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RESUMO:  O presente artigo traz uma abordagem sobre  os aspectos jornalísticos e o 

incentivo à cidadania e direitos humanos,  exercidos pelo ex-arcebispo emérito  de 

Olinda e Recife(PE),  Dom Helder Câmara, através de suas crônicas escritas para o 

programa 'Um olhar sobre a cidade', que foi ao ar de 1974 a 1983, na rádio Olinda, 

emissora católica, sediada em Pernambuco. Trinta e dois anos depois, os textos são 

reunidos no livro Meus queridos amigos,  editado pela Cepe Editora,  contemplando  

uma diversidade de temas ainda atuais, que vão desde política, combate à censura,  

desemprego, exploração de trabalhadores, pobreza, capitalismo,  crise econômica e 

defesa de avanços que considerava necessários  na Igreja e estão sendo pontuados pelo 

papa Francisco.  
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INTRODUÇÃO 

 O ex-arcebispo de Olinda e Recife(PE), dom Helder Camara, desempenhou 

vários papéis na condição de religioso e de comunicador diante sua luta contra as 

injustiças sociais numa ampla preocupação que ia além de Pernambuco, do Nordeste 

onde exercia sua atuação e do Brasil, principalmente quando assumia o microfone  de 

seu programa 'Meus queridos amigos', que foi ao ar de segunda à sábado durante nove 

anos,  onde veiculava suas crônicas e, ao mesmo tempo, instigava ao debate sobre os 

problemas e as mazelas sociais do país. O religioso  esteve à frente da Arquidiocese  

durante a ditadura militar, período em que  mais defendeu publicamente  os Direitos 

Humanos, condenando perseguições políticas, as prisões, as torturas,  o 

desaparecimento e assassinatos de pessoas.  

 Por conta de seus argumentos ácidos e diretos contra o sistema, dentro e fora do 

rádio,  foi constantemente ameaçado e apontado  pela imprensa  ora de "bispo 
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vermelho", ora de "santo rebelde". Foi considerado uma das figuras públicas 

pertencente a ala progressista da Igreja Católica, mais visadas pela Ditadura Militar que 

passou a fechar o cerco contra ele, a partir de 1964. Sua trajetória ficou conhecida mais 

ainda no exterior, por manifestar-se  contra um sistema que mantinha dois terços da 

população global em cruéis condições de misérias, conforme registra a organizadora do 

livro Meus queridos amigos, Tereza Rozowykwiat. 

 O religioso chegou a ser desafeto de alguns veículos de comunicação do país que 

quase nada publicavam sobre as perseguições que sofria junto com outros integrantes da 

Igreja, mas mantinham notas em favor dos militares. Os julgamentos a seu respeito se 

polarizam até hoje, como apontam os autores dos livros  que abordam a trajetória do 

religioso, 'Além das Ideias - História de Vida de Dom Helder  Camara', de Félix Filho; e 

'Dom Helder Câmara - O profeta da paz, de Nelson Piletti e Walter Praxedes,. 

 Dezoito anos depois de sua morte,  é lembrando como um personagem presente 

e polêmico nos arquivos da memória eclesiástica,  da política e da cultura brasileira. Sua 

produção intelectual, concretizada em   pensamentos,  reflexões,  crônicas e poemas, 

publicados e traduzidos para várias línguas, ainda atraem a atenção de pesquisadores 

resultando em trabalhos acadêmicos, livros, documentários e filmes. Helder Pessoa 

Camara nasceu em Fortaleza, em 1909. Ainda jovem, aos 14 anos, entrou no Seminário 

da Prainha de São José, em Fortaleza(CE),  para cursar filosofia e teologia. Aos 22 anos 

de idade, foi ordenado sacerdote. Nessa fase, passou a exercer o cargo de diretor do 

Departamento de Educação do Estado do Ceará,  função mantida por cinco  anos, até ser 

transferido para o Rio de Janeiro, então capital do país.  

