu tindo  e estou  insis
tindo, é a questão  de m elhorar a 
gestão. As vezes, quando a g en 
te fala em responsabilidade em 
p r e s a r ia l  s o c ia l ,  m u ito s  
ambientalistas têm dificuldade em 
trabalhar com empresários ou ado
tar conceitos de empresa como efi
ciência, ter um plano de negócios, 
fazer uma avaliação da estrutura: 
“Olha, por que estamos sempre so
brecarregados?” . Se você vai numa 
ONG , vai ver que todo mundo tra
balha o dobro, mas os resultados 
não são necessariamente de aco r
do com  o esforço. E ntão , o que 
to d as as O N G s que co n h e ço  
precisam  ter é um estru tu ra  mais 
efic ien te, mais “negócio” , p o r
que ela tem que fu n c io n a r de 
form a que não dependa de um 
ou dois financiadores. Porque se 
amanhã um desses financiadores, da 
Holanda, da Alemanha, não sei, de
cide que não vai mais trabalhar no 
Brasil porque agora tem o Lula, en
tão a O N G  acaba. Por isso, cia tem 
que diminuir essa dependência, me
lhorar a captação de recursos, ad
ministrar melhor. A gestão tem que 
ser melhor, tem que evitar duplica
ções. Se tem uma pessoa que real
mente não rende, talvez tenha que 
mandar embora, como uma empre
sa faz. Aí é o problema. Como faz 
para mandar uma pessoa embora? 
Tem os um problem a social, mas 
algum dia, tem que se ver isso, por
que senão os outros ficam sobre
carregados por causa de uma pes
soa. Tem que ser mais negócio, man
tendo a independência e outra coi-
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sa: ter arrecadação própria, algum 
programa de marketing, algum pro
grama de arrecadar dinheiro, sóci
os, por exemplo. Qualquer esque
ma com que você possa arrecadar, 
para que a O N G  tenha recursos pró
prios. A ON G  tem que ter dinheiro 
para quando tiver um projeto finan
ciado pela Fundação Nacional do 
Meio Ambiente, por exemplo - que 
não permite incluir recursos huma
nos -, tenha lá 20 mil dólares para 
contratar um profissional dc alto 
calibre para entrar nesse projeto. 
Senão, você é muito limitado na sua 
atuação. Essa é a grande discussão 
no Terramar. Está sendo elaborado 
um projeto, montando um plano de 
negócio para ajudar no fortalecimen
to institucional da organização e numa 
melhor gestão da organização.

C arolina: Lá no  In stitu to  
Terram ar, v o cê s  ap lica m  a 
metodologia participativa. Como 
isso se dá na prática?

RS: Realmente, todo mundo parti
cipa e a filosofia é pardeipadva no 
sentido de trabalhar com as comu
nidades. Hoje, por exemplo, tem o 
Fórum em Defesa da Zona Costei
ra, do qual fazem parte Terramar, 
Fórum dos Pescadores e Pescado
ras, todo mundo... Então, a idéia é 
que em tudo que a gente faça na área 
costeira, o Fórum dos Pescadores par
ticipe das discussões, das decisões e da 
execução do projeto. Rcalmcnte acho 
que essa parte está bem. Agora, exige 
muito, porque você faz muitas reuniões 
e tem a questão da dimensão do Ceará. 
Você quer que o pessoal da Tatajuba, da 
Prainha e da Caponga (Tatajuba eCapongi 
são comunidades do litoral cearense) participe, 
então é viagem, horas de viagens.

Lorena: Como você falou, exis
tia, e existe ainda, uma cultura 
de a população receber doações 
de tijolo, dentadura... Como a 
população aceitou, acolheu esse 
novo sistem a de participar do 
que está sendo feito?

