






Revist{ntrevista

Entrevista com Airton Barreto, no dia 29 de novembro de 2012.

Camila - Airton, na pré-entrevista, você
falou da influência dos seus pais na sua for-
mação e na sua opção de viver com os mais
pobres. Queremos saber em relação à sua
mãe, qual a influência dela na sua vida?

Airton Barreto - A gente, às vezes, es-
quece das raízes, e elas são muito impor-
tantes. Da minha mãe, aprendi muito a coe-
rência. Ela era uma pessoa muito coerente,
simples, uma professora primária. E a gente
só vai reconhecendo ou conhecendo me-
lhor nossos pais quando o tempo vai pas-
sando, quando você vai amadurecendo de-
terminados comportamentos ... Eu acho que
ela conduziu muito bem essa família. Então,
minha mãe - nós somos filhos de Canindé,
meus pais são de lá. Então, eu cresci vendo
os dois lados da família. Do lado da minha
mãe, os primos eram pobres, os pais dela
moravam em casa de taipa, meu avô traba-
lhava nos Correios. A minha mãe era uma
pessoa simples. Meu avô, por parte do meu
pai, tinha o melhor hotel em Canindé (cida-
de do norte do Ceará, localizada a 115 km de
Fortaleza. famosa pelas romarias dos devo-
tos de São Francisco).

Um dia, antes de eu morar na favela (em
Fortaleza, experiência sobre a qual ele fala-
rá adiante), tive uma conversa com ela de fi-
lho para mãe e fiz algumas perguntas. "Mãe,
o que fez a senhora conviver com meu pai a
vida toda, um homem de um temperamen-
to difícil?". Meu pai era um homem muito
amável, mas o que ele fazia com as mãos,
era possível, em seguida, desmanchar com
os pés. Ele não vivia dentro de casa, mas o
pouco que vivia, a gente já percebia o tem-
peramento dele. Amável, muito bom! Até
diferente da minha mãe, era mais amável
com a gente. Mas a gente sabia quando o
temperamento dele podia mudar.

Minha mãe convivia nessa família, com
esse temperamento. Eu disse (na conver-
sa): "Minha mãe, esse amor que a senhora
tem pelo meu pai, o que foi que conservou
(o amor) muito tempo? A senhora nunca
demonstrou, em nenhum momento, que-
rer correr com a carga". E ela disse: "Meu
filho, eu fui criada com muito amor. Meus
pais eram pobres, nunca vi meu pai levan-
tar a voz para minha mãe nem minha mãe
levantar a voz para o meu pai. Eu fui muito
amada, seu pai, não. Como é que seu pai

podia ser amável, se ele não teve amor dos
seus avós (refere-se aos avós paternos de
Airton)? Seu avô não tinha amor para dar ao
seu pai. Ele era homem trabalhador". Diz ela
que, quando começou o namoro, na primei-
ra semana, ele pegou uma cadeira e disse:
"Sente aqui, que hoje eu vou dizer quem eu
sou". Eu imagino o que ele disse. "Meu filho,
o seu pai me contou a história da vida dele.
Me disse tanta coisa que se o que ele disse
fosse dito por outra pessoa, eu não queria
mais nem vê-Io. Mas quando você escuta
uma pessoa com o coração, com dedica-
ção, você cria um amor e um respeito por
aquela pessoa. E, a partir daí, eu não tive
dúvida de que era ele". E eu pergunto: "E
o temperamento dele já era assim?". "Meu
filho, eu fui para o casamento no cartório,
fui chegando e ele disse: 'Tenho certeza de
que vou me casar porque estou no cartó-
rio, mas também tenho a mesma certeza de
que ninguém é capaz de me arnar'". Isso é
muito duro para um noivo ouvir, e ela ouviu
bem jovem. E ela perguntou: "Por que, Her-
cílio?". "Por causa do meu temperamento".
Ele já sabia disso. E ela disse: "Pois eu vou
provar com a minha vida". Ela disse que fez
esse juramento na porta do cartório. Daí eu
entender, no futuro, determinados compor-
tamentos.

Meu pai não bebia, mas no final de sema-
na, com os amigos, bebia. Nunca tombava,
mas quando ele bebia, ficava mais sereno.
E eu lembro, num dia de domingo, que ele
chegou (para o almoço), parou a moto, e
eu vi que ele tinha tomado um pouquinho.
Quando ele começou a comer, minha mãe
disse: "Meu filho, por que você bebeu?". Aí
ele disse: "Vou voltar a beber de novo. Você
sabe que eu não gosto que ninguém me re-
preenda". Levantou-se em passos lentos e
voltou para beber.

Meus colegas, depois de grandes (di-
ziam): "Dona Isa, quer dizer que, para um
casamento dar certo, um tem que ficar sub-
misso, é? Né, Dona Isa? Seu Hercílio vai can-
tar de galo e a senhora só aguentando as
coisas". E, às vezes, a gente não entendia.
Tem pessoas que bombardeiam. E muitas
respostas, ela dava no silêncio. Eu enten-
dia a profundidade daquela mulher. Ela di-
zia: "O Hercílio, quando está zangado, é um
avião desgovernado". E ela sabia desses
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Quando Airton foi es-
colhido pela turma, Alissa
e Camila logo se dispuse-
ram a fazer a produção.
No dia seguinte, Camila já
tinha entrado em contato
com o entrevistado, que
topou na hora.

A pré-entrevista com
Airton aconteceu no Cen-
tro Cultural Dragão do
Mar. Depois, a equipe
de produção entrevistou
a família na casa dele e
visitou a sede do Movi-
mento Emaús Vila Vilha.



Airton foi tão solícito
que ajudou a equipe de
produção emprestando
material sobre ele. Logo
no primeiro encontro, ele
levou livros e recortes de
jornais, que foram repas-
sados para o restante da
turma.

Quando viu a equipe
de produção na sede do
Emaús Vila Vilha, conver-
sando com Olga Ribeiro,
uma das para-advogadas
que formou, Airton falou,
em tom de brincadeira:
"Ah, vocês de novo!".
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comportamentos e como conduzir. Daí esse
valor maior.

Alissa - Você falou da principal influência
da sua mãe, mas existe algum ensinamento,
alguma lição que você tenha aprendido com
seu pai?

Airton Barreto - Com os dois. Meu pai
trabalhava no DNOCS (Departamento Na-
cional de Obras Contra a Seca). Era homem
trabalhador! Ele dizia que um homem sem
ação não é homem.

Eu me lembro que, em General Sampaio
(município a 126 quilômetros de Fortaleza),
com sete anos de idade, na seca de 1958, eu
estava brincando com meus irmãos e che-
garam de 40 a 60 homens. E um deles disse:
"Vá chamar seu pai". E eu fui o mensagei-
ro e disse, acho que a expressão foi essa:
"Papai, tem uma ruma de homem lá fora,
querendo falar com o senhor". E eu fiquei
atento, querendo saber o que se passava. E
ele vem. Quando ele chega, um deles toma
a palavra e diz: "Seu Hercílio, estamos com
fome. Queremos comida e trabalho". Meu
pai, na hora, não foi culpar o governo nem
o Estado. Pediu calma, que sentassem e foi
pra cozinha com minha mãe. E depois de
uns 30 minutos, um pouco de tempo, me
lembro de dois alguidares de barro com
muito feijão com farinha, com torresmo,
com rapadura e muitas colheres. Não tinha
colher para todos, mas sei que um comia e
passava para o outro.

Era uma lição que eu aprendia com
eles (ospais) e só vim entender mais na fren-
te: que existem momentos na vida da gente
que é mais grave fechar a boca que arriscar
uma palavra. Precisa que ele diga alguma
coisa, mas ele omite porque, se disser, vai
se comprometer, vai se queimar. Mas se eu
não me queimar, se tu não te queimares, se
nós não nos queimarmos, quem é que vai
ser luz pro mundo? A gente sente que tem

"Meu pai trabalhava
no DNOCS

(Departamento
Nacional de Obras
Contra a Seca). Era
homem trabalhador.

Ele dizia que um
homem sem ação

não é homem"

de fazer uma coisa. E ele mostrou, naquele
momento, que, diante daquela realidade, era
mais grave para ele ter fechado os braços e
culpado alguém. Essa coisa me marcou.

Camila - Airton, e como se deu a mudan-
ça para Fortaleza?

Airton Barreto - Hoje eu faço uma retros-
pectiva: nasci em Canindé, fui para General
Sampaio, para Cariús (na região do Ceri-
ri cearense, a 418 quilômetros da capital),
voltei para General, e, por último, Canindé.
Quando meus pais migraram para Fortaleza,
foi para o Tirol (bairro que faz parte do Gran-
de Pirambu), antes do quente do Pirambu.
Eram umas casas do irmão dele (do pai),
que tinha tido como herança e a gente ia fi-
car. Ele (o pai) ia continuar trabalhando no
DNOCS, aqui no Centro. Só que quando eu
abria a porta da minha casa, eu via o muro
de uma fábrica. Foi um choque muito gran-
de. Quem mora bem no interior, quando
vem para Fortaleza, vai morar bem também.
E para mim foi um choque. Eu já tinha uma
pulga atrás da orelha porque, meus primos,
que vieram para Fortaleza primeiro do que
eu, quando voltavam, voltavam diferentes.
Não queriam mais saber de grupo de jo-
vens, de celebração ... Essa coisa fica para os
que estão. E eu pensava: "Que cidade é essa
que muda as pessoas?". Quando houve para
mim essa mudança, foi muito duro. E eu es-
capei no seminário. Sempre digo que, se
não tivesse ido para o seminário, talvez hoje
fosse padre.

Camila - Por que foi a desistência do se-
minário?

Airton Barreto - Eu vi que não tinha vo-
cação. Eu questionava muito as coisas. Mi-
nha mãe, às vezes, me chamava de profeta
rabugento. Porque eu estava sempre procu-
rando as coisas, procurava esclarecimento.
Houve, então, essa mudança (para Fortale-
za) por causa do trabalho do meu pai, e a
gente tinha de acompanhar, claro. Mas hou-
ve esse choque.

Thaís - Airton, você disse que se pergun-
tava que cidade é essa que muda as pesso-
as. Avaliando hoje, como foi que Fortaleza
lhe mudou?

Airton Barreto - Ah, e muito. Eu fui acó-
lito (membro da Igreja Católica que auxilia o
sacerdote durante a celebração da missa),
ajudava nas missas, coisa de Igreja. Tinha
essa coisa muito presente em mim. A pri-
meira coisa que eu comecei a sentir foi ver-
gonha. Numa cidade como Canindé, todo
mundo se conhece. Você tá lá jogando bola
com os colegas e faz parte de um grupo. É
comum, numa cidade pequena, as pessoas
terem uma referência (da família). Então, o
que me chocou na cidade, primeiro, foram



os meus valores. Éticos, morais, religiosos.
No interior, no mês de maio, minha mãe

dizia assim: "Meu filho, vamos fazer as no-
venas". E eu fazia, com as outras crianças.
E a gente vai crescendo. Quando cheguei
em Fortaleza, fizemos de novo as nove nas.
Pegamos dois cabos de vassoura, botamos
uma caixinha de sapato, umas flores, Nossa
Senhora e fomos para a favela do Pirambu
cantar. Ave, ave, ave (canta). Rezar terço ...
E novena são nove dias, né? Do sexto pro
sétimo, mamãe disse: "Agora vamos pro
lado do Carlito (Pamplona, bairro de Forta-
leza)". Eu comecei a ficar estranho, porque
o Carlito era onde a gente vivia o profano.
Profano por quê? Porque lá tinham as ter-
túlias, as paqueras, as quermesses ... Ia pra
missa e depois da missa tinha o pátio, os
flertes, essas coisas assim. Eu não ia dizer
não para minha mãe e começamos a can-
tar no rumo do Carlito Pamplona. Quando
eu olho, três amigos pra quem eu tinha con-
tado uma anedota não fazia dois dias. Na
minha cabeça tava: "Se esses três amigos
me olharem aqui, vão dizer: esse cabra tá o
quê? Contou aquela anedota ontem e hoje
tá aqui? Ele é de Igreja?". E isso me passava
na cabeça muita coisa, e ainda bem que eu
consegui escapar deles. Lá vem mais gen-
te. E interessante. Na favela, você canta e
não se toca ... Mas, quando você chega em
outro ambiente, isso lhe divide, e eu busca-
va essa coerência. Foi muito duro! Eu tive
vergonha, e entreguei a ponta do andor pra
outra pessoa. Saí de ponta de pé e deixei o
barco passar. E isso me analisava: "Que tipo
de pessoa era eu?". Eu estava procurando
minha identidade, eu não tinha minhas raí-
zes? Nessa cidade grande, você corta, tufo
(faz gesto de cortar algo), e começa tudo de
diferente?