 Foi no Rio de Janeiro que desenvolveu algumas de suas principais obras sociais. 

Fundou a Cruzada São Sebastião, que era destinada a atender favelados, e também o 

Banco da Providência, que ajudava famílias pobres. Dom Helder colaborou com 

revistas católicas, além de exercer funções na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro 

e no Conselho Nacional de Educação. Recebeu um convite para ser assessor do 

arcebispo do Rio de Janeiro em 1946. Foi o responsável pela fundação do Conselho 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que o elegeu Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro.  

 Após escrever um manifesto de apoio à ação católica operária em Recife, foi 

acusado de demagogia e comunismo, sendo proibido de se manifestar publicamente.  Na 

condição de arcebispo (cargo que ocupou a partir de 1964), nunca alterou a serenidade 

deu seus pensamentos,  ao mesmo tempo, que se manteve contundente ao expor suas 
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ideias que agradavam a uns e outros não. O escritor Gilberto Freyre, por exemplo, autor 

de Casa Grande e Senzala, teria sido um de seus desafetos. Certa vez, Freyre criticou a 

postura do religioso em entrevista ao jornalista Geneton Moraes Neto, para o livro de 

entrevistas Cartas ao Planeta Brasil(1988).  

O temperamento de dom Helder não afina com o meu e nem o meu com o 

dele. Mas realmente  não tenho nada de particular, politicamente e nem 

teologicamente contra ele, embora desejasse que ele fosse mais padre e 

menos político (FREYRE,1988) 

 

 Até o fim da vida - dom Helder faleceu em agosto de 1999, em Recife,-   expôs  

seus conceitos e opiniões sobre tudo que lhe perguntasse, sem engasgos: censura, 

perseguições, o papel dos padres na Igreja e política, capitalismo e socialismo, 

idealismo, humanismo  e o  Prêmio Nobel para o qual seu nome havia sido indicado. Na 

mesma entrevista concedida a Geneton(1988), quando a sociedade ainda sentia os 

últimos suspiros do Governo Militar, ao tempo que começava a arquitetar o processo de 

democracia na luta pelas Diretas Já,  Helder alfinetou a própria Igreja, não escondeu seu 

olímpico desprezo por todos e sinal de ostentação, tanto que chegou a devolver à 

Polônia um dos prêmios que havia recebido naquela década , como lembrou o jornalista, 

transcrevendo as palavras do arcebispo: 

"Sou teimosamente otimista e não posso acreditar  que neste mundo criado 

por Deus, remido pelo amor de Cristo e acompanhado pelo  Espírito  Santo, a 

última palavra seja o ódio, a guerra, a violência e a injustiça. Sei que a grande 

realização e a grande alegria só na eternidade. Mas na terra, Deus nos ajudará 

a criar um mundo mais justo". (NETO, 1988, p. 144)  

 Ainda que politizado e crítico com acidez e doçura, como definia os mais 

próximos,  dizia que não era sua função  indicar o regime político ideal, mas, que tinha 

de lembrar aos leigos as exigências éticas de um governo e as exigências cristãs.  

Sempre que era provocado a falar, arrematava os questionamentos, dizendo que o 

mínimo que podia fazer era estimular os jovens a participar da política e até ajudá-los a 

analisar programas conduzidos pelos gestores.  

 Perseguido notoriamente  pelos militares, dom Helder de estatura baixa, mas de 

grandeza espiritual,  seguiu de cabeça erguida combatendo a mordaça. Por suas opiniões 

inclusive contrárias a certos fatos dentro da Igreja, chegou até a ser tratado também por 

setores da imprensa, de  "um conspirador no Vaticano".  Quando questionado sobre os 

tempos sombrios de censura em que era um dos alvos prediletos do sistema verde-oliva, 

o religioso  respondia que quando menos pensava nisso era melhor, pois tudo que 

poderia representar  um eventual  perigo procurava esquecer (NETO,  1988).  
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 Sobre a possibilidade ventilada  de receber o Prêmio Nobel da Paz, o que nao 

ocorreu,  o arcebispo respondera que já havia recebido o Prêmio Popular da Paz 

entregue em Oslo e Alemanha e  desconversava:  "Quando o Papa me chamou de irmão 

dos pobres e de meu irmão, poderia haver prêmio maior? Ora já estou mais que 

premiado, agora falta a casa do Pai", desconversava.  