RS: Na Prainha, nós, no começo, 
tam bém  tivemos problemas. Por 
exemplo, eu lembro que em 1994, 
a gente m ontou um projeto para 
melhorar o material de pesca, intro
duzimos um projeto de redes de 
pesca e quem queria entrar, os do
nos de jangada, poderiam. A gente 
viu depois que, talvez, a comunica
ção não tenha sido muito boa por
que algumas pessoas só participa
vam da associação se saísse algum 
projeto. A participação se deu em 
função de ver se saía alguma coisa e 
teve uma crise de dois anos, quan
do o pessoal começou a ver que 
não era assim. N o ano passado, ti 
nha a primeira turma da oitava sé
rie que começou na creche em 1993 
e passou pela escola com a nova 
metodologia de ensino. Foi a pri
meira turma que se graduou tendo 
feito todo (o ensino fundamental) nes
sa escola nova. Quando você con
versa com eles, é surpreendente ver 
que o pai, diante de um problema, 
perguntaria quem é que vai resol
ver: “O prefeito, a associação ou 
não sei quem?”. Esses meninos cons
tatam que têm um problema e que
rem saber como podem  ajudar a 
resolver. Acho que precisa dessa 
coisa, precisa de uma geração para 
que possa mudar {o pensamento) e, 
cada vez mais, os grupos organiza
dos dentro  das comunidades são 
formados por jovens. Os mais ve
lhos, que têm muitos méritos na 
questão da luta pela terra, também 
já dizem: “Não, agora estamos can
sados, vamos descansar um pou
co” . Mas quando precisa, eles vêm. 
Mas eles realm ente sinalizaram: 
“Agora, voccs têm que fazer isso”. 
Então, as coisas estão mudando. Em 
geral, existe bem  m enos 
assistencialismo. Acho que todo mun
do reconheceu isso.

Pedro: Como está a questão da 
especulação imobiliária e dispu
ta de terra no litoral e na Prai
nha do Canto Verde, que foi 
onde com eçou o Terramar?

RS: A P ra in h a  tem  um a ação 
rescisória da comunidade contra o 
usucapião do Henrique Jorge que 
está na última instância. Já foi julgada 
pelo Tribunal Superior do Ceará a 
favor da com unidade com  oito 
votos a zero. O recurso que entrou 
em 2002, eles perderam com oito a 
zero e recorreram agora para o Su
prem o  Federal, m as p o r ser 
inconstitucional já voltou, diz que 
não procede e o caso está no Tri
bunal Superior Federal. Atualmen
te, foi mandado para o Ministério 
Público Federal para parecer. A as
sociação está articulando uma visi
ta, uma audiência, só para apresen
tar o dossiê e mostrar quem é a Pra
inha do Canto Verde, porque lá só 
tem o nome de pouca gente, então 
eles não podem imaginar que tem 
1.200 peâsoas. Tem vários casos, 
tem Tatajuba, que está encalhado 
na J ustiça de Camocim, tem uma 
tentativa de botá-la no nível federal 
porque são terras da União. Maceió 
(Pontal do Maceió, praia do município de 
Fortim, a 118 quilómetros de Fortaleza) 
também está na justiça contra o Pi
rata (grupo empresarial de Fortaleza).

Pedro: Q uando se m exe com  os 
in teresses pode haver algum a  
am eaça. Já houve algum a am e
aça, até m esm o de m orte, aos 
pescadores ou a alguém  da co
m unidade depois que com eçou  
esse  trabalho?

RS: Esse problema (da terra) come
çou muito antes de eu chegar à Prai
nha. A primeira compra grilada foi 
em 1976, a última, em 1978, e tive
ram várias audiência na Justiça de 
B eberibe. E u  sei que a pressão 
era m uito  forte . Am eaças para 
am edron tar, p o r exem plo, com 
buggys passando de no ite  pela 
com unidade. C hegou a um p o n 
to  em que alguns m o rad o re s , 
quando passava um  ultraleve, já 
ficavam com  medo, achando que 
era o Henrique Jorge. Várias vezes, 
pessoas falaram para que eu ficasse
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de fora porque nao valia a pena, mas 
eu não fiz muita questão e continuei.

Felipe: O senhor não tem medo 
dessas ameaças?

RS: Não, nào.

Felipe: Já recebeu?

RS: Algo assim: “Olha, fica de fora, 
nào se m ete”. Mas já recebemos 
ameaças concretas p o r causa da 
pesca predatória . Foi o José Air- 
ton , o R aim undo (pescadores da 
Prainha) e eu. Aí sim.

M ariana: R en é, os c o n flito s  
que ex istem  são  os p esca d o 
res  q u e  fa z e m  a p e s c a  
a r te s a n a l q u e  se  r e v o lta m  
contra os outros?

RS: Sim.

M ariana: O sen h o r fa lou  do 
caso  do p escad or da R ed o n 
d a . E le  era  u m  p e s c a d o r  
artesanal?

RS: Ele era um pescador que en
fren to u  um barco de com pres
sor, dizendo que não m ergulhas
sem ali e de repente saiu um tiro. 
A gora tam bém  se sabe que já

tem  pescador que co rto u  m an
gueira do m ergulhador. O s aci
dentes são muitos com os mergu
lhadores.