Então, essa cidade grande me pegou
pelo pé, pela fé. Essa cidade me mudou
muito. Tem uma frase do Dom Helder Câma-
ra (Ex-arcebispo de Olinda e Recife, nascido
em Fortaleza, em 1909, e falecido em Reci-
fe, em 1999) que eu admiro, que diz: "Feliz
da pessoa que entende que é preciso mudar
muito para ser sempre o mesmo". São inte-
ressantes essas mudanças. Porque, senão,
você atropela, perde suas raizes. as suas ori-
gens, e isso vai distanciando você. Na cida-
de grande, você perde essa referência que
eu falei no interior. Por exemplo: Você che-
ga em Canindé e pergunta: "Quem é aquela
menina tão bonita?". E ninguém sabe quem
é aquela beleza que está estudando fora,
ninguém conhece. Mas se alguém disser:
"É a filha do Getúlio, o homem que toca o
sino ...", Então existem as referências. (Na
cidade grande) se você mora num bairro

/
pobre, é favelado. Na favela, é marginal. Aí
você já é discriminado de vez.

Alissa - Você disse, na pré-entrevista,
que tinha vergonha de morar no Pirambu.

Airton Barreto - Tive.
Alissa - Teve. Por que essa vergonha e

como foi o caminho até a aceitação?
Airton Barreto - Por isso. Por que eu tive

vergonha do Pirambu? Porque não conhe-
cia sua história. Por que minha mãe amou
meu pai? Porque conhecia sua história. Se
alguém me convidasse para um aniversário,
eu, jovem, ia. Às vezes, até dançava com a
aniversariante. Mas se alguém me pergun-
tasse: "Onde é que você mora?". Eu ia dizer
que era no Pirambu? Porque eu, como jo-
vem, já descobri que os estereótipos são tão
fortes que você se discrimina. Você começa
a mentir. Eu dizia que morava no Monte Cas-
telo, no Bairro de Fátima (bairros de classes
sociais mais favorecidas em Fortaleza) ...
Onde eu tinha parente, que não era na fave-
la... Para eu (me) sobressair. E essa vergo-
nha veio porque eu não conhecia a história
do bairro.

Beatriz - Teve algum momento, alguma
lembrança que lhe fez acordar para essa re-
alidade?

Airton Barreto - São muitas. Como eu
sou muito de Igreja, eu acredito que pare-
ce que Deus brinca de esconde-esconde,
nunca diz tudo de uma vez. Você tem uma
missão, aquilo vai acontecendo, vai tecen-
do lentamente para você buscar essa coisa.
Mas não era só não conhecer a história. Por-
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A casa de Airton fica
em um local muito bonito,
perto do calçadão do Pro-
jeto Vila do Mar, no Cristo
Redentor. Ele tem vista
para o mar sem precisar
morar em um arranha-céu
luxuoso.

A equipe de produção
conversou com o padre
Henri, muito citado por
Airton na entrevista. In-
felizmente, o padre está
com dificuldade para lem-
brar dos acontecimentos
devido à idade.



Airton estava na sala
ao lado enquanto a equipe
de produção entrevista-
va Francisco das Chagas,
outro para-advogado.
Quando passou por eles,
disse: "Chaguinhas, não
vá mentir!".

A sede do Movimen-
to Emaús Vila Vilha fica
próximo ao Rio Ceará. Do
segundo andar, onde fica
a parte administrativa e
uma das salas do bazar,
a vista é bonita, sendo
possível ver o mangue e
o mar.

que você pode conhecer uma história e se
distanciar dela. Era, primeiro, a vergonha.
Porque eu sentia na pele a discriminação. E
isso era muito duro. Sentir que é discrimi-
nado. No seminário, eu percebia. "No final
de semana, vamospra casa do Ogeniz!", um
colega, lá não sei aonde. Quando eu chega-
va, era piscina, fazenda ... Ia na casa de outro
colega, o pai era dono de uma padaria ... E
eu me lembro quando o padre reitor ia na
minha casa, era uma casa simples. Meu pai
comprava um sapato pra gente, colocava
uma meia sola para não gastar logo, e a gen-
te ficava assim ... Eu queria que meus cole-
gas chegassem e vissem o que viam na casa
deles. Ninguém quer ser discriminado. Você
quer ser você.

Eu vivia no seminário sem me abrir. Eu
não me abro para eles, eles não se abriam
para mim. Quando se abriam para mim, era
contando vantagem ou coisas que eu via
que era do mundo deles, e o meu era ou-
tro. Então, você se sente uma ovelha fora
do pasto, e essa reflexão é muito forte. Por
que eu me envergonhava dessa coisa? Por-
que não conhecia. Então, essa vergonha era
muito forte. Foi só isso? Não. Eu dizia que
não conhecia a história do Pirambu ...

Tudo quanto acontecia de ruim saía (nos
jornais) nos finais de semana: "No Pirambu,
três morreram numa gafieira". E os estereó-
tipos já nasceram daí. E dizem que o pessoal
do Pirambu procurava a Igreja, a que fica na
Marinha. Só que o Pirambu enchia a Igreja. E
o Padre Hélio (Campos. Padre que, desde o
final dos anos 50, assumiu a Paróquia do Pi-
rambu) dizia: "0 que é isso? Tem mais gente
de fora do que da minha paróquia?". "É o
povo do Pirambu". E ele foi lá, se tocou e
foi morar no Pirambu. Ele foi conviver no Pi-
rambu, e percebeu os problemas que acon-
teciam. E, em 1962, padre Hélio Campos e o
Serviço Social (curso da Universidade Esta-
dual do Ceará, UECE) fizeram uma passeata
com 20 mil pessoas, trazendo o povo do Pi-
rambu até o centro da catedral. É bom que
até hoje eles cantam as músicas. "Vem ver,
Ó, Fortaleza,! o Pirambu marchar.! Somos
pessoas humanas, temos direitos que nin-
guém pode tirar.! Somos cristãos que não
temem.! O Cristo é nosso ideal, e por ele,!
todos faremos a reforma social" (cantando).

Quando disseram: "0 Pirambu está no
centro da cidade", dizem que o comércio
fechou - o jornal da época fala disso - te-
mendo saques, com medo que fosse acon-
tecer tanta coisa .... Houve uma articulação
de transporte para conduzir o povo de volta.
E uma comissão foi falar com o Governador
(Parsifal Barroso, cujo mandato durou de
1959 a 1963). O pessoal entrou pela porta

da frente e o Governador saiu pela de trás.
Na Prefeitura, do mesmo jeito. Retornaram
ao Pirambu. No dia seguinte, o Governador
mandou chamá-Ios. "Parabéns, que passea-
ta! Que organização! Vinte mil pessoas! E o
que vocês querem?". "Nós queremos que o
Pirambu seja olhado".

No mesmo ano, o Pirambu foi desapro-
priado por Decreto Lei, pela União Federal,
para fins sociais. Houve uma intervenção fe-
deral no Pirambu. Desapropriaram e a União
disse: "Já que a Igreja começou essa histó-
ria, vamos dividir o Pirambu, e ficam duas
organizações. Vamos chamar o Pirambu de
Nossa Senhora das Graças, para tirar esse
nome, e a desapropriação maior, de Cristo
Redentor. Aí ficaram duas paróquias, e vo-
cês vão assumir a responsabilidade do bair-
ro". Quando as migrações (da seca) chega-
vam, pessoas procuravam uma casa e iam
procurar a Igreja. Tinha um setor da Igreja
que fazia esse trabalho de alocar as famílias.
Quando alguém ia vender uma casa, pas-
sava pelo conselho deliberativo. Só que o
Pirambu, hoje, tem mais de 250 mil habitan-
tes, uma superpopulação.

Então a história é muito bonita. E eu não
conhecia essa história. Essa história me
ajudou? Ajudou. Mas foi o suficiente? Não.
Quando eu comecei o trabalho nas pasto-
rais, visitando as favelas, me toquei da mi-
séria que vi. Jovem, filho do seu Hercílio -
acho que isso tem muito a ver, porque como
eu via as pessoas morrendo de fome, che-
gava em casa e a geladeira com tudo quanto
é bom? Isso lhe toca! Você está com 60 re-
ais no bolso e vê uma pessoa ali atrás de um
real pra comprar um ovo para uma criança
comer e você diz que não tem? Isso é duro!
Acho que isso me tocou muito.

Ia para a missa. Depois da comunhão,
baixe a cabeça e fique em silêncio. Aí músi-
cas ... "Se ouvires a voz do vento,! chaman-
do sem cessar,/ a decisão é tua" (cantando).
E eu pensava: "Que vento é esse?". "0 trigo
já se perdeu,/ cresceu, ninguém colheu.! E o
mundo passando fome/ passando fome de
Deus" (cantando). E aquilo me tocava. Eu
sentia que tinha de fazer minha parte. Aqui-
lo me inquietava. Antes do casamento não
tem o namoro? Eu, jovem, disse: "A gente
toma um banho e vai assistir a um cinema.
Você toma um banho e vai namorar ... Por
que não tomar um banho, vestir a roupa e
ir visitar um pobre?". E me deu na telha de
eu fazer isso, não sei por quê. Lembro que
tomei esse banho, coloquei a roupa e fui de-
cretado: "Tenho de visitar um pobre". Que
pobre era esse, eu não sabia. Foi num dia
de dorninqo, por volta de 15h30min, 16 ho-
ras. Gente, só o que não faltava, né? E eu
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fui andando, passando e subi num morro, o
morro mais alto. Quando fui me aproximan-
do, vi uma casa toda feita de lata e papelão.
Não tinha piso, a cadeira era um toco, e fui
bem acolhido por aquele pessoal. Disse:
"Boa tarde". Foi a história da Luiza. "Boa tar-
de". Me acolheram. E perguntei: "Cadê sua
mãe?". "Minha mãe morreu". "E seu pai?".
"Arranjou outra mulher". "E quem é que cui-
da de vocês?". "Somos nós". "Nós quem?".
"Nós". Aí eu fui contar e eram seis. E a líder,
a que mais falava, era a Luiza. Pensei que ela
tinha 11 anos, e tinha 18. Muito magrinha ...

Eu comecei a querer saber um pouco da
história deles. Se fosse hoje, eu tinha mais
perguntas mais profundas. Eram perguntas
superficiais, mas com muita intensidade,
porque eu queria saber. "Depois que meu
pai arranjou outra mulher, minha vó cuidou
de nós. E depois que ela morreu ...". "E os
medos de vocês?". E falavam sobre os me-
dos. Ficou de noite. Perguntei se podia dor-
mir lá. A visita foi mais, porque eu senti que
tinha mais coisa. Em nenhum momento, eu
vi eles dizerem não. "Mas, gente, o senhor
vem?". Fui em casa, peguei uma rede, disse
para minha mãe que ia visitar uma amiga e
voltei para essa casa. Eu mergulhei no aban-
dono daquela família. E, não tenha dúvida,
se não foi isso que me fez (morar na fave-
la), contribuiu muito. Lembro que chorei,
na época. Ouvi cada um deles. E a gente
cantando nas Igrejas, dizendo que quando
está o irmão morrendo, eu estou morrendo
nele ... Eu, que sempre fui esse profeta rabu-
gento, via Deus como pai e aos outros como
irmãos. E que irmão desunido é esse que eu
tenho tudo e você não tem nada? Você ain-
da me chama de preguiçoso? E diz que eu
não fiz por onde. Há uma coisa muito super-
ficial em relação ao pobre (fala alterando o
tom de voz).

Uma vez, disseram ao padre Henrique
(padre Henri Le Boursicaud. Padre redento-
ris ta francês, um dos fundadores do Movi-
mento Emaús): "O senhor defende sempre
o pobre, mas Jesus Cristo disse, no Evan-
gelho, que pobre vai sempre existir". "Mas
não disse isso achando graça não. O pobre
vai existir porque alguém vai tirar dele, de
uma forma ou de outra. É um sistema que
corrompe, que exclui".

Você quer estudar as árvores? Estude
uma, que ela tem o conteúdo das demais.
Eu não fui para tirar nota, eu não fui visitar
aquela família para ganhar um dez. Era uma
coisa minha de me descobrir no outro. Eu
me vi naquela situação. E eu ainda tinha o
direito de me envergonhar dessas pesso-
as? Eu tinha o direito de me envergonhar?
"Onde você mora?" "Eu moro no lugar onde

as pessoas se mascaram. E eu não queria
estar onde elas estão despidas, na realida-
de". Essa noite me marcou profundamente.
E criei um laço muito forte com essa família.
Não era um laço de dar, era de aprender.
Aprendi muito com Luiza.

Quando você é de Igreja, é doidinho pra
levar os outros à Igreja. Depois, a gente vai
amadurecendo. Vi que tem pessoas de fora
da religão que vivem melhor que quem vive
na religião. E eu me lembro (que disse) uma
vez: "Luiza, vamos pra Igreja! Vamos par-
ticipar também". Depois eu entendia que
(ela não ia porque) era a roupa, não tinha o
perfume ... Até que ela foi, talvez, mais para
me agradar. Depois de um mês, ela não foi
mais. "Luiza, por que você não foi?". E ela
não dizia. "Pois escreva". Ela escreveu, ain-
da hoje eu tenho. "Fui. Na hora do abraço
da paz, só abraçavam os jovens cheirosos
e bonitos. A mim, só pegavam na mão".
Ela era muito esquelética, muito magrinha,
não tinha muita beleza. Porque a gente olha
muito o superficial, não se aprofunda. E isso
foi muito forte! Eu começava a questionar a
minha Igreja também. E ela disse que sentiu
que o lugar não era dela. Então, para mim,
se não era dela, também não era meu, por-
que eu me sentia da família. Era meu, mas
eu tinha acesso a como mudar alguma coi-
sa. Pelo menos, me inquietar com eles por
causa dessa situação.