 Durante o regime militar, a cidade do Recife tornou-se um dos campos de 

numerosas prisões por motivos políticos. Como em outras partes do  País, em Recife o 

clima de medo invadia a população e a repressão atingia as lideranças que não se 

dobravam diante da ditadura. Para o regime militar, eram já conhecidas as posições de 

Dom Helder, tanto pela sua atuação na cidade do Rio de Janeiro, como pelos seus 

posicionamentos em nível nacional, especialmente na defesa dos direitos dos pobres, na 

promoção da justiça, da democracia e da liberdade de expressão.      

 Seus pronunciamentos, homilias e iniciativas pastorais incomodavam o regime 

militar que o condenou, em 1970, a ser silenciado pelos meios de comunicação de todo 

o País. Um Ofício dos militares que assumiram o Poder, dirigido a todos os órgãos de 

comunicação, os proibia de falar a favor ou contra Dom Helder. Não podiam mesmo 

citar o seu nome. O próprio Dom Helder afirmava: “decretaram que eu não mais 

existia”. 

 Diante do panorama de tensão política, para o regime, os auxiliares do religioso 

eram considerados subversivos. Um dos fatos que lhe trouxe maior sofrimento foi o 

assassinato do padre Antônio Henrique Pereira Neto,  ocorrido a 27 de maio de 1969, 

praticado pelas forças de repressão. A vítima trabalhava na pastoral da juventude 

estudantil. O episódio foi apontado como mais um que tinha objetivo de atingir a 

Arquidiocese de Olinda e Recife, sobretudo provocar dom Helder. Defensor imbatível 

da paz, Dom Helder pregava  a não violência ativa e acreditava que a união dos 

oprimidos era  a forma correta de luta pelos seus direitos, como observa Rozowykwiat 

(2016),  jornalista que durante três cobriu a rotina da Arquidiocese de Olinda e Recife: 

"A luz dos olhos dele lembrava sempre o olhar de uma criança. Sua defesa da 

não violência  ativa não era  uma teoria. Era uma prática da qual não se 

descudava. Segundo afirmava, a luta  pelos direitos sociais precisava ser 

levada adiante, pois era possível acabar  com a submissão dos pobres diante 

dos opressores. Contudo as armas a serem usadas eram a união e a 

persistência daquelas cujas  vidas foram ou estavam sendo esmagadas pelos 

poderosos". (ROZOWYKWIAT, 2016, p.7)  
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1 O COMUNICADOR  NO COMBATE ÀS MAZELAS DE UM PAÍS SOB 

CENSURA  

 Já que o nome e as ideias de dom Helder Camara estavam proibidos pelos 

militares de ser propagados no meios de comunicação da capital pernambucana, o 

religioso não media esforços no sentido de tornar públicas as atrocidades cometidas pelo 

regime vigente. Sua voz mansa,  ganhava  força e repercussão no programa Um olhar 

sobre a cidade, que ia ao ar todas as manhã, com exceção aos domingos,  pela emissora 

católica rádio Olinda, onde ele se comunicava com a população. Temendo que esse 

espaço que lhe restava  na mídia  fosse também confiscado,  nem sempre externava  

todos o pensamentos  e opiniões do momento. Formam 2.549 crônicas produzidas pelos 

arcebispo. Para o livro Meus queridos amigos - As Crônicas de Dom Helder, foram 

selecionadas 200 textos  contemplando a diversidade dos temas, sendo que alguns de 

maior relevância como abordarei adiante.  