Mariana: René, ainda sobre a 
m etodologia de trabalho. Você 
falou que, à medida que a com u
nidade vê resultado, ela tem um  
incentivo pra participar. Por ou
tro lado, para se ter organização 
social, formar lideranças, é um  
processo m uito longo que não 
tem um resultado prático. Como 
se concilia isso? Fazer atividades 
pontuais que têm um resultado 
concreto, ao m esm o tempo tra
balhar algo m ais subjetivo. As 
vezes, você acaba atropelando 
porque está com vontade de con
cretizar? Como você equilibra?

RS: Com  m uita paciência. Por 
exemplo, até 1996 o número de li
deranças na Prainha era limitado, era 
aquela parte da associação que já 
vinha... Então, você nào podia co
meçar coisas novas, a não ser quan
do tivesse certeza que tinha capaci
dade. Algumas vezes, você entrava 
um pouco em sobrecarga, as pes
soas ficavam sobrecarregadas e aí 
você tinha que ir um pouco deva
gar. Por exemplo, o turismo, a gen
te podia ter começado mais cedo.

Desde 1994, falamos muito 
discutim os na com unidade, 
mas só em 1998, a gente viu que 
tinha gente suficiente para elaborar 
um projeto e um grupo para levar 
esse projeto. As vezes, você deixa 
coisas para fazer porque não tem 
capacidade gerencial para fazer. O u
tras vezes, você faz na marra e espera 
que aguente.

Pedro: Explica pra gente o con
ceito  de turism o com unitário.
Q ual a d iferença  do turism o  
comunitário pra chamada “indús
tria do turismo”?

RS: A gente está em um grupo na
cional discutindo essa questão do 
turismo comunitário. Mas, a princí
pio, é o turism o desenvolvido e 
gerenciado pela comunidade. Os 
serviços e a prestação desses servi
ços, tudo é desenvolvido pela co
munidade em benefício dela mes
ma, com a ajuda de fora, mas sem 
ninguém de fora que participe e 
defina como é. Então, é a gestão 
local, né? Da comunidade, a parti
cipação da comunidade que dife
rencia um em preendim ento que 
vem lá de fora, um hotel que tem a 
gestão do. empresário, do turismo 
comunitário. E  aí vocc trabalha não 
só o turismo, trabalha o artesanato, 
a cultura, a educação ambiental, 
tudo isso, mas sempre na gestão pela 
comunidade. Na Prainha, existe uma 
Cooperativa dc Turismo c Artesa
nato. Dela, fazem parte 70 pessoas que 
prestam algum serviço, seja em pousa
da, em trilha, em guia, excursões, etc.
E  também tem vários grupos de 
prestação de serviço. Tem um gru
po de guias jovens, que são encarrega
dos das trilhas, da recepção de turistas, 
de um plantão nos domingos receben
do os ônibus e tentando fazer um tra
balho de consdentização. Tem o gru
po de artesanato que se organiza 
para produzir o artesanato. Tem um 
grupo de cozinheiros e cozinheiras 
que, se você quiser fazer um evento de 
dois ou três dias, c quiser um jantar para
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30 pessoas no restaurante da escola, 
a gente chama esse grupo de mu
lheres e homens e vai dizer: “O  pes
soal vem na quarta-feira e quer gas
tar tanto ou quer comer peixe ou 
quer lagosta”. Esse grupo vai fazer 
o cardápio e fazer uma oferta de 
preço e, se você aceitar, cies vão 
comprar a matéria-prima e na cozi
nha da escola, no refeitório, que é 
muito bonito, eles vão fazer o jan
tar pra você. Cada grupo tem seu 
próprio regimento interno, como 
eles se relacionam, como eles funci
onam e, assim, tem grupos que fun
cionam muito bem e outros que ain
da não funcionam muito bem. No 
final, todo mundo faz parte da co- 
operadva. Então, as decisões são 
tomadas em assembleia.

Felipe: Por que não funciona  
muito bem?

RS: Bom , as m erendeiras, p o r 
exemplo, são todas mulheres. Agora 
mesmo está tendo uma oficina lá de 
quatro dias, então elas preparam o 
lanche, o coffee break,, e são responsá
veis para que a sala esteja limpa. Tem 
um preço, acho que é de dois reais o 
lanche, e elas fazem tudo e servem. 
Só que a maioria desse grupo é anal
fabeta. Então, elas têm dificuldade ain
da de funcionar como um grupo 
cooperativista, porque associativismo 
não é coisa fácil. Elas têm mais difi
culdade do que o grupo das cozinhei
ras, que têm algumas mulheres que são 
professoras da escola. Elas têm mais 
costume, participam mais de seminá
rios onde fazem o acordo de convi
vência. Já o das merendeiras tem mais 
dificuldade. Os barraqueiros têm 
muita dificuldade também.