Se alguém me chamasse para um aniver-
sário, ao final da festa, eu pedia para levar o
bolo. Chegava lá, uma hora da madrugada,
e não precisava nem abrir a porta porque a
casa tinha muito buraco. E eles iam comer
naquela hora. Lembro-me dos meus pri-
meiros salários. Chegava lá (bate na mesa):
"Luiza! Não precisa nem abrir a porta". Pela
brecha da porta, dava a partilha. Eu me com-
prometi com eles. E, um dia, eu tava pas-
sando na favela e Luiza disse: "Airton, vem

IJEra uma lição
que eu aprendia

com eles (os pais)
(... ): que existem

momentos na vida
da gente que é mais
grave fechar a boca.que arriscar uma

palavra"
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Uma semana antes
da entrevista, a equipe de
produção foi ao Passeio
Público para saber se teria
condições de realizá-Ia lá.
Gentilmente, o Café Pas-
seio emprestou mesas e
cadeiras para usarmos.

Enquanto esperáva-
mos a chegada de Airton,
sob a copa das árvores
do Passeio Público, uma
das produtoras, Alissa, foi
agraciada com um pre-
sente de um passarinho,
que fez cocô na calça dela.



A esposa de Airton,
Jarlyne, recebeu a equi-
pe de produção em casa
com muita simpatia. Disse
que achava muito impor-
tante nos interessarmos
pela história dele, porque,
segundo ela, Airton é um
homem fantástico, inde-
pendentemente de ser
marido dela.

De tantas idas ao Pi-
rambu, que fica um pouco
longe onde as meninas
moram, no carro da Ca-
mila, até hoje Alissa deve
um galão de gasolina para
a colega de produção. Ela
ainda jura que, um dia, vai
pagar a dívida.

"Se eu não me
queimar, se tu

não te queimares,
, -se nos nao nos.

queimarmos, quem
é que vai ser luz
para o mundo?"

filha, você tá muito magra! Você tá tubercu-
losa?" A Luiza disse: "Não sei não, senhora".
E ela disse: "Meu Deus, você tá muito ma-
gra. Você já trabalhou em casa de família?".
"Não, senhora". Olhou para a outra e disse:
"Não querem trabalhar não. Minha filha, se
você estivesse trabalhando numa casa de
família, você estava gordinha. Você não
acha, moço?". E olhou que eu tava segu-
rando ela. Eu disse: "Acho não, senhora. Eu
prefiro que ela morra seca do que gordinha
escrava na mão de vocês. Vocês querem
as empregadas domésticas para fazer delas
burro de carga. Não pagam salário que pres-
te, colocam pra dormir num quarto lá no fi-
nal, um quartinho pequeno, e o esposo de
vocês, ou os filhos, vão abusar sexualmente
delas. Não é assim que vocês fazem?". Essa
senhora pegou a bolsa dela e jogou (nele):
"Você é muito do grosseiro! Mal educado!".
Quer dizer, grosseiro? Quem foi grosseiro
ali? Ela jogou a bolsa em mim, eu coloquei a
mão aqui (leva a mão ao rosto) e levei uma
bolsa da nas costas. Ela adentrou sem pedir
licença. A Luiza começou a chorar, me pe-
dindo calma. Eu estava na defesa dela. Eu
disse: "Luiza, essas pessoas precisam res-
peitar os outros". Essa coisa foi muito forte.

Murilo - Como se deu sua ida para a fa-
vela?

Airton Barreto - Imagina eu, bem jovem,
visitando a favela. Quando era de noite, eu
questionava o pessoal na Pastoral. O con-
selho era dividido em cinco ou seis. E, nas
reuniões, cada um dizia que tinha um pouco
de dinheiro em caixa. "Como é que vocês
podem ter dinheiro no caixa, se tem gente
passando fome na favela?". E lembro que
aquilo chocava muito. Eu achava que era
impossível ter tanto sofrimento na favela e
a paróquia ter um dinheirinho guardado no
caixa para as necessidades emergenciais.
Comecei a visitar a favela. E os pobres co-
meçaram a visitar a minha casa. Isso foi mui-
to forte, porque meus pais não tinham feito
a opção que eu fiz.

Eu e minha mãe tínhamos muita sensibi-
lidade para ouvir as pessoas. E o meu pai
já não gostava. Meus irmãos diziam: "Nin-
guém pode nem estudar para vestibular. A
gente tá estudando e chega esse pessoal fa-
lando alto". E isso foi muito duro. Às vezes,
eu tinha de falar baixo, e o pobre (fala) bem
alto. E, nisso, meu pai dizia: "Ah, ninguém
pode mais ter tranquilidade nessa casa.
Olha a zoada!". E você vai percebendo que
é difícil. Custou-me aprofundar um pouco a
realidade. Se eu já negava a coisa ... Meu pai
tava igual a mim. Se ele não tinha compre-
endido o que eu tava compreendendo ... E
era um homem bom! Ele dizia que era capaz

cá!". E eu: "Agora não, que eu tô liso. De-
pois passo aí!". Depois de cinco, seis dias,
eu chegava lá: "E aí, Luiza, tudo bem?". E
ela começava a chorar. "O que está acon-
tecendo?". E me fazia chorar também. Ela
disse: "Sente aqui. Quando a gente chama
você pra vir aqui em casa, não é só pra dar
as coisas, não. É tão bom quando você dá
aquelas coisas, Airton. Você não sabe como
ajuda. Matar a fome quando a gente passou
o dia sem comer nada. Mas a atenção que
você nos dá, a sua atenção, a sua presença
nos completa". E eu: "Me desculpe, Luiza".

Esse aprendizado só acontece quan-
do você se abre. Toda convicção é uma pri-
são. Se eu estou convicto de que sou um
caridoso, a gente faz do outro um mito ... Eu
tava era me questionando. E a gente faz a
defesa do outro. Eu fiquei atento à família.
Chegou o menorzinho dizendo: "Airton, a
Luiza tá se tremendo de febre". Eu tinha de
vestir uma roupa, arrumar o dinheiro do táxi
para levá-Ia ao hospital. Uma vez, cheguei
com ela ao Hospital das Clínicas e peguei a
ficha número sete. E ela se tremendo de fe-
bre. Já estava com o pulmão contaminado
{pela tuberculose), e eu não sabia. Eu não
tive vergonha de pegar a Luiza. Talvez, an-
tes, se eu não conhecesse a história, teria
vergonha de segurar a pessoa enquanto o
médico chega.

Parou um carro do ano, duas mu-
lheres bonitas e bem cheirosas, com perfu-
me bom, ou era esposa ou irmã do médi-
co. Chegou e disse: "Tem alguém com ele
aí?". Fulano disse: "Tem". "Pois quando sair
o paciente, vou entrar". E eu pensei: "É fa-
mília ...", Aquelas duas senhoras chamaram
atenção dos sete que estavam na fila. Elas
começaram a conversar. Eu me lembro que
ela conversando, conversando, e fui vendo
que a história dela era parecida com a mi-
nha, quando eu estava confuso. Aí ela con-
versava, conversava, e quando se virou, viu
a Luiza, que chamava atenção. Quando viu
a Luiza fez: "AAH! (tom de espanto). Minha
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de dar tudo. E eu me tocava que, quando
eu ia na casa de um pobre, ia até a cozinha.
E, quando um pobre chegava lá em casa,
não passava da área. Porque não é normal.
E como é que nós somos amigos e temos
restrições?

Depois de um dia intenso, (lembro que)
eu disse: "Hoje eu não quero mais atender
ninguém." Tomei um banho e fui assistir no-
vela. Deitei-me, e só vi, às 19 horas ... (bate
palma). "Meu filho, tem um senhor queren-
do falar com você". E eu: "Mamãe, não dá
pra falar com ele hoje não. Eu já fiz minha
parte hoje. Já visitei o que tinha de visitar, já
fiz tudo. Diga a ele que venha amanhã, que
eu converso com ele". E fiquei assistindo
novela. Minha mãe vai e volta. E diz: "Meu
filho, ele disse que só vai sair quando falar
com você". E eu digo: "Mamãe, D. Aloísio
Lorscheider (Cardeal da Igreja Católica e ex-
-Arcebispo de Fortaleza, entre 1973 a 1995),
quando se tranca no quarto para dormir,
pode a casa cair, pode acontecer tudo, ele
tá dormindo. Para, de manhãzinha, ter gás
para continuar as coisas. Portanto, eu não
vou. Por favor, diga a ele que venha ama-
nhã". Minha mãe foi. Demorou um pouqui-
nho e voltou. Eu continuei assistindo novela,
e ela ficou em pé, ao meu lado. A presença
dela me incomodou. Eu já sabia que ela ti-
nha algo para dizer, mas não perguntava. Eu
disse: "Minha mãe, o homem já foi embo-
ra?". "Você acha que eu vou botar ele à for-
ça?". "A senhora, não. Mas eu, vou".

O ativismo é uma coisa muito séria. Se
você estiver no ativismo, cuidado! Você vai
machucar muita gente. Eu estava cansado,
tinha feito a visita, tinha feito a minha parte.
Agora pronto. (Isso) me dá o direito de eu
gritar os outros? Ouantas pessoas boas que
eu conheço, meu Deus, às vezes perdem as
estribeiras por falta de equilíbrio, de uma lá-
grima. Então, eu dei uma de meu pai. Calcei
a chinela e disse: "A senhora não tem cora-
gem, mas eu vou dizer". E o que é que eu ia
dizer para esse cidadão? Eu não tenho dúvi-
da. Eu ia dizer: "0 senhor não ouviu quando
a minha mãe lhe falou não? Só vou atender
o senhor amanhã, e passe bem". Era assim
que eu ia dizer. Mas, gente, quando eu calcei
as chinelas e disse: "0 senhor não viu quan-
do a mam ...". E não consegui mais dizer. Por
que isso? Gente, foi o gesto. Quando eu fui
chegando, o homem começou a chorar, o
velhinho. Com a mão na cabeça da neta. Foi
se levantando e disse: "Eu sou aquele tuber-
culoso que o senhor levou ao hospital. Eu
vim agradecer minha vida ao senhor (imita
a voz comovida do homem)".

Aí eu fui chorar também. "Desculpe-me,
senhor, eu estava muito cansado". Chorava

eu, minha mãe, ele e a neta ficou encabula-
da. E ele foi contar a história dele. Que foi
pro hospital, que defecou, as fezes ficaram
secas ... Ele não tinha força nem para fazer
assim (mexe o braço). As baratas vinham ...
Ele era muito magrinho. Não tinha força, era
só o osso. Ele disse que queria tirar a barata
e não tinha força. E a enfermeira viu e dis-
se: "Vixe!". Levantou, colocou ele no chão,
pegou um escovão para passar no bumbum
dele, para tirar as fezes secas e disse: "Fique
um pedacinho para quarar, para secar um
pouquinho". E se esqueceu. Ele disse que
passou a noite todinha no chão, com o cor-
po gelado, tremendo. Quis se suicidar, mas
não tinha força para se matar. Quis a mor-
te. De manhãzinha, colocaram ele de volta.
Ele foi melhorando, melhorando, até que,
com quase um ano, retornou. Eu disse: "0
senhor quer contar essa história na Igreja?".
Porque eu queria a conversão da Igreja, que
aquele pessoal que está louvando a Deus,
cantando, ouvisse essas histórias, para po-
der ser um cristão mais coerente. Era essa
coisa que estava na minha cabeça. Eu levei
o homem para a Igreja e ele, em vez de con-
tar a história, só dizia: "Foi o senhor que me
levou, o senhor que me levou", e, às vezes,
criava um mito. Hoje, eu entendo que eu ti-
nha a reta intenção, mas a ação não era ilu-
minada. Mas essas coisas me aconteceram
muito. Quando você tá aberto, você apren-
de. Aí vem a tua colocação ...

Murilo - Como você foi morar na favela?
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Quando chegou ao Pas-
seio Público, Airton foi logo
se apresentando e cumpri-
mentando a todos os alu-
nos presentes. Apesar de
fazer muito tempo que não
encontrava o professor Ro-
naldo Salgado, lembrou-se
prontamente dele.

Simpático, ele fez al-
guns comentários na hora
da apresentação. Além de
achar estranho o nome da
Thamires, fez piada com a
Bia, chamando-a de "Bea-
triz dos olhos verdes".



Airton chegou meia
hora antes do marcado.
Quando ele chegou, nem
todos os entrevistadores
estavam presentes. Fica-
-mos, então, conversan-
do. Ele contou algumas
anedotas e falou sobre o
padre Henri.

Airton falou, também,
sobre como a universidade
não prepara os alunos para
lidarem com os desafios
que o mundo apresenta.
Usava da própria experi-
ência com a Faculdade de
Direito para exemplificar.