 "Meus queridos amigos" reforça a frase com que o apresentador Dom Helder 

iniciava  sua fala para dar sequencia à leitura de cada texto com o qual abria o 

programa. Depois de três décadas arquivadas, só em 2016 as crônicas passaram a ser 

selecionadas para edição em livro. Agora, deixa de ser arquivo engavetado para chegar 

ao público que não conhece ou teve acesso à trajetória do religioso. Além de servir de 

matéria prima e histórica para a memória do radio, as crônicas revelam um Dom Helder 

antenado com os fatos da época por meio do noticiário jornalístico. Curiosamente, em 

grande parte, as abordagens pontuadas nos textos, tornam-se atemporais, ao mesmo 

tempo,  que coincidem com o momento de recessão econômica, crise política na qual o 

Brasil atravessa e a violência que se alastra em diversos parâmetros. 

 Sua constante preocupação política direcionada aos menos favorecidos, era 

sempre evocada em palestras e no programa radiofônico, principalmente. Considerando 

que a censura era um fantasma de múltiplas faces, como observou o jornalista e 

professor colaborador da ECA/USP, Manuel Carlos Chaparro, em seu artigo Revolução  

tecnológica  e democratização da comunicação,  para o livro Diálogos sobre a Censura e 

Liberdade de Expressão(Brasil e Portugal), Helder Camara mergulhava nas colocações  

muitas vezes com aspectos "denuncistas", entendendo que não era na palavra censura 

que estava o medo, conforme  Chaparro:  

"A palavra existe para definir  uma quase infinidade de situações, várias delas 

convenientes à democracia e à cultura, inclusive o arbítrio jornalístico de 

publicar  ou deixar de publicar. O perigo está  no estabelecimento ou no 

consentimento do poder arbitrário de censurar". (CHAPARRO, 2014, pg.61)  
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Ainda assim o então arcebispo comunicador,  não temia tal poder em hipótese alguma e 

emitia em seus escritos radiofônicos toda forma de opinião contestadora que ia de 

encontro ao regime vigente. Faremos aqui, uma análise de conteúdo e de reflexão 

presentes em oito crônicas feitas com exclusividade para o programa. Na crônica 

Conscientização Política, lida no programa de 1.4.1978, Helder chamada atenção para o 

amor de fato à democracia que segundo ele não podia temer a conscientização. E num 

recado aos censores questionava: "Como é possível chamar de comunistas a quem se 

entrega ao trabalho de conscientizar, se o comunismo, ditadura de esquerda, teme tanto 

a conscientização quanto às ditaduras de direita?". E  completou com os seguintes 

versos: "Eu quero, quero, quero ouvir a voz do povo/ Eu quero ver todo mundo acordar/ 

E descobrir dentro da realidade/ Que a semente da verdade/Está querendo germinar(...) 

Se libertando do medo que tem de tubarão/Eu quero, quero, quero ouvir a voz do 

povo/Todo povo tem boca pra falar(...). 

 O alerta para que o povo ficasse de olhos e ouvidos abertos estava sempre 

presente nas argumentações do apresentador com o propósito de politizar os cidadãos 

para o direito à liberdade de expressão.  Ao final da crônica,  Helder provocava que "o 

povo ainda é muito caranguejo, ainda anda é para trás. Vamos nos unir para apressar a 

hora em que , como gente, o povo caminhe para frente". (CAMARA, 2016, p.104).  

 Em pelo menos três crônicas de uma mesma semana, do mês de novembro de 

1978, o arcebispo chamava a atenção  para trechos fundamentais  da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e persistia para que as autoridades e a sociedade a 

respeitasse ao pé da letra. Na crônica A tortura,  segundo ele, nunca era tarde demais 

para recordar  o documento aprovado em 1948,  pelas Nações Unidades, "inclusive no 

Brasil, sobretudo o artigo 5º:  "Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou 

castigo cruel, desumano ou degradante". Sem sombra de dúvidas era uma das tantas 

provocações e críticas aos militares, como também à própria Igreja da qual fazia parte:  