Kelly: O que mudou na Prainha 
do Canto Verde desde a sua che
gada até hoje?

RS: Acho que mudou muita coisa. 
Agora, eu acho que mudou realmente, 
porque tinha uma participação, pri
meiro de um grupo pequeno e cada

vez crescendo, porque senão não 
teria acontecido nada. Se você che
ga lá e diz: ‘̂ Vamos mudar as coi
sas”, não funciona. Você só muda 
se as pessoas acreditam e começam 
a assumir, a melhorar sua auto-esti- 
ma. Mas eu acho mais fácil é quan
do você compara com outras co
m un idades, co m un idades de 
Beberibe, por exemplo. Se você 
pega uma que tem vereador e uma 
que não tem, a Prainha está a anos- 
luz na frente daquela que tem o ve
reador, mas não tem uma organi
zação comunitária, porque eles con
tinuam nessa dependência. Acho que 
ela tem um grau de organização 
bastante grande, então cada vez mais 
pessoas se identificam com o tra
balho da comunidade e, compara
dos com outras pessoas, os pesca
dores de lá têm uma consciência 
maior contra a pesca predatória. A 
escola é totalmente diferente das 
outras. Ela mesma gera seu projeto 
pedagógico, seu currículo do ano, a 
participação e a interação comunida
de-escola funcionam, a participação 
dos pais também, e isso era funda
mental. O  Conselho de Educação 
foi o segundo, criado em 1995, de
pois do Conselho de Saúde, e hoje 
ele é o melhor de todos. Hoje, ele é 
independente da associação, mas 
trabalha em parceria, tem estrutura 
jurídica própria e funciona, é cheio 
de criatividade e até começa a cap
tar recursos dentro da própria co
munidade, dentro da própria esco
la, com bingos, venda de cacarecos, 
o que seja. O que dá para fazer, eles 
fazem e arrecadam dinheiro. Tem ad
quirido uma auto-dinâmica. O  pes
soal não espera chegar um projeto.

Mariana: Você acredita já ter 
chegado na autonom ia?

RS: Sim. A parte da pesca, desde 1995 
que estou de fora, não participo de 
nada. Em  1992, eu fazia de tudo. 
De segunda a domingo, dia c noite, 
fazia as contas procurando a dife
rença do peso do peixe na caixa,

mas de 1995 para cá a associação 
administra o posto. A escola, ela é 
autónoma. Quê que eu faço? Eu aju
do na captação de recursos dc fora 
para grandes projetos. Vão ter vári
os agora. Mas a gestão da escola, eu 
não participo mais, não sou mem
bro do Conselho de Educação. Mas 
quando tem alguma coisa, não te
nho tempo, mas vou lá. Então esses 
grupos são autónomos. O turismo 
está chegando lá.

Mariana: E  com  relação ao tu
rismo, você está mais junto?

RS: E, estou mais junto, ainda, por
que é uma coisa ainda muito nova, 
a questão do marketing, dos idio
mas. A cada dia chega um pessoal 
que não fala português, e eu tenho 
que estar lá.

Mônica: Você acredita que o de
senvolvimento de pequenas co
m unidades e grupos m enores 
pode mudar o Estado do Ceará 
inteiro? Dá para desenvolver a 
econom ia pesqueira através da 
pesca artesanal, por exemplo?

RS: E stou  convencido. É  um p ro 
blem a de o rd en am en to , m as a 
gente está chegando lá. Até 1996, 
norm alm cntc, as decisões de po
líticas públicas na pesca eram to
madas pelo Ibam a (Instituto Brasi
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis), a Dona Elisa, do 
Sindfrio (Sindicato das Indústrias de Frio 
e Pesca do Estado do Ceará), dos em 
presários, e algum cientista ou pes
queiro. Hoje, os pescadores, as co
munidades, o Fórum dos Pescado
res, participam das decisões públi
cas. Em  1996, ninguém falou dc co- 
gestão no manejo dos recursos pes
queiros, hoje se está contemplando 
dividir o Estado do Ceará em qua
tro regiões para começar a co-ges- 
tão dos recursos marinhos com os 
pescadores. Parece até que o Ibama 
está procurando alguém agora para 
coordenar este departamento. O
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grande problema ainda é a falta de 
recursos para o ordenamento da pes
ca. Hoje, a pesca da lagosta, que po
dia ser um negócio fantástico, está lá 
embaixo, e só vai mudar quando a 
gente implementar esses programas 
de co-gestão. Q uando a parceria 
entre o setor pesqueiro — mas com 
a participação dos pescadores, com 
voz e voto dos pescadores -  e quan
do o governo e as universidades re
almente fizerem uma gestão dos re
cursos pesqueiros, tem todo o fu
turo.