Airton Barreto -Ah, esse capítulo é mui-
to forte. Somou todas essas histórias, eu já
estava sensibilizado, percebia que minha
família não podia acolher aquelas pessoas
constantemente. Trabalhava na Arquidioce-
se, no Centro de Defesa de Direitos Huma-
nos, eu já fazia Direito, e Dom Aloísio per-
guntou: "Algum de vocês gostaria de fazer
uma formação com Leonardo Boft, com a
Teologia da Libertação?". Eu já ouvia falar
do Leonardo Boff e queria conhecê-Io. Foi
uma semana de curso.

Eu pensava que ele era parecido com
meu jeito de falar, de agir ... (Ele) Era um ho-
mem tranquilo, passivo, mas muito profun-
do. Aí eu pensei: "Não pode. Esse homem,
eu tenho de testar, pra saber se ele é o que
eu tô ouvindo". Quando terminou a forma-
ção, sexta-feira, ao final do dia, eu cheguei
pra ele e disse - isso tá com 29, quase 30
anos: "Padre, o senhor não tem interesse

Ele disse: "Pois eu quero ser colaborador. E
quero comprar essa casa". Então, eu chamei
dois amigos. Um fazia filosofia, o Rogério
(Gomes), e outro fazia geologia, o (Edmar)
Júnior. Perguntei aos dois se eles não topa-
vam viver na favela.

Agora, só um parêntese: Isso não depen-
de de Igreja, mas tenho de contar do jeito
que aconteceu. Numa noite de oração (em
um grupo que Airton participava com mais
três colegas), uma amiga, que faz muito
anos que não vejo - isso faz uns 30 anos -
fazia enfermagem e não morava no Piram-
bu, morava na Aldeota. Era uma jovem bo-
nita, atraente, tinha seu namorado que fazia
odontologia. E ela era muito profunda nas
orações. Um dia, (ela) me chamou e disse:
"Airton, vou te revelar uma coisa, mas, por
favor, não conta para ninguém". Foi aí que
nasceu o desejo. Por que ela pedia segredo?
Acho que porque era uma coisa muito dela.

em conhecer uma favela?". Porque eu que-
ria testá-Io. Saber se o que ele falava tinha
fundamento na prática. "Por exemplo, (a fa-
vela) do Pirambu, onde eu faço um traba-
lho".

E no outro dia o conduzi ao Pirambu. E
fiquei atento. Depois de uns dois meses,
ele voltou novamente ao Pirambu. Fizemos
essa visita. Vi os olhos dele encherem de lá-
grimas, porque eu levei para o foco da mi-
séria. Vi, muitas vezes, ele chorar. Quando
ia saindo, sem que eu percebesse, ele par-
tilhava. O que ele levou de dinheiro, deixou
na favela. Ele pensa que eu não percebi. E
essa visita foi muito forte.

Quando ele chegou na casa dos meus
pais, lavou as mãos. Minha mãe deu a to-
lha para ele e perguntou: "E aí, padre, co-
nheceu o Pirambu?". Ele respondeu: "Seu
filho me levou às profundezas do inferno".
Eu fiquei sem entender. Eu digo: "Pirambu,
as profundezas do inferno? Mas os pobres
são os preferidos de Deus. Por que estão no
inferno?". E, nesse contato, nessa amizade
com ele, eu disse que tinha um sonho de
viver na favela. De morar com os pobres,
numa casa igual a deles. E ele disse: "Você
tem esse desejo?". E eu disse: "Tenho. Já
passou pela minha cabeça algumas vezes".

E ela disse: "Airton, eu tenho um sonho
de viver na favela". Quando ela disse isso,
passou a dizer para mim desse meu desejo.
"Mas eu queria viver na favela numa casa
igual a dos pobres. Eu queria viver numa fa-
vela em que, o que os pobres tivessem na
casa deles, eu tivesse na minha. Pegar o ci-
mento para varrer o chão, fechar a porta de-
vagarzinho. Igual a eles, que não mudasse
nada". Quando ela foi dizendo, foi nascendo
um desejo de fazer aquilo. Não foi para ela,
foi para mim. Mas também não disse nada
para ninguém. Fiquei com aquele pensa-
mento. Não contei nem para ela.

Quando estava no último ano de Direito,
no ponto do ônibus, lá vem a Valdeci. Parou
o carro e disse: "Tu vaispra onde?". "Pro Pi-
rambu". Ela disse: "Ia. Vamos lá para a irmã
Angélica". "Quem é Irmã Angélica?". "É uma
pentecostal". Eu fui pra essa irmã Angélica
com ela. Você sabe o que essa evangélica
fez? Orou na cabeça de cada um. Quando
chegou na minha vez, à distância, disse as-
sim: "Ai de ti, jovem, se não cuidar dos meus
pobres que sofrem a injustiça e a opressão.
Se tu não assumires a missão que o Pai te
confiou, seria melhor que não tivesses nas-
cido". Eu sempre achei os evangélicos alie-
nados. Não lutam por justiça social, ou não
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lutavam, hoje já estão diferentes.
Quando eu vi aquela evangélica falar

em justiça e opressão, não são palavras de
evangélicos. Por que aquela senhora foi di-
zer meu sonho? Eu digo pra vocês: não me
senti culpado, não, me senti responsável. E
isso foi muito forte, porque o que está acon-
tecendo? Você não toma uma decisão da
noite pro dia. É o somatório de tudo isso.
Eu já tinha muitos elementos para viver essa
experiência. Então, comprei a casa com o
dinheiro do Leonardo Boff. Quem muda o
mundo são os jovens, porque quem tem
pouco quem tudo, e, quem não tem nada,
tem a liberdade.

(Pensamos:) Já que vamos morar na fa-
vela, vamos procurar o pior lugar. E encon-
tramos uma casinha abandonada, A mãe
morreu e a família abandonou a casa. E com-
pramos a casa, acho que, se fosse hoje, por
três notas de 100. Quatro metros por cinco,

E meus colegas diziam: "Rapaz, tu não
vais não?". "Calma, que meu pai não é igual
ao de vocês, não". Mas não tinha hora. Na
hora da janta, .. E não saía. A voz não saía.
Acho que tem pessoas que, quando estão
em apuros, vão ao banheiro. Outros, ficam
suando. O meu era a voz que não saía. Como
é duro você romper com estruturas ... Toda
ruptura é dolorosa! E não era possível, nas
horas que eu procurava.

Um dia, entrei na casa umas 16 horas, e
ele estava assistindo televisão numa rede
de corda. Eu pensei: "É agora ou nunca".
Peguei minha cadeira, não quis ir só e levei
a cadeira. Quando ele percebeu que eu me
aproximava, foi se ajeitando para sentar na
rede de corda. E cadê que a voz saía? Eu
tinha de dizer alguma palavra (Pigarreia).
Comecei com o anel de formatura. Eu disse:
"Papai, eu queria agradecer esse anel que o
senhor me deu" (Tira o anel que está usan-

IJEuquestionava as coisas. Minha mãe, às
vezes, me chamava de profeta rabugento.
Porque eu estava sempre procurando as

coisas, procurava esclarecimento"
sem piso, uma janelinha na entrada, duas
bandas de porta. E a gente sentiu que era
ali. Havia um pouco de romantismo? Claro.

O que levamos para essa casa: três co-
lheres, porque era eu, Rogério e Júnior, três
talheres, uma cama de campanha, duas re-
des, porque um colega não dormia de rede,
um bujão (botijão de gás). um fogão, umas
panelas, um pouco de livro e só. Eu trouxe
numa carroça.

Só que, pra sair de casa e viver na favela,
eu tinha de dizer para o meu pai, para mi-
nha família. Minha mãe, tudo bem, Mas meu
pai? Ele já tinha me dado o anel de formatu-
ra, e os pais se revelam muito nos filhos. Eu
sabia que isso ia chocá-Io. Eu disse que ia
falar com ele de manhã. Quando fui tomar
café, não tive coragem. Eu dizia: "Na hora
do almoço, quando ele estiver com a boca
cheia, eu vou falar da minha opção". E assim
foi. Quatro dias.

Toda opção traz angústia. Toda opção! É
um pulo no escuro. A vida começa no es-
curo. Eu tinha aquela satisfação de que ia
viver. Se eu fosse analisar muito, talvez não
fosse ... Quando nasce no fundo do seu co-
ração um desejo, é seu. Seu temperamento,
seu jeito de ser, seu caráter ... Mas não total-
mente seu. Tem uma coisa aí que é dele (do
pai) também.

do). O diálogo com ele era um pouco difícil,
aí comecei agradecendo. "Muito obrigado
por esse anel, ele representa o esforço que
o senhor teve para nos formar". "Pois não,
meu filho". "Agora eu queria participar ao
senhor uma decisão que eu tomei na minha
vida". "Pois não, meu filho. Fique à vontade".
Ele era muito acolhedor. (Pigarreia). "Papai,
estou decidido ...'', Primeiro citei meus ami-
gos, que ele conhecia. "Estou decidido, eu,
Rogério e Júnior, a viver com os mais po-
bres aqui do Pirambu". Aí eu fui ver o que
era um avião desgovernado. Ele se levantou
da rede de corda, deu um safanão na rede,
bateu a porta da frente que eu não sei como
não quebrou, foi para a porta da frente, pá!
Só ouvi os estrondos, pá, pá! E fiquei 45 mi-
nutos sentado, na mesma posição, porque
eu não queria sair de casa rompido. Sei que
é doloroso.

Diz o padre Henrique que a palavra auto-
ridade vem do latim augere, aquele que faz
o outro crescer. E a turma tem autoridade
como aquele que tem o poder de dominar
e de desfazer! O que faz a gente crescer é
estar aberto aos demais. Então, de repente,
vejo a porta se abrir. Era ele de volta, e disse:
"Nessa casa aqui, sou igual a laranja. Você
chupa todo o líquido e quando não tem mais
nada, me entrega o bago. Meu filho, você
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O professor Ronaldo
Salgado se emocionou
durante a entrevista. Em
alguns momentos, além
de controlar o tempo aten-
tamente, ele também en-
xugava os olhos na manga
da camisa, discretamente.

Ao final, depois de
bater a foto com a turma,
Airton começou a cantar.
Mais cedo, depois de res-
ponder à última pergunta,
ele pergunta para todos:
"Posso fazer uma pergun-
ta a vocês?".







No meio da entrevista,
Airton olha para o Murilo,
para de falar e diz: "Pare-
cia com você quando co-
mecei, também tinha essa
barba". Há quem diga
que, atualmente, a careca
dos dois é do mesmo ta-
manho.

Quando falou dos
abusos policiais a que foi
submetido e detalhou o
episódio mais marcante,
Airton ficou com lágrimas
nos olhos e a voz trêmula,
mas se recompôs pouco
depois. Ele também se
emocionou quando falou
dos filhos.

come o milho que é uma beleza e quando
não tem mais nada, me entrega o sabugo.
Você quer ser palmatória do mundo? Eu
conheço um advogado que foi morar com
os pobres. Mataram ele. Vão lhe confundir
com marginal, vão dar tiro. Eu vou ao túmu-
10 com uma mancha. Ter um filho formado
vivendo numa favela. O que vou dizer para
os meus colegas de repartição?". Aí eu dis-
se: "Meu pai, eu tô indo para a favela como
um bode vai para dentro d'água". Eu não
tava indo pra favela pra resolver problema
de ninguém. Eu estava resolvendo o meu
problema. Essa minha miopia de não que-
rer compreender o outro, que a religião não
fosse uma coisa em que eu me escondesse,
mas fosse luz para os outros. Não tem nada
de pieguice no que eu estou colocando.

Eu queria mesmo era viver diferente. Tem
uma realidade que me chama atenção, eu
vou ser incoerente? Como eu vou passando
pelo meio dos cadáveres e quero ir pra uma
festa acolá? Isso foi uma coisa muito dura.
Eu sabia que era difícil para ele como era di-
fícil para mim. "Tô indo para a favela como
bode vai para dentro d'água, não é lugar pra
gente não". Porque favela é o lugar das per-
das. Quem vai pra favela, a primeira coisa
que ele perde é a dignidade. Perde suas raí-
zes. Perde sua identidade. Colegas meus de
faculdade (diziam): "São Francisco, você foi
chamado". Eu dizia: "Tu não foste não, né]",
"Não, tu foste chamado, eu não fui". Todos
nós somos chamados a fazer alguma coisa.
Eu sei que nem todo mundo tem de ir pra
favela não. Vocês, como jornalistas, vão ter
a vez de vocês. Cada um tem a sua função.
Vocês um dia vão dizer: "Qual a minha mis-
são?". Faça bem feito, tente fazer. Caia, se
levante.

Marcello - Airton, você acha que seu pai
chegou, um dia, a aceitar essa sua opção?

Airton Barreto - Não. Os colegas de re-

partição dele me contavam: "Airton, seu
pai lamenta muito sua ida para favela, e eu
dizia assim: Hercílio, tem as coisas espiritu-
ais, ninguém sabe o que esse menino está
fazendo, se vai servir para você na eternida-
de". Eles diziam coisas assim para ele. Mas
eu acho que não.

Aí tu imaginas: eu, advogado, recém-
-formado, na favela, morando com meus
dois amigos, não tinha coragem de levar o
paletó para a favela, deixava no trabalho. A
gente não foi lá (na favela) para dizer "che-
guei, pessoal", como os políticos. A gente
chegou de mansinho e (foi) convivendo com
eles. Claro que a favela deve ter ficado as-
sim: "Quem são essas figuras?".