"Parece-nos um absurdo imbecil e fazer de conta que se acredita no que é   

arrancado através da tortura.(...) Sinto-me à vontade para  levantar-me contra  

as torturas, porque tortura é herança maldita  da Inquisição, uma das mais 

tristes fraquezas humanas da Igreja divina do Cristo". (2016, p.107)  

 

 Sem perder o tom da indignação, não media palavras para alfinetar o panorama 

de perseguições, ao tempo que, em frete ao microfone,  cumpria seu papel social, na 

busca de mobilizar a sociedade para os problemas do país. Para ele, se os sequestros 

daquele período, e as torturas eram feitos para a defesa da Segurança Nacional, ou com 
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este pretexto, eram casos diferentes, nem sombra de crime, defesa da Pátria. Ainda 

focando no mesmo tema,  em A prisão e o exílio, ele citou  o artigo 9o da Declaração 

Universal: "Ninguém será arbitrariamente   preso, detido e torturado. Aí está a brecha 

enorme que se abre e por onde passam tranquilos os governos autoritários. Eles jamais 

agem arbitrariamente, pois tem sempre razões para prender, deter e exilar". E 

acrescenta: 

"Quando alguém estranha vem o comentário que, a meu ver, não prova nada 

de nada. O comentário que vem é este: "Estão achando ruim porque nem 

imaginam os absurdos, as barbaridades, que  se fazem na Rússia e na 

China"". (CAMARA,  1978)  

 

 Ao final,  ele provoca os ouvintes  a entender que quanto às prisões, é preciso 

unir vozes para clamar não só pelos presos políticos, mas para que tenham também 

tratamento humano  pelos presos comuns. "Se os cristãos praticassem mais esta grande 

e bela obra de misericórdia, se acompanhassem mais de perto a situação dos presos 

comuns, desaparecia da face da terra, a vergonha  das prisões com condições 

desumanas".   

 Na crônica Vida Vigiada, é possível transportar a realidade da época para os 

tempos atuais em que a sociedade  está atrelada às disposições sociais que e acabam 

motivando práticas "jornalísticas" pelos cidadãos que utilizam as redes sociais. Nesse 

cenário contemporâneo, os papéis de articulador de ideias ganham amplitude tanto por 

parte da produção assinada por  jornalistas,  quanto por indivíduos que assumem  a 

condição de repórteres. No contexto das opiniões exacerbadas e constantes nas 

plataformas digitais, por exemplo,  são inúmeros os casos de denúncias e processos 

judiciais por conta da invasão de privacidade e atuação de hackers em todo o mundo. Se 

fosse vivo, com certeza dom Helder faria reflexões críticas e contundentes à sociedade 

contra essa prática que o avanço das tecnologias tem agregado na vida dos usuários em 

seu cotidiano.  

 Essa possibilidade se confirma em sua indignação exposta na crônica em  que 

aponta ainda sobre os direitos humanos expostos na Declaração Universal, e reforça a 

defesa de que "ninguém está sujeito à interferência em sua vida privada, na sua família e 

no seu ar ou na correspondência, nem ataque à sua honra ou reputação. Todo homem  

tem direito à proteção da lei contra interferência ou ataques".  

 Ao pontuar a vida vigiada dos cidadãos e formadores de opinião na plenitude da 

censura vigente nos fatídicos anos 70,   dom Helder  criticou que a vida privada que 

naquela época já era invadida  com a maior facilidade. Muitas vezes fazia analogias 
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curiosas e dava exemplos: "A xerox tira cópia em cinco segundos. A carta segue, mas a 

documentação fica perfeita, irrefutável. E quem não sabe que, hoje, de um carro parado 

em frente a uma casa , é possível captar tudo o que se conversa, mesmo em tom, na 

intimidade do lar?   

 Ao final enfatizou: "Não nasci para conspirar. Prefiro até que tudo que eu diga 

seja gravado, porque eu respondo pelo que eu digo e não pelo que dizem que eu digo. 