Simplícia: E xiste um a falta de 
vontade política pra desenvolver 
esse tipo de atividade?

RS: Sim. E há um a grande 
irresponsabilidade empresarial. Fal
ta totalmentc a visão para explorar 
uma atividade que tem um impacto 
tão grande no meio ambiente. Há 
anos conversamos com empresári
os c encontramos, entre 12 expor
tadores de lagosta, três que enten
dem que o futuro tem mais que dois 
anos. Os armadores, pior. Os donos 
de barco, essa área social só existe para 
receber o subsídio para o combustí
vel para os barcos de pesca. O  G o
verno subsidia barcos a motor para a 
pesca da lagosta, o que é um absur
do! Já sobra barco para pescar lagos
ta e você vai ajudando a dim inuir 
os custos?! D everia ser o co n 
trário, deveria subir os custos. Aí 
quebraria  todo  m undo, e só seri
am jangadas pescando. Mas se tivesse 
realmente um plano de ordenamento 
para a pesca da lagosta, que em 1995, 
1996, foi elaborado pelo setor pes
queiro junto com os pescadores, se 
tivesse sido implementado, a lagos
ta não estava nessa crise. As co 
m unidades do litoral do Ceará, 
eu ap o sto  que, com  um a pesca 
o rd en ad a , teriam  toda a condi
ção para sair totalmcnte da pobreza.

Mariana: Qual é o problema da 
pesca da lagosta hoje? N ão está 
dando lucro?

RS: Já faz muito tem po que não 
dá lucro. Dá lucro para quem pes
ca de forma proibida. Q uem  pes
ca com com pressor, cm dois dias 
pode pescar 600 quilos de lagosta, ao 
preço de 75 reais o quilo, dá uns 45 mil 
reais. Uma jangada, o máximo que che
ga a pescar no ano, dá uns 600 reais. O 
catamarã da Prainha talvez, 600 quilos. 
Já é muito, muito bom. Então, a pesca 
proibida é aquela em que o mergulha
dor desce e lá tem 10 mil lagos
tas. Ele leva todas. O pescador 
chega lá em cima, põe a isca c a 
lagosta que quer com er entra, as 
ou tras ficam lá. O s pescadores 
dizem que a lagosta fica uma em 
cima da outra, um a “rum a” de la
gosta em cima do manzuá (utensí
lio de pesca, parecido com uma gaiola) e 
não entra. Mas o mergulhador des
ce e leva tudo. Então, é um esfor
ço muito grande. Por isso, a gente 
defende a im plantação de reser
vas marinhas, reservas extrativistas. 
O nde seria reservado, por exem
plo, até 20 m etros de p ro fund i
dade, seria reservado para em bar
cações à vela e os barcos a m o
tor, já que tem m otor e já que tem 
com bustível subsidiado, pesca lá 
fora. Então, autom aticam ente, a 
produção de lagosta, numa com u
nidade com o a Prainha, duplica
ria ou triplicaria, sem exagero.

Sim plícia: E ntão , o problem a  
não é apenas económ ico, é tam
bém  de conscientização?

RS: Sim, claro. Para corrigir o p ro
blema é cjuestão de consciência. 
N ós, Terramar, CPT, trabalhamos 
há m uitos anos e conseguimos as
sim, uma mudança de pensam en
to dos pescadores artesanais, mas 
nem todos. O  problem a é que os 
empresários não fizeram nada para 
m udar a form a de pescar como, 
durante o defeso (época de reprodu
ção, em que a pesca fica proibida), fa
zer cu rso s  de co n sc ien tização  
para os pescadores dos barcos 
a m otor.

R6II6 Soharer Não so deu o peixe como ensinou a pescar

Lorena: C om o v o cê  vê a 
Prainha do C anto Verde 
daqui a uns dez anos? Q uais  
as p o te n c ia l id a d e s  q u e  e la  
ainda tem  para desenvolver?

