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A paixão pela vida

selvagem é tanta que
os familiares afirmam

que aprimeira
palavra falada por ele

foi "elefante". O
gerente da área de
Meio Ambiente da
Consultaria, Fábio

Marton Costa Santos,
54 anos, tem uma

vivência estreita com
a natureza. Está na
Assembléia há 32

anos e, hoje, atua na

parceria
entrevista

.rabio
Marton
quer unir
trabalho e
aventura

coordenação de

Seu trabalho na Assembléia é
ligado à temática ambiental.
Fora daqui, essa relação conti-
nua tão estreita?

Sempre tive interesse pela
natureza. Não sou um grande
aventureiro como o Amir Klink,
mas se pudesse escolher meu
perfil em outra vida, seria uma
pessoa como ele e com a sua
oportunidade. Na infância e na
adolescência, meu contato coma
natureza era através de livros de
viagens e de aventura, que eu
devorava, e, com isso, fui toman-
do conhecimento do mundo. Te-
nho-o na cabeça como se fosse
um Atlas. Mas, em 1960, com 19
anos, ingressei num grupo de
montanhismo em Belo Horizon-
te e comecei uni contato mais
direto com a natureza. Do
montanhismo evolui para alpi-
nismo, chegando a ser quase pro-
fissional. Em todas as minhas
férias, até 71, ia ao sul da Argen-
tina para praticar. Mas nesse ano
me casei e minha vida mudou
muito. De lá para cá, desenvolvi
minha fase mais ligada à vida
selvagem, com expedições no
Brasil e em outros países. No ano
passado, inaugurei minha fase
aérea, com o ultraleve.
Sua vida pode ser dividida em
fases distintas, tendo como
referencia! o esporte praticado?

Sim. Najuventude, com toda
aquela vitalidade e força, era o
alpinismo. No caso do ultraleve,
a fase atual, estão em jogo a
máquina e a sensibilidade e a
experiênciado piloto. O ultraleve
é a aeronave mais difícil de con-
trolar. Foi um desafio para mim.
O outro será aliar isso àatividade
profissional. No caso da Cipe-

São Francisco, quero sobrevoar
o São Francisco da nascente à
foz e estou tentando cativar o -.
Antônio Geraldo (do Plenário),
o 011vé (daConsultoria)eo Pau-
lo Navarro (secretário-geral),
companheiros no esporte. Serão
30 dias de vôo, mais de 2 mil
quilômetros, para observar a de-
gradação ambiental na bacia.
Das suas aventuras, qual você
destacaria para contar?

Fiz expedições à África de
85 até 92 e não agüento mais
ficar sem ir lá, porque o Quênia,
principalmente, exerce sobre as
pessoas um magnetismo grande.
Nessas viagens, eu sabia exata-
mente onde as coisas estavam e
atéocomportaznentodosbichos.
Não tinha surpresa nenhuma.
Tive dificuldade, mesmo, via-
jando sozinho na época do
apartheid. Na África do Sul,
meu passaporte recebeu um ca-
rimbo muito colorido. Por conta
desse carimbo, não queriam me
deixar entrar na Tanzânia. Para
evitar complicação, resolvi vol-
tar para o Quênia. Quando você
sai de um país e vai entrar em
outro, entra numa zona de nin-
guém, um lugar meio perigoso.
Eu estava nessa zona neutra e
não conseguia passar para um
lado nem para o outro. Começa-
ram a suspeitar que eu fosse es-
pião sul-africano, aí, eu tive que

"molhara mão" dopessoal, antes
que eles me prendessem.
E, no Brasi4 houve algum caso
digno de nota?

Vários. Eu estava descendo
o rio das Velhas de caiaque em
71. Descia também o rio, a partir
de Sete Lagoas, um ladrão que
tinha fugido da cadeia e roubado
um barco. O destacamento poli-
cial de Santana do Pirapania -
que era formado por um cabo,
que tinha um revólver, e sete
presos de confiança, armados
com peixeiras - foi mobilizado
para pegar o ladrão. Então eu
apareci eme pegaram. Felizmen-
te, antes de usarem a peixeira,
viram que eu não era o ladrão.
O fato de você lidar com temas
relacionados à nalurezafadiita
seu trabalho na Assembléia?

Eu me sinto bem hoje na
Assembléia porque trabalho em
função da natureza. Antes, era
um local em que eu só estava por
questão de obrigação. Não havia
a sintonia que existe atualmente.
A Assembléia, hoje, está mais
evoluída que a universidade, que
vive uma crise sem precedentes.
Quem gosta da natureza, tem a
oportunidade de trabalhar por ela
aqui dentro.
Há novos planos que você quer
colocar em prática?

Com o ultraleve eu não pos-
so enfrentar nem uma chuvinha,

quanto mais uma tempestade. E
o que eu quero mesmo é arrostar
uma tempestade. O grande pro-
jeto é um barco, cujo nome eujá
tenho - Procelária, aquela ave
que precede a tempestade. Mas
este é um projeto para depois dos
60 anos. Como a minha mulher
já não é tão aventureira, ela me
liberou para ser um navegador
solitárioe sem destino. Quem ter
a liberdade total, em todos os
sentidos, e enfrentar nem que
seja a última aventura. E termi-
naria bem, se fosse assim. A
Minha concepção de vida e mor-
te é na luta, em todos os sentidos,
Minha filosofia é essa.
Este espírito aventureiro o faz
diferente aos olhos das outras
pessoas?

Minha família acha que mi-
nhapersonalidadeé infantil, ima-
tura. E essa imaturidade me faz
gostar desse tipo de coisa. Eu
não analiso muito esse assunto.
Acho que é uma filosofiade vida
que faz bem a quem a tem. Isso
me traz uma certa angústia, por-
que causa um certodesajuste. Eu
seria ajustado se fosse daquelas
pessoas que gostam de futebol,
festa, uísque. Mas a verdade é
que gosto muito pouco dessas
outras coisas e gosto muito de
coisas de que a maioria das pes-
soas gosta pouco. Só que é isso
que me faz feliz.
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