Alissa - Airton, você contou na pré-en-
trevista que, quando morou com seus ami-
gos na favela, vocês passaram por invasões
policiais e até ameaças de morte. Em algum
momento, você se arrependeu ou pensou
em voltar para a casa dos seus pais?

Airton Barreto - A primeira coisa que
eu percebia, como advogado, era a violên-
cia policial. Nos primeiros dias em que eu
conversava com as pessoas, (alguns di-
ziam:) "lá vem os horne", todo mundo cor-
ria. "Quem é os home?". (Eles:) "É a polícia".
Às vezes, me dava a tentação de dizer: "Ra-
paz, eu sou advogado, vou enfrentar". Mas
eu digo: "Não, em terra de sapo, de cócoras
com ele." Entrava em casa e, pelo buraco da
fechadura, observava algumas truculências
da polícia. Comecei a me inteirar, da comu-
nidade, sobre essa violência. Eles me diziam
quem morreu, quem matava. Eu estou con-
tando coisas de 28, 29 anos (atrás), então é
uma polícia muito presente. A única institui-
ção presente na favela era a polícia.

E essa violência que eu passei foi (as-
sim): como eu era elemento de Igreja, uma
pessoa foi me visitar e disse: "Vai ter um re-
tiro no Pirambu com padre Alfredinho (Pa-
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dre suíço que viveu com os mais pobres em
vários locais do Brasil, como Crateús, no in-
terior cearense)". Eu fui e ele me convidou
para um jejum de seis dias. Passei seis dias
só bebendo água de coco. Esse jejum era
em prol dos trabalhadores da seca de 1983,
1984, que foi muito grande. Era para sensibi-
lizar as autoridades. Gandhi (Mohandas Ka-
ramchand Gandhi, popularmente conhecido
como Mahatma Gandhi, fundador do mo-
derno Estado indiano, 1869-1948) também
tinha sua forma de atingir as pessoas com
seus jejuns, não é?

Terminados os seis dias de jejum, o mé-
dico disse: "Cuidado para não encher muito
a barriga, coma um caldinho", e eu fui para
casa com esse caldinho. Quando era nove
horas, acordei um pouco zonzo. Seis dias só
com água de coco, a sua cabeça fica maior
do que o corpo. Foi meu primeiro contato
com a polícia. Abri a banda da porta. Quan-
do eu abri a banda da porta - porque na fa-
vela ela tem duas bandas -, foi na hora em
que dois políciais iam passando, e eram
policiais jovens. Percebi que eram policiais
porque estavam exibindo a arma.

Quando esses policiais me viram ... Por-
que a polícia conhece a favela. Eu percebi
que eles ficaram, assim, atônitos. Eles olha-
ram para mim e eu segurei a porta e disse:
"Bom dia, senhores, tudo bem? Como é que
vamos?" E olhei para os dois policiais. Eu
percebi que um me fitou com olho de boi.
Mas ele olhava tão forte, e eu olhei para ele
também e ele olhou para mim, e eu disse
(pensei): "Se eu continuo olhando para esse
policial, ele vai achar que eu estou intimi-
dando". Tirei a vista. Eu advogado conhe-
cendo meus direitos. Imagine um pobre
desinformado em uma favela, ele vai botar
a cabeça onde? Eu ouvi quando um disse
assim: "Quem é esse cara?" (o outro res-
pondeu): "Rapaz, eu não sei não". Eu digo,
"Meu Deus", passou um filme, "vai ser uma
violência". Um deles se aproximou de mim
e disse: "Saia do meio para eu entrar". Eu
disse: "Como entrar? Isso aqui é minha resi-
dência". Ele disse: "Eu sou polícia". Eu dis-
se: "Então me mostre a ordem judicial por
escrito que o senhor entra no meu domicí-
lio". Ele disse: "Você não é besta não, seu ...n
Me chamou um nome feio. "Ordem judicial
em casa de vagabundo?" E me deu um tapa.
Eu nunca tinha pegado uma pancada aqui
(aponta para o rosto).

Eu caí. Quando caí, ele forçou a porta,
adentrou, e o outro também. Os meus dois
colegas tinham saído. Esse que me bateu,
assim que entrou, foi logo procurando o que
não tinha perdido. Era pouca coisa que eu
tinha, mas ele abria até as partes das coi-

sas, queria ver tudo, no chão, nas brechas.
O outro se dirigiu a mim e disse: "Mão na
cabeça, vagabundo!". Eu disse: "O senhor
está equivocado". Por sinal, eu estava expe-
rimentando essa experiência do evangelho,
que a carne é fraca e o espírito é forte. De-
pois do jejum você fica tranquilo. Eu esta-
va manso. "Mão na cabeça, vagabundo!".
"O senhor está equivocado, essa daqui é a
minha residência, o senhor adentrou na mi-
nha casa sem o meu consentimento.". "Mão
na cabeça!". "Eu não vou por ...", "Cale sua
boca!". "Por que eu vou calar minha boca,
senhor? Isso aqui é minha residência.".
"Mão na cabeça!". E eu não obedecia.

Quando ele percebeu que eu não obede-
cia, disse: "Seu documento!". Eu tinha meus
documentos sempre dentro de um livro. Eu
fui lá na minha agenda, tirei e disse: "Sou
advogado". Quando eu me identifiquei, ele
disse: "Tenha vergonha, seu ...", Outro nome
feio. "Você é um traficante". Me pegou por
cima dos braços, levou para o canto da pa-
rede, encostou o joelho na boca do meu es-
tômago, que não tinha nada, só o caldinho
de ontem, e me puxou. Começou a doer,
queimar. Quando eu estava sem fôlego, ele
me soltou. "Por que você mora aqui na fave-
la?". Eu não conseguia nem falar, mas puxei
a respiração (inspira fundo, demonstrando).
Eu já tinha me identificado como advogado,
tinha de falar à altura, não é? Eu digo: "Eu
moro em todo território nacional, é um direi-
to que me assiste como cidadão brasileiro, a
morar onde eu quero e entendo". Eu demo-
rei para dizer isso, mas disse, segurando a
barriga. Ele disse: "Você não pode ser advo-
gado", e me pegou pela segunda vez.

Quando ele foi me levando, eu disse
(pensei): "Eu não sei se vou aguentar a se-
gunda", e disse: "Eu sou seminarista". Eu,
na minha santa ingenuidade, achei que, se
dissesse que era seminarista, ele ia pedir

"Eu estava
procurando minha
identidade, eu não

tinha minhas raízes?
(. .. ) Então, essa

cidade grande me
pegou pelo pé, pela
fé. Essa cidade me

mudou muito"
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Ao final da entrevista,
que durou duas horas e
meia, a única mesa ocu-
pada no Café Passeio era
a da equipe da revista En-
trevista. Os funcionários já
tinham recolhido as outras
mesas e cadeiras do local.

Com 1h15min de en-
trevista e ainda muitos
pontos para abordar, Alissa
recebe um bilhetinho de
Ronaldo: "Meninas, já es-
tamos na metade da entre-
vista!". Pronto, quase que
ela enlouquece, preocupa-
da com o tempo.



A equipe de produção
agradece a Raíssa Veloso
pela disponibilidade de fo-
tografar a entrevista. Ela se
queixava de dores quando
chegou ao Passeio, mas
disse que a conversa estava
tão boa que, ao final, a dor
tinha passado.

Camila descobriu uma
característica em comum
com nosso entrevistado:
ambos têm intolerância
a glúten. A descoberta
aconteceu na casa de
Airton, na pré-entrevista,
quando Jarlyne ofereceu
bolo para o lanche e Ca-
mila teve de recusar.

IIEu queria que
meus colegas

chegassem (na
casa dele) e

vissem o que tinha
na casa deles.

Ninguém quer ser
discriminado. Você

quer ser você"
desculpas. Mas pelo menos não me im-
prensou. "Você não pode ser advogado
e morar aqui". Eu disse: "Está aqui minha
carteira funcional, trabalho na Arquidioce-
se de Fortaleza, no CDPDH (Centro de De-
fesa e Promoção dos Direitos Humanos)".
Mostrei para ele. Ele viu a minha carteira da
OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), viu
identidade, viu tudo, aí calou-se. Consegui
convencê-Io, mas o que tinha me batido não
gostou daquela postura do policial.

Eu sempre digo, quem nutre a autoridade
é a imaturidade do outro. Então, o policial
chega na favela, a comunidade é imatura
dos seus direitos. Ninguém está preocupa-
do em fomentar esses direitos na comuni-
dade. Uma andorinha só não faz verão, mas
levanta voo. O policial que não gostou se
aproximou de mim, me pegou aqui pelo co-
larinho, veio com a arma e colocou o revól-
ver aqui na minha boca (encosta dois dedos
no canto da boca, com a mão em formato
de revólver). Quando eu vi aquele revólver
na minha boca, e ele áspero ... Eu lembro
que eu levantava a cabeça, porque estava
doendo, por dentro, cortando. Só veio um
pensamento: "Eu vou morrer".

Quando eu vi a morte, veio um pensa-
mento: Deus é tão bom que me fez fazer seis
dias de jejum para me preparar para a vida
eterna. E eu, ao invés de me alegrar, fiquei
foi triste. A Sagrada Escritura diz que o Céu
é lugar de glória, de felicidade, "olhos nunca
viram, bocas nunca falaram. Quem quer ir
para o Céu? Todo mundo. Quando? Quando
me chamarem". Ninguém quer ir agora.

Na hora, comecei a (dizer) "Vou morrer,
vou morrer, estou vivo, estou vivo, como é
a outra vida? Como é que vai ser? Ele vai me
dar um tiro, os miolos vão para a parede,
acabou a minha vida". Foi esse o meu pen-
samento. Esse policial só fazia olhar para a
parede, eu via que ele estava procurando

um canto. Foi uma das maiores age s que
eu fiz, do centro da nossa casinha até a pa-
rede, ele me levou de costas. Eu me lembro,
na hora eu dizia assim: "Tô vivo, tô vivo, vai
ser agora, como é que vai ser?". Gente, é um
drama. Quando ele chegou no final, (com a
voz embargada de choro) abriu o revólver,
colocou aqui (aponta dois dedos ao canto da
boca, novamente), aí eu vi que ia morrer, as
pernas começaram a tremer e ele disse: "Ou
você diz por que mora aqui ou eu estouro
seus miolos agora". Aí eu disse: "Policial,
quando eu era criança, eu aprendi no cate-
cismo que Jesus vivia no meio dos pobres,
minha mãe me ensinou e eu acreditei, vim
viver no meio dos pobres".

(Exaltado) Se mandasse comer merda, eu
comia, se mandasse fazer qualquer coisa, eu
fazia, porque eu queria viver. Eu não fui para
a favela para morrer, não, eu fui para viver e
acordar os que estão dormindo. Eu não sou
herói de nada, não. Eu só não queria ver a
miséria, ficar olhando para ela e usufruindo
dela de uma forma ou de outra. Eu ia mor-
rer. Não adiantava dizer que era advogado ...
Eu queria que morassem na favela juízes e
promotores, os cristãos! Mas não, favela é
lugar de pobre. A favela é um resultado das
nossas políticas públicas, é um resultado da
nossa omissão, é um resultado do nosso sis-
terna, é um resultado das nossas pregações.
E um resultado. Gente vai lá na favela para
dar esmola, devia ser para repensar: "Por
que é que existe a favela, o que é que eu
faço para contribuir para que ela cresça?". É
nessa linha.

Na hora, eu tinha de falar da minha op-
ção, que eu vivia no meio dos pobres, foi as-
sim que eu falei para poder viver. Ele sacou
da arma e tirou: "Você é um louco, deixa
a polícia trabalhar", e foi embora. Eu fiquei
sem força de me levantar porque eu estava
em jejum. Ele foi embora e veio este pen-
samento: "Eu vou embora, o que é que eu
vim fazer aqui? Meu Deus, eu vou morrer.
Eu vou bater a poeira dos pés, vou me casar,
ter minha família, viver minha vida e vou lá
me preocupar com essa coisa. Quem devia
se preocupar eram os padres, que estuda-
ram Bíblia mais do que eu, são teólogos,
são exegetas, aprofundaram mais. E por
que eu estou fazendo isso? Meu Deus ...". Aí
passa um filme na sua cabeça: "Meu pai ti-
nha razão. O que eu vim fazer aqui? Vão me
confundir com um marginal e vai acontecer
mais na frente."

Camila - E o que lhe fez ficar?
Airton Barreto - Eu acho que uma coisa

que me segurou muito foram as crianças.
Tem uma música do padre Zezinho (padre e
cantor) na época, que eu gostava muito de
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ouvir. Ele dizia assim: "Crianças que eu en-
contro em meu caminho/me traduzem com
carinho/que o amor me cativou" (cantando).
Eram as crianças. Eu aproveitei os aconteci-
mentos da favela para conscientizar a nossa
comunidade dos direitos que eles tinham.
Uma vez eu estava falando para um grupo
de pessoas e um jovem disse assim: "Ele
que é advogado, (a polícia) entra na casa
dele, avalie na minha, que meu pai é carro-
ceiro", Como era que eu ia dizer para ele?