RS: E u vejo com  um a estru tu ra  
de in fo rm ática  e com unicação, 
in te rn e t de últim a geração, fa
zendo  serv iços para  terceiros. 
Pessoas ficando na P rainha, tra 
balhando na casa deles, no co m 
p u tad o r, fazendo um a tradução 
para alguém  nos E stad o s U ni
dos. Pessoas de lá u tilizando a 
es tru tu ra  para fazer dou to rado , 
m estrado. Já  tem os pessoas que 
fazem isso. O utros profissionais, 
pessoas da arte, que chegam  lá 
para trab a lh ar c ria tiv am en te  e 
passam  um mês ou dois. P esso
as da com un idade se co m u n i
ca n d o  com  os filh o s  cm  São 
Paulo e M anaus, fazendo serv i
ços através da in te rn e t, exp lo 
rando a agricultura, na form a de 
agroecologia orgânica. O  litoral 
tem  um a área enorm e en tre  as 
dunas, sao as depressões cham a
das vazantes que têm  um  p o te n 
cial enorm e para plantar. O p ro 
blem a é que tem  m uita ou p o u 
ca ág u a . É m ais  um  
gerenciam ento  da água para que, 
quando  tenha água, você pare essa 
água e só deixe correr pro mar quan
do você quiser, quando for água de
mais. E, com sistemas de irrigação, (você 
pode) aum entar a água quando for 
preciso . E n tão , você pode real
mente plantar verduras, frutas, tudo 
orgânico. E  no litoral vai ter um 
mercado para esse tipo de produ
to, porque espero que cada vez mais 
os turistas sejam mais exigentes, que
rendo um  peixe do m ar e não 
do cultivo, um cam arão do mar, 
e não do viveiro, com verduras or
gânicas e comida saudável. A arte e 
o artesanato também têm um gran
de potencial. Temos jovens que podem 
ser grandes artistas, pintores e escultores, 
e queremos produzir o artesanato, me
lhorando cada vez mais a qualidade e,
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consequentem ente, o preço do ar
tesanato. Sobre a prestação de servi
ços ambientais, acho que como tem 
um agente de saúde, cada comunida
de deveria ter um ou mais agentes 
ambientais responsáveis por vigiar a 
questão ambientai da própria comu
nidade ou das de fora.

Felipe: Com o você acha que a 
co m u n id a d e  tem  receb id o  e 
ainda vai receber essa  propos
ta? Com o está o espírito deles  
pra isso?

RS: Se há seis anos tivéssemos fala
do dessa história dos computado
res, da internet, eles teriam dito 
“AaahH!” (favçuma expressão de espan
to). Mas hoje, tem muita gente na 
escola, os jovens e os professores já 
perguntam quando vai começar. Tem 
inclusive um colega meu que é feiloiv 
da Ashoka, que tem um conceito que 
a gente vai implantar lá. Então, eles 
são muito abertos, e nós temos os jo
vens. Os jovens da Prainha resolveram 
que vão ficar na Prainha, a grande 
maioria. Alguns querem estudar

fora, querem fazer fa
culdade, tudo isso, mas, 
em princípio, eles resol
veram que querem pes
car, os que têm voca
ção para pescar. Mas não 
querem ir embora, nao 
querem ir para Fortale
za m orar no Castelo 
Encantado (bairro pobre 
de Fortaleza). Eles são 
m uito conscientes da 
qualidade de vida que 
têm porque eles têm 
prim os que m oram  
aqui em Fortaleza ou 
em Sao Paulo ou cm 
outra cidade. Acho que 
nas outras comunidades 
isso também vai vir, a 
gente tem muito inter
câmbio entre as comu
nidades. Condnuamente, 
Tatajuba vem para a Pra
inha, Prainha vai para 

Tatajuba ajudar no projeto de turis
mo lá. Atualmente, tem cinco carpin
teiros dc barco aprendendo como 
construir catamarã na Prainha, no es
taleiro que é um projeto do Fórum 
dos Pescadores e do Terramar. Esse 
intercâmbio é importante porque um 
levanta o ânimo do outro: “Nós te
mos os mesmos problemas, então va
mos começar a trabalhar juntos para 
resolver esses problemas”. Estamos 
numa fase em que a coisa vai levantar. 
O s resultados vao vir cada vez 
mais rápido.

Sabrina: A Prainha está cam i
nhando com  suas próprias per
nas, e você já se afastou de al
guns projetos. Então, o que você 
está fazendo fora da Prainha?

RS: Realmente, como não tenho que 
participar de todas as reuniões do 
Conselho dc Educação, dos pesca
dores e tudo isso, tenho mais tem
po. Fora os projetos novos, de tu
rismo e de agroecologia, que eu aju
do no começo, mas que logo eles 
vão assumir. Então, hoje a gente tem

uma demanda das outras comuni
dades. Saí um pouco da pesca por
que já tem  várias pessoas do 
Terramar, e tem o Fórum dos Pes
cadores, que está entrando e onde 
os pescadores estão mesmo parti
cipando. Então, eu faço, ainda es
tou muito ativo na rede internacio
nal da pesca artesanal, sou membro 
de uma O N G  da índia que repre
senta os pescadores internacionais 
no mundo nas conferências da FAO 
(Organização das Nações Unidas para 
a Agricultura e A  limentação - Food and 
Agriculture Organization)^ das Nações 
Unidas, da Organização Mundial 
do Trabalho. Fui agora ao Congres
so Mundial de Pesca no Canadá. 
Então, tem muitas redes, redes in
ternacionais. O  próprio Terramar 
mesmo já tem uma rede, a Rede 
Manglar, que é uma rede latino- 
americana que trata de manguezais, 
carcinicultura, os problemas da ges
tão costeira. No turismo, a coisa está 
pegando fogo, e tem várias redes 
internacionais de que estou partici
pando. A minha idéia é ficar mais 
fora do trabalho da comunidade, 
deixar para eles. Realmente, partici
po menos do Terramar, a não ser 
nessa representação em redes inter
nacionais. Tem várias redes. Bom, a 
Ashoka é uma rede que sao empre
endedores sociais em muitos países 
da África e aqui. Tem gente que 
mexe com pesca, tem gente que 
mexe com turismo, tem gente que 
mexe com economia solidária. E n
tão, lá tem reuniões, tem seminári
os. N ós temos outra rede aí dos 
recu rsos m arin h o s  co s te iro s ... 
E n tão , são várias, sao 15 p ro je 
tos no  B rasil que tra tam  com  
p ro b lem as na área coste ira . E 
isso está aum entando  m uito, es
sas redes globais e até levando 
ao F órum  Social M undial tem as 
de d iscussão . N este  ano , pela 
prim eira  vez, o F órum  discutiu 
o turism o com unitário  e, no ano 
que vem , em P orto  A legre, este 
vai ser um tem a de novo. Tem 
m uita coisa para fazer lá fora.
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Eugênia: Você considera já ter cri
ado raízes na Prainha ou ainda 
pensa cm ir para outro ponto do 
mundo?

RS: Desde 1992, criei raízes. Não vou 
embora, a não ser que me mandem 
embora (risos).

Camille: Você acredita que está 
realizando o projeto que você que
ria, aquele algo diferente que ti
nha em  mente?

RS: Quando comecei, como disse, 
não pensei muito no que ia fazer. Eu 
nao tinha uma visão, em 1991, do que 
queria dali a dez anos. Só depois, quan
do as coisas começam a mostrar tei
as, aí você diz: “Pô, acho que vou 
chegar lá”. Essas teias crescem cada 
vez mais, se interligam uma a outra e 
viram uma coisa viva. Quando eu 
apresentei m eu p ro je to  para a 
Ashoka, eles pediram um horizonte 
de cinco a dez anos, aí me forçou a 
fazer isso. Isso faz três anos que eu fiz 
e mais ou menos nos últimos dois 
anos estão nessa linha como eu pen
sava que podia ser. E muitas coisas 
aconteceram por outras pessoas que 
fizeram a mesma coisa que eu em 
lugares diferentes. Hoje nós temos 
muito mais O N G s atuando na zona 
costeira no Brasil todo. E muito po
sitivo. O  problema sempre foi que 
as grandes O N G s internacionais, 
que têm muito, muito recurso, como 
WWF (World Wildlije Fund)y nunca en
traram na questão da zona costeira. E  
Mata Adântica que precisa, é Amazô
nia que precisa, mas não há nenhuma 
organização internacional na questão 
do desenvolvimento da zona costei
ra. Parece que vai mudar, parece que 
alguém está chegando por aí.

Simplícia: Você acredita que o tra
balho social é a sua vocação?