Começaram três elementos (na Casinha
da Praia, local onde eles moravam na fa-
vela), eu, Rogério e .Júnior, Mas os amigos
de Igreja, de outras comunidades, iam nos
visitar e, quando chegavam, viam uma ca-
sinha de taipa, jovem querendo viver nessa
comunidade de vida, como se fosse uma
CEB (Comunidades Eclesiais de Base). "Eu
posso morar com vocês?", (perguntavam),
e assim nossa comunidade cresceu. Eram
sete rapazes e duas mulheres. Nós éramos
nove jovens, tivemos de aumentar o quar-
to ... E a gente passou a ser uma presença na
comunidade (do Pirambu).

Alissa - Você percebeu alguma mudan-
ça na comunidade por causa desse trabalho
que vocês faziam?

Airton Barreto - Toda. Para cada vio-
lência policial, nós tínhamos uma reação.
Quando a gente percebeu que a coisa esta-
va se multiplicando; escrevemos na parede
assim: "Senhor policial, queremos o seu tra-
balho, não a sua truculência". Aí botávamos
uns artigos (da Constituição) ... Criamos um
CEPP (Centro de Educação e Pastoral Popu-
lar).

Houve mudanças? Gente ... O que falta
muito nas comunidades são as informações.
A gente começou a dizer para eles (os mora-
dores da favela) que tem Corregedoria, exis-
tem as ouvidorias, o policial faz isso na fa-
vela, mas ele responde por aquilo que faz ...

A partir daí, nós começamos a formar os
para-advogados. Os para-advogados eram
pessoas da comunidade ... Eu me lembro
do Chagas (Francisco Chagas Filho, um
dos para-advogados formados por Airton),
magrinho ... "O senhor é advogado?". Eu
digo: "Sou". Ele: "E por que o senhor mora
em uma favela?". (Eu respondo): "Rapaz, é
porque não tenho competência para con-
correr com advogados maiores, então fico
por aqui, escapando". Eu brincava com ele.
Eu dizia: "Você se interessa pelo Direito?".
E comecei a dar meus livros da faculdade.
Hoje, ele (Chagas) é um rábula. Ele fala me-
lhor do que eu. É um pesquisador. Fiz uma
formação para alguns grupos, e outras pes-
soas começaram a se esclarecer.

Quando acontecia uma violência policial,

levava para a imprensa, procurava a ouvido-
ria, a corregedoria. Uma vez eu levei para a
Secretaria de Segurança, o secretário (dis-
se): "Você quer ser herói?". Eu disse: "Não,
não quero ser é covarde". "Você quer que a
polícia não ande onde vocês estão moran-
do?". "Não, queremos que a polícia ande lá,
mas trabalhe com dignidade". Ninguém quis
ser herói.

Thamires - Airton, você disse que essas
situações de ameaça provocavam alguns
sentimentos ruins. Existe algum sentimento
bom que ocorria nessas situações, que fa-
zia, de alguma forma, você achar que aquilo
estava certo?

Airton Barreto - Sim. Uma das coisas
mais fortes que aconteceram foi quando
eles (apolícia) fizeram a minha prisão. Quan-
do foi na Sexta-feira da Paixão, um soldado
do Exército foi morto por um delegado de
polícia. A gente foi para a imprensa e disse
que a violência no Pirambu estava tão gran-
de que um soldado do Exército foi morto
por um delegado de polícia, e agora? Para a
gente denunciar as outras mortes, nós boIa-
mos uma Via Sacra. Primeira estação, Jesus
cai pela primeira vez. No Pirambu também
caiu um. A gente dizia o nome daquela pes-
soa que morreu, e todos mortos por violên-
cia policial. Eu pergunto, quem foi participar
dessa Via Sacra? Só pobre mesmo lascado,
aqueles que eram vitimados pela violência.
A comunidade do Pirambu como um todo.
Aqueles que vivem no bem bom, não.

Na primeira Via Sacra que nós fizemos,
eles me prenderam como cabeça do mo-
vimento. Fomos para a imprensa. Lembro
que a gente estava cantando: "Virá o dia em
que todos/ao levantar a vista/veremos nesta
terra ... rr (cantando). Aí você não pode conti-
nuar, porque a polícia vem se aproximando.
Quando a polícia foi chegando, foi na hora
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Na transcrição da
entrevista, a equipe de
produção sofreu um pou-
quinho: Camila diz que
quase ficou sem dedos.
Já Alissa acha que desen-
volveu LER.

O trabalho de edição
também foi puxado e fei-
to, quase todo, na cantina
do curso de Comunica-
ção da UFC. Era uma ba-
rulheira só e muita fome.
Haja concentração!



As diversas histórias
contadas por Airton - e a
maneira como ele as conta
- durante a entrevista en-
volveram a turma, que se
emocionou e riu em vários
momentos.

A escolha do perfil que
abre a entrevista foi bas-
tante difícil. A equipe de
produção recebeu textos
de quase todos da turma,
que captaram muito bem
o espírito de Airton.

que o jornalista foi chegando.
O cara (o policial) disse: "Você está pre-

so!". Aí eu disse: "Eu não me recuso a pri-
são, eu sou advogado. O senhor tem ordem
judicial para me prender?". Ele disse assim:
"Eu tenho do, do, do, do, do, do, do (ele
disse sete vezes) ... meu superior". Ninguém
pode ser preso por ordem de superior. E
saiu na imprensa. Uma pessoa disse assim:
"Ele (Airton) não vai não, porque, se ele for,
vai todo mundo". Aí o policial: "Vai ele e
vai você". Quando ele se virou, houve um
tumulto. Só que vinham os pobres e umas
pessoas amigas da gente, para fortalecer.
Eles me botaram no camburão. Mas me bo-
taram sentado ali. Foram pegar um segundo
e não conseguiram, foi aquele barulho da-
nado.

Levaram-me para a Secretaria de Segu-
rança e, no meio do caminho, ele parou e
disse: "O que foi que aconteceu?". Aí eu
disse: "Essa pergunta era para você ter feito
lá, não aqui. Eu não te respondo". Fui para
a Secretaria. Os policiais me viam de ma-
nhã carregando água e, de tarde, de paletó
e gravata. Eles ficavam sem entender, isso
chocava muito eles. Eu passava, um tocava
no outro e apontava (para mim). Eu ia para
a Secretaria, falava com pessoas que eles
viam que eu tinha acesso.

Chegando lá, queriam saber por que eu
estava lá. O delegado começa a se comuni-
car para saber o que houve. O doido do Ro-
gério entrou na Secretaria de Segurança e

disse: "Airton, não podemos silenciar, por-
que a gente pode ser até preso, mas tem de
haver mudanças". Ele era assim. Eu fazia era
acalmar ele: "Deixe que leve a gente para
a prisão. Pode ser que, com a gente preso,
eles acordem para o que está acontecendo
na comunidade". O delegado disse: "Não
tem nada, o senhor está liberado". Eu disse:
"Como liberado?". Porque ele viu que não
tinha nada para me incriminar. Eu disse: "O
senhor tem um transporte para mim voltar?".
Ele disse: "Tenho não". Eu digo: "Vocês tem
para trazer e não tem para voltar?". Quando
eu cheguei, a comunidade continuou a Via
Sacra e terminou com uma missa na igreja
Nossa Senhora das Graças, com o padre Ha-
roldo (Coelho, padre cearense ligado a mo-
vimentos sociais e ao Movimento Familiar
Cristão. Foi entrevistado na edição n° 15 da
Revista Entrevista).

Thamires - Como você encara hoje essa
violência que você sofreu nessa época?
Como você olha para trás e enxerga isso?

Airton Barreto - Eu não me arrependi
do que fiz. Não me arrependi. Também, a
gente vai encontrando outras maneiras. Eu
me lembro uma vez, eu jovem, fui entrevis-
tar Dom Helder Câmara. Ele disse para mim:
"Se você disser uma verdade numa feira e,
quando você termina, lhe esquartejam, lhe
matam, então não diga toda: vá dizendo
e vá vivendo". Então existem maneiras de
você resolver, diminuir determinados confli-
tos, sem o confronto.

Mas tem horas que você é possível dar
até a vida, não tenho dúvidas não. Você vai
até um limite. Por que a gente fez aquilo?
Por que a gente acreditou? Não foi nem pela
gente, foi mais por eles.

Marcella - Qual foi a sua primeira impres-
são do Padre Henri? Como foi esse encon-
tro?

Camila - E o que representou conhecê-
-Ia?

Airton Barreto - É aquela coisa: você
pensa que é louco e encontra um mais lou-
co do que você. Encontrar a figura do padre
Hennque é como você ver a extensão dos
seus sonhos. Uma história parecida, um ho-
mem que vivia no convento, onde ele dizia
que comia bem, dormia bem, rezava bem,
falava bem, mas não via a vida do povo.
Saiu do convento para viver com os pobres.

Padre Henrique veio para o Brasil em
1985, 1986. Queria conhecer o Brasil a partir
dos pobres, foi viver com os catadores de
papelão em São Paulo. Um padre que vem
para um país que não conhece e vai viver
com os pobres dormindo no chão, ou ele é
louco ou tem uma coisa parecida. Eu sem-
pre dizia assim: "Se você deixa de comer
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uma comida gostosa para comer uma coisa
que não é tão assim, ou você é louco ou tem
uma razão para você estar fazendo isso".
Eu não ia morar na favela se não existissem
pobres, eu ia viver procurando favela? Leve-
-me para um hospital, que eu estava louco!
Mas eu estava apenas sendo presença onde
já existe ... A coisa já existia lá, não foi eu que
criei essa situação. Ele veio para Crateús
(município cearense a 354 quilômetros de
Fortaleza), onde conviveu com os campone-
ses - porque ele queria conhecer o campo-,
comprou uma enxada e trabalhava com os
camponeses. Ele dizia que era bom misturar
trabalho manual com intelectual.

Esse padre chegou em Fortaleza em 1986
para trocar um dinheiro, só isso, e rever o
passaporte. Primeiro banco, (ele disse:) "é
possível cambiar um pouco de dinheiro?".
Não. Segundo banco, não. Terceiro banco,
não. Quarto banco, não. Isso eu de paletó,
lá na Arquidiocese, trabalhando, e ele que-
rendo trocar o dinheiro nesses bancos. Ele
dizia que não era teimoso, era persistente.
E disse: "Por que não o último banco?". Foi
no Sudameris (Antigo banco brasileiro, com
sede principal em São Paulo, o qual foi in-
corporado pelo Banco Real em 2007).

Quando chegou, encontrou um amigo
meu, o Jorge (Jorgeorne Diógenes Cabral).
O padre disse: "É possível cambiar um pou-
co de dinheiro?". Também não era possível,
mas o Jorge é muito solidário e deu uma
cadeira: "Sente aqui no meu birô, que eu
vou trocar seu dinheiro". Quando trocou o
dinheiro, disse: "Está aqui, padre, seu di-
nheiro". O padre disse assim: "Li seu poe-
ma, que estava em cima de seu birô". Foi aí
que eu conheci o padre Henrique. O padre
disse que era muito curioso: "Li seu poema.
É um poema muito bonito, mas falta uma
palavra". O Jorge disse: "Qual é a palavra?
Deus?". "Não!". "Amor?". Aí o padre fez:
"Ah, bá, bá, bá, bá..." (resmungando). "Qual
é a palavra que falta, padre?". O Henri só fa-
lava batendo. Meteu a mão no birô do meu
colega, quase quebra, e disse: "Falta a pa-
lavra justiça, no mundo tem de ter justiça!".
Quando ele gritou essa palavra, o Jorge dis-
se: "Você quer conhecer um amigo meu,
advogado que vive em uma favela? Você vai
gostar dele" (risos dos entrevistadores).

E Jorge levou o padre para o meu traba-
lho. Ele sabia que eu trabalhava na Arqui-
diocese, na Catedral, nos Direitos Humanos.
Quando foi com meia-hora, eu vou andando
na (Rua) Barão do Rio Branco, lá vem o Jor-
ge em um bugre. Nós éramos amigos, e eu
disse: "Rapaz, isso é hora de se trabalhar?".
E ele disse: "Rapaz, eu quero te apresentar
um louco", e me contou essa história: "Veio

trocar um dinheiro aqui e está lá no teu tra-
balho". Voltei, ainda de paletó, gravata, só
não tinha o anel de formatura porque eu ti-
nha vergonha ... Nem na favela eu usava. Aí
eu disse: "O senhor é o Padre Henrique?".
Ele se levantou de uma vez, pegou na minha
mão, soltou e me deu um tapa (encosta a
mão aberta no rosto). Eu nunca tinha levado
um tapa desse jeito, diferente dos tapas da
polícia. A pergunta é essa: Por que ele me
bateu no rosto e eu senti um tapa energé-
tico? Sabe o que foi? (bate no rosto) "Che-
guei!" (bate no rosto, novamente) Ele não
disse com palavras, "Tô contigo!" (bate no
rosto, novamente). Eu senti uma energia de
coisas assim, não foi de humilhação, não.

Ele me disse: "Tu estás a viver em uma
favela?". E eu, ainda sentindo a dor da pan-
cada, disse: "Estou". "É possível estar con-
vosco?". Eu disse: "Um padre querer viver
em uma favela?". Eu já questionava as es-
truturas da nossa Igreja. Ele disse: "Sim, é
possível". Eu disse: "Vamos". E quando eu
cheguei na favela, a nossa casa ficava na
beira da praia. Eu coloquei a mão no ombro
(do padre) e, quando eu fui me aproximando
da casa, cantei para ele uma canção da bar-
ca: "Tu te abeiraste na praia/não buscaste
nem sábios nem ricos/somente queres que
eu te siga ...", Comecei a cantar, e o padre
chorou. Ele é duro na queda! Hoje tem 92
anos. No ano passado, eu perguntei: "Padre
Henrique, por que o senhor chorou?". Ele
disse: "Pela sinceridade do tom".

Eu disse: "Aqui é nossa casa, pode en-
trar". Ele tinha me visto de paletó, gravata,
lá no meu trabalho, e depois já de camisa
comum em uma casinha de taipa sem nada,
não tinha geladeira, televisão, máquina de
lavar, não tinha nada. Ele meteu a mão na
mesa e disse: "O Espírito Santo não está no
Vaticano. Ele está aqui no meio de vós. É
muito fácil você acreditar na ressurreição de
Jesus, o difícil é na ressurreição dos pobres,
dos sofredores e dos marginalizados".

Ele conviveu comigo dois meses e foi
embora. Foi ele que deu o nome ao Projeto

"Ouern muda o
mundo são os.
Jovens, porque

quem tem pouco
tem tudo, e, quem

não tem nada, tem a
Iiberdade"
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Durante a avaliação
da entrevista, algumas
pessoas falaram sobre a
emoção de ouvir as histó-
rias de Airton, o que pode
ter provocado a demora
da turma em entrar no
"clima" de entrevista.

Quando editava a
entrevista, a equipe de
produção ficou preocu-
pada com o número de
páginas, porque era difícil
deixar de fora algumas
histórias de Airton.



Quem quiser fazer do-
ações ao Emaús pode ligar
para o telefone 3282.1382.
O Movimento tem uma
equipe que vai buscar em
casa as doações.

Quando achou que
estava de férias de um
semestre muito diferen-
te, a equipe de produção
ficou sabendo que ia pre-
cisar fazer mais janeli-
nhas, por causa do tama-
nho da entrevista.

Quatro Varas (Projeto de apoio à população.
São prestados serviços, como a terapia co-
munitária, e oferecidos cursos, como o de
massoterapia). Padre Henrique veio para me
mostrar uma coisa muito interessante. Por-
que não basta só morar na favela. Eu esta-
va só morando na favela e trabalhando na
Arquidiocese. Ele saía de manhã e voltava
meio-dia todo sujo de terra, ajudando os po-
bres a construírem casas.

A polícia derrubou uma casa em um lu-
gar que não era possível construir. Porque
era a Cimpelco, uma fábrica que faliu e os
operários não puderam reaver seus direi-
tos e adentraram na fábrica, tiraram o que
tinha na fábrica. E a polícia vinha para in-
terferir. Uma vez a polícia derrubou a casa
dos pobres, quando a polícia saiu ele disse:
"Resistência!". A presença dele era sempre
essa presença física e envolvente com a co-
munidade. Ele ajudava as viúvas, as famílias
numerosas, os desempregados. Eu chegava
do trabalho ainda cheirando a perfume, e ele
todo sujo de terra, como quem diga: "Não
basta só morar na favela, o buraco é mais
na frente". A presença do Henri comigo foi
para mostrar que essas opções não param,
elas continuam. Existem várias formas de
ação. Porque nós temos uma tendência a
nos acomodar. Você acha que está fazendo
uma coisa e pronto, vira mito e pronto. E às
vezes você está fazendo é papel de besta.

Alissa - Você acha que o trabalho que o
Emaús faz é assistencialista? Se não, o que
diferencia?

Airton Barreto - Eu tenho uma crítica
muito grande das organizações não gover-
namentais. Porque, às vezes, as ONGs se fe-
cham muito, fazem o papel do Estado. Não
são todas, claro! Tem a filantropia e a "pilan-
tropia" também. O Movimento Emaús é uma
organização não-governamental que nasceu
na França, em 1949, hoje presente em 36 pa-

"Isso lhe toca ~Você
está com 60 reais no
bolso e vê uma pes-
soa ali atrás de um

real pra comprar um.
ovo para uma cnan-
ça comer e você diz
que não tem? Isso é

duro!"

íses. Eu faço parte desse movimento porque
na sua regra de vida tem assim: "Perante o
sofrimento da humanidade, empenha-te em
fazer alguma coisa". E eu só me lembrava
do meu Pirambu, das favelas do nosso país.
"Perante o sofrimento da humanidade, em-
penha-te em fazer alguma coisa, diante das
tuas possibilidades e dos teus limites. Não
só aliviando a dor, mas lutando contra as
causas da miséria. Também não só lutando
contra as causas, aliviando o sofrimento. E
quem faz só um lado é desonesto".

Essa honestidade do Emaús, em aliviar
o sofrimento - porque nós trabalhamos re-
cebendo coisas que a sociedade não quer
mais. Aquilo que é possível um conserto,
Emaús recebe. Lá, a gente restaura, vende,
faz trabalhos sociais. Estou nesse movimen-
to porque a gente faz a luta contra as causas
da miséria, quando você desperta a consci-
ência. Através da educação, nós temos um
trabalho lá em Vila Velha, lá no mangue.
Tem a escolinha com 55 crianças, que mo-
ram mesmo dentro da favela. É um sofri-
mento muito grande, aquele pessoal. A dife-
rença é que a gente denuncia. O dinheiro do
Emaús vem da venda dos objetos usados,
que foi doado pela sociedade. A gente tem
liberdade para denunciar, chamar atenção
das autoridades. Por exemplo, lá em Vila
Velha, a gente está lá para provocar políti-
cas públicas, ninguém está para dizer não. O
Emaús tem essa política de fazer denúncias,
de apontar as saídas.

Alissa - Airton, vindo agora para a sua
vida familiar. A Jarlyne (esposa de Airton,
27 anos mais nova) contou para a gente que
vocês se conhecem desde que ela era crian-
ça. Como você passou a vê-Ia com outros
olhos? Como se apaixonou por ela?

Airton Barreto - Quem era que queria se
casar com um louco? Nesses dez anos de
intensa vida comunitária, eu já tinha namo-
rado antes, achava que não dava certo para
o casamento, e com esses pensamentos e
essas ações, encontrar uma louca era difícil.
Eu só sei que, um dia ... Sempre tem uma
coisa assim que vai marcando, né? Um dia,
eu cheguei na casa de Jarlyne e o pai dela
disse: "Jarlyne, vá buscar aquele meu paletó
que eu ganhei e dê para o doutor". Ela tinha
14 anos, ia fazer 15 anos. É aquela história,
né: diz que a beleza do interior, quando se
junta com a beleza exterior, é muito bom,
não é? As mulheres, normalmente, amadu-
recem mais cedo. E Jarlyne não foi diferente.
Eu percebia alguma coisa no ar, por exem-
plo: quando eu falava, ela queria ouvir, fazia
perguntas, coisas assim, a mãe dela foi algu-
mas vezes na casinha onde a gente morava.
Ela também já tinha alguma coisa diferente,

REVISTA ENTREVISTA I 28



dizia que não queria ser igual às coleguinhas
dela. É como se abrisse um véu.

O pai dela estava na posição que ele
está aí (aponta para o Murilo, que estava na
frente dele), ela me trouxe (o paletó). Eu pe-
guei o paletó, tapei assim a visão do velho
e disse: "Para a gente usar no dia do nosso
casamento", bem baixinho para que ele não
escutasse. Eu percebi que ela ouviu aquilo
com um sorriso. E foi acontecendo lenta-
mente, eu não percebia que isso ia aconte-
cer. Fui ensinar, fui ser professor dela em
uma matéria lá. E a gente percebe que, além
daquela matéria, algo te interessa (risos).
Eu disse: "Jarlyne, você queria namorar co-
migo?", e ela disse: "Mas tem de falar com
o meu pai". Eu disse: "É quem chegar pri-
meiro? Então vou correndo". E falei para o
pai dela: "Jayme, queria participar uma coi-
sa que está acontecendo". E ele era muito
aberto e disse: "Tudo bem, eu não vejo ne-
nhuma restrição quanto a isso. Agora eu lhe
peço uma atenção: você deixe ela estudar. E
é bom, porque ela vai ficar do jeito que você
quer". Eu tive um zelo por isso.

Às vezes, eu ia ao médico com a Jarlyne,
e o médico dizia: "A sua filha tem de tomar
uma injeção". Eu digo: "Aplique a injeção
nela!" (risos). Eu tive muitas (conversas) ...
Por exemplo: "Jarlyne, a gente vai se casar,
mas eu quero morar em uma casa (de tai-
pa) ...", Eu dizia, no começo: "Gente, eu só
vou morar numa casa de alvenaria quando
o Pirambu tiver todo de alvenaria, a última
será a minha, e eu ainda vou procurar para
saber se é". Por quê? Era a busca da coerên-
cia. Vocês viram, pelas histórias que eu con-
tei, era a vontade de ser coerente. Porque
eu via tanta incoerência na humanidade - e
eu ia ser mais um incoerente também? Não
era aquela arapuca, você está ali para dizer:
"Olha onde é que ele mora ...". Talvez até se
eu morasse melhor, fizesse um trabalho me-
lhor. E ela aceitou (morar na casa de taipa).

Lembro-me, a gente perto de se casar,
eu digo: "Minha filha, é aqui". Porque eu
morei em sete lugares no Pirambu, e o úl-
timo é em Quatro Varas. (A gente morava)
numa casinha de taipa, simples, aí nascem
os meninos. O José Luís hoje tem 14, Júlia,
que hoje tem oito, e Joana, que tem cinco,
coisa mais linda do mundo! Quando você se
casa com mais maturidade, lhe dá o direito
de você amar mais, de você aprender com
os colegas os erros deles. Pode até errar
mais também, mas você é consciente de di-
zer que ama o filho, de ter momentos muito
fortes com eles. A Jarlyne dizia: "Airton, eu
aceito, mas as crianças não fizeram a opção
da gente. Vão passar fim de semana na casa
dos colegas, e aí?". Dito e feito.

Thamires - Airton, a relação com seus fi-
lhos é pautada por que valores?

Airton Barreto - Muitas pessoas dizem
assim: "Vocês não acham ... Colocar os fi-
lhos de vocês em uma favela, eles amanhã
não vão falar de você?". Eu acho que deve
se passar alguma coisa na cabeça deles.

Ed - Eles já comentaram alguma coisa
sobre isso?

Airton Barreto - Já. O José Luís, quando
tinha de três para quatro anos, dizia: "Papai,
quem foi que ensinou o senhor a gostar dos
pobres? Foi a vovó Isa?". Ele conheceu a mi-
nha mãe também. "Papai, por que a nossa
casa é de barro, não é igual a do tio Adal-
berto (o professor universitário e psiquiatra
Adalberto Barreto, irmão de Airton)?".

Eu esperava, um dia, eles terem maturi-
dade para eu contar a minha história como
estou contando para vocês. Eu acho que isso
um dia vai acontecer. Eu não queria colocar
um peso muito forte. Acho que eu escapei
contando algumas histórias, e o José Luís,
que é mais velho, sabe um pouco. É tanto
que aconteceram alguns episódios, que a
Jarlyne deve ter dito (na pré-entrevista), por
exemplo: eu, vivendo uma vida na favela
e ainda botar o filho para estudar em uma
favela, a gente tem medo do compromisso.
Botei em uma escola particular, com aba-
timento. Um dia, o José Luis chegou, com
seus quatro anos de idade, (e disse): "Papai,
hoje na sala a professora disse assim: hoje é
sobre bairro. E começaram a falar qual é seu
bairro, e, quando chegou na minha, disse:
qual é o seu bairro, José?". O José Luís dis-
se: "Eu moro em uma favela". "Papai, quan-
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Airton e o irmão,
Adalberto Barreto, fun-
daram no Pirambu um
grupo de terapia comuni-
tária, que acabou virando
política pública e se espa-
lhando por outros esta-
dos do Brasil.

Na sua fala, Airton
menciona frequentemente
a preocupação em ser co-
erente com o que acredita
e prega, e isso se reflete
nas renúncias que ele fez
na vida.



Como parte da comu-
nidade Emaús, Airton e
Jarlyne já visitaram vários
países na Europa, sempre
se hospedando na casa de
colegas do movimento.

Airton chegou a usar,
em algumas ocasiões, o
paletó que ganhou do pai
de Jarlyne, mas não no
casamento com a moça.
Airton e Jarlyne casaram
em 1997.

do eu disse isso, o Vitor se levantou e disse:
de hoje em diante, não fale mais comigo.
Por que ele fez isso, papai?". Eu imaginei:
"Meu Deus, com quatro anos uma criança
já é discriminada". Fui lá no colégio e disse:
"Eu queria que vocês entendessem, a gen-
te mora ali perto de Quatro Varas, onde vo-
cês já foram ver o projeto. Aconteceu esse
constrangimento ...", "Não, Airton, eu perce-
bi". No outro dia, a professora disse: "José
Luís, onde você mora tem plantas?". "Tem,
professora". "Tem água?". "Tem". "Tem co-
queiro?". "Tem". "O José Luís mora em uma
chácara, gente".