RS: Eu não chamaria de trabalho 
social. Eu acredito que o problema é 
que cada um interpreta o desenvolvi
mento sustentável de uma forma di

ferente. Na minha interpretação, eu 
acho que a solução é o desenvolvi
mento sustentável com justiça social. 
O  acesso da população aos recursos 
naturais de forma responsável e opor
tunidades económicas de desenvol
vimento económico local. Só nao 
pode ser ditado pelo livre mercado. 
Não é uma questão de “globalização 
sim ou não?”. E: “Quais são as regras 
do jogo da globalização?” E como 
as regras estão hoje é totalmente fu
rado, não tem o menor futuro. Quem 
vai fazer as novas regras é essa teia, 
essa rede de ONGs que está aferin
do um poder muito grande porque 
as O N G s pararam a Organização 
Mundial do Comércio. Em Seattle 
(cidade americana alvo de protestos contra a 
Organização Mundial do Comércio) aca
bou. Hoje, tem a coalizão de Seattle, 
que são ONGs do mundo inteiro, e 
Porto Alegre (o Fórum Social Mundial) 
foi o resultado disso aí. Por isso, essa 
importância de que as ONGs sejam 
mais eficientes. Porque se amanhã al
gumas ONGs começarem a quebrar 
por falta de responsabilidade, por falta 
de eficiência, vão prejudicar esse pro
cesso. Fundações como a Ashoka só 
financiam você se você sabe o que 
quer fazer nos próximos cinco, dez 
anos. Se você vem com um projeto: 
“Nao, vamos fazer um projeto aqui, 
ah, material de pesca”. Nao. Você tem 
que mostrar que esse projeto é sus
tentável, no sentido de que quando 
acabar o financiamento ele vai con
tinuar, seja com outros financia
m e n to s  ou com  o 
autofinanciamento. Essa m udan
ça vem p or esse caminho. N ão me 
considero um assistente social, eu 
gosto desse novo conceito p o r
que ele envolve planejamento, co
operação, criatividade e filosofia, 
porque você tem que pensar o que 
é justo na rida, e não necessariamente 
para ajudar um pobre, mas para cri
ar condições para que os filhos 
do p o b re  não tenham  que ser 
n ecessa riam en te  p o b res , (para 
que) E les tenham  oportun idade , 
realm ente.

M ariana: V ocê deu  um a  
v irad a  p la n e ja d a  de vir  
pra c á , v o c ê  é c a sa d o  h o je  
com  um a p esso a  da co m u n i
d a d e ...

RS: M arquei casam ento hoje (ri
sos)... (René iria legalizar seu estado 
civil naquela mesma tarde)

M ariana: E é um  lugar que, 
d e p o is  de m u ito s  a n o s que  
v ocê viajou , v ocê criou  v ín cu 
lo s , vai ficar lá. E  o seu  e s t i
lo  d e v id a?  V o cê  a in d a  faz  
m u ita s  c o is a s ,  tem  m u ito s  
c o m p r o m is s o s  de tra b a lh o . 
M as v ocê já estev e  em  lo ca is  
co n v iv en d o  co m  p e sso a s  de 
ex tra to s s o c ia is  m u ito  d ife 
rentes do que v o cê  v ive hoje. 
C om o é, na verdad e, seu  e s 
tilo de v ida, a in tegração  com  
os p escad ores?  E x iste  aquele  
m e io  na c o m u n id a d e  o n d e  
v o c ê  c ir c u la  tr a n q u ilo  e é 
querido?

RS: Bom , eu tenho  alguns in i
m igos. O  tio que me hospedou  
pela prim eira  vez não me p e r
doou nunca porque eu estou  lu
tando com  a com unidade co n 
tra a im obiliária. Todos os filhos 
d e le  são  a m ig o s  m eu s  e 
tam pouco  en ten d em  o pai d e 
les. O  C a p itã o , q u e  e ra  o 
atravessador, tam bém  não g o s
ta m u ito  de m im . D e vez em 
q u a n d o  a lguém  diz: “Ah! Sai 
daqui, estrangeiro!” . Mas eu me 
dou bem  com  a m aioria. Tem  
um  lugar cham ado Caucaia, que 
é a parte  mais pobre  da P rainha 
e, quando vou lá, converso  com  
to d o  m undo. Vou para o m ar 
às vezes para pescar, vou junto 
às passeatas e aos sem inários, 
vou para Tatajuba c levo pessoas da 
Prainha. Eu me sinto realmente mui
to integrado. A inda não en ten 
do sem pre as p iadas e, ás vezes, 
eles também falam um Português 
de praia que fica mais difícil.
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