Na outra semana, ele chegou e disse:
"Mamãe, não fique chateada, porque o Vitor
já me desculpou porque eu moro na favela".
O Vitor me desculpou. Os meus filhos pre-
senciaram, por exemplo: chega uma pessoa
pedindo esmola, uma coisa, eu faço ques-
tão que eles mesmos deem com as mãos
deles, (fala com a voz embargada) para que
eles percebam que eles podem ser o que
quiserem. Eu vejo a sociedade muito fecha-
da, cada um com seu patrimônio. Que eles
aprendam a partilhar e, mais do que parti-
lhar, partilhar a vida.

Uma vez, eu tirei algumas pedras dos
rins, eram bem 11. Eu estava lá deitado, cho-
vendo, ainda na casa de taipa, e uma pessoa
batendo palma para entrar. Era uma mulher-
zinha pobre, com a banda de um guarda-
-chuva e uma criancinha doente (nos bra-
ços). Ela disse: "Seu Airton, me dê um real
para comprar Imosec (um remédio), porque
o bixim está com diarréia". Eu disse: "Eu
não tenho um tostão. Você tem, Jarlyne?".
"Tenho não". Eu disse (com a voz embarga-
da, chorando): "Meu filho, Zé Luís, você tem
algum dinheiro aí no cofre?". "Tem, papai!".
A alegria que ele teve de pegar o dinheiro,
abrir o cofre, e disse: "Papai, pode dar, é o
dinheiro que eu estou juntando para o meu
aniversário, mas pode dar todinho". Quando
eu olhei, tinha 65 centavos. Não foi a quan-
tidade, foi o gesto que ele fez. Eu acho que

"(. .. ) OS pobres
começaram a visitar
a minha casa. Isso

foi muito forte, .
porque meus pais
não tinham feito a
opção que eu fiz"

esse gesto que a gente faz dentro de casa,
em vez de estar com medo ... Essa vida na
favela com meus filhos, eu não joguei peso
em cima deles. Também não quero escon-
der. Uma vez, me disseram: "Não vai enlou-
quecer teus filhos, não?". Prefiro louco do
que alienado.

Camila - A Jar/yne falou que você tinha
uma resistência a ter filhos. O que mudou?

Airton Barreto - Às vezes, ela dizia as-
sim: "Teu amor é mais comunitário do que
individual". Ela sofreu muito. Por exemplo,
se eu fosse para um aniversário, deixava
minha mulher e conversava com os outros:
"Porque você eu tenho toda vida, os ou-
tros ...", Essa coisa, talvez mais pela maturi-
dade. Eu acho que ela sofria muito com isso.
E os filhos? Eu dizia: "Não, já tem tanta gen-
te no mundo, se a gente botar mais um ...",
Mas, com o tempo ... Aquela história: não
me envergonho de mudar porque não me
envergonho de pensar. Os filhos, a gente vai
encontrando neles uma vida, uma história,
que vai se concretizando. Eu não sei, se eu
vivesse só, o que seria da minha vida. Não
sei.

Murilo - Airton, como você se sentiria se
algum filho seu seguisse a mesma trajetória
que você seguiu?

Airton Barreto - Teria todo o meu apoio.
Todo o meu apoio. Por exemplo, a Julinha,
essa que tem oito anos, chegou para mim
e disse: "Papai, eu quero continuar o seu
trabalho. Quando o senhor for visitar os po-
bres, me chame". Às vezes, ela diz assim
algumas coisas. E, às vezes, eu sinto que
tem coisas no ar, entre eles. Para mim, será
um prazer reforçar, apoiá-Ios. Isso, também,
se pegassem rumos diferentes. Seu papel,
como pai, é criar para o mundo e deixar que
eles façam o voo deles.

Uma vez, eu fiz uma viagem para a Eu-
ropa (porque o Movimento Emaús é um
movimento internacional, e a gente viaja
muito), e uma das últimas viagens que eu fiz
foi muito boa, porque eu fiz uma retrospec-
tiva de vida. Foi assim uma projeção: "Meu
Deus!". Cheguei em casa, a minha filha, a
Júlia, hoje ela tem oito, acho que ela tinha
de seis para sete, ela chegou e disse: "Papai,
tem uma coisa que eu quero contar para o
senhor". E pegou nesse dedo aqui (segura
o dedo indicador), mas assim com tanta for-
ça... Mas a gente, às vezes, a criança quer di-
zer uma coisa, você diz: "Que é, menino?!",
mas eu tinha consciência de que eu tinha
de dar atenção a minha filha como se fosse
uma adulta. E ela me levou para o quartinho
dela, sentou na cama e disse: "(imita a voz
da filha, como se estivesse chorando) Pa-
pai, eu descobri que, quando a pessoa vai
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ficando velha, o cabelo vai ficando branco,
e fica bem branquinho, e morre, e eu não
quero que o senhor morra". Mas, gente, dito
por uma criança, e ela se escanchou aqui
(no ombro de/e), e chorava eu e ela, porque
eu sei que a morte existe. A gente perde os
pais, vai perdendo as suas raízes. Eu fui di-
zer: "Minha filha, não chore não, que nós
estamos aqui passando umas férias". Eu
disse o que a minha mãe dizia para a gente:
"Nós estamos aqui passando umas férias".
"Como assim?". Eu digo: "É um tempo. O
padre (Henrique) está com 90 (anos), a vovó
Isa não morreu com 86? O vovô Hercílio ...",
Comecei a citar as pessoas que ela conhe-
cia. "E vai chegar um dia, minha filha, que o
papai vai, você vai também, vai ficar velhi-
nha também". "E vai para onde? O senhor
está falando do Céu?". Eu disse: "É". "Pois
fale do Céu". Ah, se eu tivesse oito anos
para falar com a minha filha, eh, seu eu acre-
ditasse em tudo o que disse. Mas fui falar:
"Minha filha, o Céu é um lugar de glória, de
felicidade", me lembrou até da história do
policial, "Minha filha, pense num lugar bom,
de alegria". "A vovó Isa tá lá, não é, papai?".
Eu disse: "Sim". E vi um brilho nos olhinhos
dela. Pronto, terminou a conversa. Poucos
dias (depois), viajamos para São Paulo, eu e
a Jarlyne. Antes de sair, ela disse: "Papai, eu
queria fazer uma pergunta. Quando eu tiver
20 anos, quantos anos o senhor vai ter?". Eu
fiz as contas e disse: "Setenta e três". Ela
disse: "A gente se encontra no Céu, não é,
papai?" (risos da turma).

Marcella - Existe, hoje, algum desafio na
sua vida?

Airton Barreto - Quando eu comecei a
cuidar do padre Henrique ... O desafio é a
velhice. Meu Deus! Eu tenho para mim que
esse encontro que eu tive com o Padre Hen-
rique não foi por acaso. E na velhice a gente
vê a solidão, você vê os seus sonhos não
serem realizados. Você começa a sentir as

limitações do corpo. A gente sabe que é um
verdadeiro desafio. Para mim, a presença
dele foi mostrar que a gente vai envelhe-
cer um dia. E todos nós passamos por essa
fase, você começa a ver o mundo diferente.

Se tivesse de começar, faria tudo de
novo. O meu desafio é falar um pouco para
as pessoas que vale a pena viver, que tem
esperança. Para mim, também, me abrir
muito às pessoas que têm mais maturida-
de. Hoje eu respeito as pessoas que fazem
coisas diferentes. Mas começar a valorizar
as pessoas, de olhar para o outro e ver o
que está dentro daquela pessoa. Se colocar
no lugar do outro, não para substituí-Io, mas
para poder compreender. Isso é que essa
coisa que mudou na minha vida.

Parece que, quando você chega aos 60
anos, que você não apresenta bens à socie-
dade, é visto como um fracassado, é alguém
que não lutou para ter nada, você não fez
por onde. O padre Henrique tem duas cal-
ças, duas camisas, uma bengala e um sa-
lário de trezentos e poucos (euros). Ele fez
uma opção de vida. Ele diziam assim: "Eu
não sou contra o progresso, recuso quando
só querem me botar dentro". Por opção ele
vive assim. Eu vinha com ele, no carro, as-
sistindo a uma rádio evangélica, que o pas-
tor dizia assim: "Eu prego o Deus da pros-
peridade. Se você, ao final da sua vida, não
tem bens nenhum é porque Deus não lhe
abençoou". Eu digo: "Padre Henrique, você
tá lascado!" (risos da turma). Agora, gente,
não tenham dúvida: pessoas como o Henri,
ou pessoas que vivem opções diferentes,
são tidas como os doidinhos. O doidinho:
"O Airton é um idealista!". Eu digo: "Um ide-
alista prático, idealista é quem fica só no ar".
Você recebe o nome de doidinho.

Camila - Airton, uma coisa muito mar-
cante é que você mudou de comunidades
várias vezes. Por que você faz essa opção,
de criar um movimento e depois se afastar?
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Airton já recebeu ho-
menagens por parte do
Poder Legislativo, como
a Medalha dos Direitos
Humanos, concedida pela
Assembleia Legislativa do
Estado do Ceará. No dis-
curso de agradecimento,
ele fez uma fala dura em
relação aos políticos.

Algumas das figuras
citadas por Airton na en-
trevista são personalida-
des conhecidas na capital
cearense. Em geral, são
padres ligados a movimen-
tos sociais e comunidades
carentes na cidade.



Padre Hélio Campos,
por exemplo, mudou-se
para o Pirambu ao ver a
carência da região. Ele
também foi um dos orga-
nizadores da Marcha do
Pirambu até o Centro da
cidade, nos anos 60.

Padre Haroldo Coe-
lho, por sua vez, era ligado
aos movimentos sociais, e
militante do Partido Socia-
lismo e Liberdade (PSOL).
O padre faleceu no dia 11
de janeiro de 2013, pouco
tempo depois da entrevista
de Airton.

Airton Barreto - Para não criar raízes,
não criar lodo. Era assim: viver um pouco
em um canto, e, ele descobriu como é a for-
ma, sair, para não ficar muito tempo como
alvo. Às vezes, você até atrapalha a cami-
nhada. Era mais nesse sentido. E, também,
para escapar, porque, às vezes, tinha ciladas
que a gente tinha de ... Era uma estratégia.

Alissa - Airton, o que você diria, hoje,
para aquele adolescente que tinha vergonha
do lugar onde morava e queria sair do Pi-
rambu a qualquer custo?

Airton Barreto - O que eu diria para
ele ... Uma vez, uma senhora, já de idade,
disse: "Doutor, vim falar com o senhor, a
minha filha tem vergonha do lugar onde
mora, não leva o namorado para casa ...". Eu
digo: "Olha eu aí...", E a mulher contando ...
Eu digo: "O que a senhora tem dentro de
casa?". Ela disse: "Só é um quartinho, um
banheirinho, uma coisinha muito pequena".
Eu digo: "Mas descreva o que você tem den-
tro de casa. O que a sua filha diz?". "Mamãe,
a gente não tem um sofá, uma televisão que
preste". Ela começou a dizer, e eu disse:
"Meu Deus, como eu entendo esse quadro!".
Qual é o problema? Ela engravidou, porque
não trazia o namorado para casa, e o pai não
apareceu mais - por que, nem ela sabe. Eu
fui fazer ela compreender que a filha tinha
razão, mas só que não foi bem conduzida. A
criança já cresceu, já tem 20 e tantos anos.
Eu já vi a minha história na história dos ou-
tros. Eu queria dizer para essa menina, para
essa pessoa que se envergonha, dizer: "Pro-
cure ouvir os seus vizinhos, se preocupe em
compreender a história da sua comunidade,
da sua família. Escute a história da sua famí-
lia. E, de tudo que é dito ali, se orgulhe, não
se envergonhe, porque aquela história é ver-
dadeira. Você prefere uma história verdadei-
ra que lhe fortalece ou uma mentirosa que
lhe faz sorrir?". Eu levava para esse lado. Eu
ia mostrar para essa criança: "Escute a his-
tória da sua família, não se envergonhe, que
beleza de história, que riqueza de história!
Abra-se para a comunidade. Escute o outro,
porque foi o que aconteceu comigo". Se eu
não tivesse feito essas visitas, se eu não ti-
vesse aberto meu coração, meus olhos, não
apenas como estudante, mas como curioso,
que eu queria vivenciar essa realidade, eu
não tenho dúvidas de que eu estaria aliena-
do, por um lado, e, talvez, por outro lado,
muito bem de vida. Essa resposta eu devo
ter respondido nas entrelinhas.
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Mesmo com mais de
duas horas de entrevista,
Airton estava disposto a
continuar. Logo antes da
última pergunta, disse
que a turma poderia fazer
mais quantos questiona-
mentos quisesse.

No Ceará, além do
Emaús Amor e Justiça, que
fica no Pirambu, e o Emaús
Vila Velha, existe também
o Emaús Amor e Vida, no
município de Maracanaú.