Mas não deixa de ser triste que a vida íntima, a vida privada, esteja sujeito a tantos 

assaltos e tantas agressões".  

 É compreensível que o ex- arcebispo com o poder radiofônico nas mãos, 

praticou, de certa forma através das crônicas e de suas reflexões, o debate mesmo diante 

as circunstâncias de censura, contudo, alinhando à prática do jornalismo como 

instituição social. Nas sociedades modernas,  o jornalismo ganhou o reconhecimento de 

ser uma instituição social  em função dos papéis que passou a desempenhar: o de dar 

visibilidade aos acontecimentos da atualidade, mediando as informações entre os 

indivíduos e os outros campos sociais, e o de ser o espaço onde esses acontecimentos 

são debatidos (BENEDETTI, 2009).   

Não foi só nesse programa de rádio que Helder Camara usou dos meios de comunicação 

para propagar suas ideias e protestar contra as mazelas do país.  Seu potencial de 

comunicador, já era exercido  nos anos 50, ao se transformar  numa das principais 

estrelas da nascente TV brasileira, na década em que como bispo auxiliar do Rio de 

Janeiro, chegou a apresentar o programa religioso 'Nas trilhas de Deus', que ia ao ar aos 

sábados, no horário nobre. Por conta da força da televisão no Brasil, e seu jeito especial 

de falar, conseguiu alavancar  suas principais realizações no Rio, como Cruzada São 

Sebastião e o Banco da Providência.  

 Já no Recife, tão logo assumiu a Arquidiocese, na primeira metade dos anos 60, 

passou a apresentar o programa  'Semente de Meditação', na TV Jornal do Commercio. 

Através desses programas o religioso, também acusado de midiático,  passou a 

encabeçar diversas campanhas de cunho social em favor dos pobres, contra a violência e 

combate à fome.  Em algumas ocasiões, mobilizou a sociedade para levantar donativos 

destinados aos flagelados da seca no Nordeste e também para as vítimas das enchentes 

quando do estouro do açude de Orós, no Ceará, que batizou de 'Orós precisa de nós'. Já 

no Recife em 1966,  realizaria campanha semelhante para ajudar  os desabrigados da 

cheia do Rio Capibaribe.  
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 Filho (2016) também destaca que como consequencia da luta em defesa dos 

direitos humanos e da denúncia das torturas  no  Brasil, sua atuação sofreria restrições 

nas emissoras de rádios de televisão, tanto que vários impasses foram criados e, 

lentamente, foi tirado do ar. Sem que a imprensa brasileira pudesse veicular o seu nome, 

restou a dom Helder continuar  proferindo suas palestras no exterior. Mas lhe restou 

prosseguir seu papel de comunicador todos os dias na Rádio Olinda. Ainda assim,  havia 

rigorosa censura do SNI e do Dops, que constantemente requisitam as fitas para exame 

e ameaçavam fechar a emissora, só quem nem as ameaças o calava:  

Poucas pessoas souberam usar tão bem os meios de comunicação como Dom 

Helder Câmara. Por isso foi temido, calado e amordaçado completamente 

pelos militares no Brasil. Ao pastor restou os púlpitos das igrejas e as 

conferências internacionais. (FILHO, 2016, p.52) 

 Voltando às crônicas produzidas para seu programa, dom Helder também se 

pautava diante dos fatos  da atualidade, muitos veiculados nos jornais, principalmente 

questões políticas, econômicas e sobretudo a questão da exploração de trabalhadores. 

Na crônica O gosto amargo da cana, lida no programa do dia 8.10.1979,  dom Helder  

se apropriou da seguinte nota  distribuída à imprensa, à época,  pela Comissão de Justiça 

e Paz da Arquidiocese de Olinda: "Vencidos pela fome, 15 mil trabalhadores de dois 

municípios da zona canavieira, estão parados desde a terça-feira, 2 de outubro. 

Vencidos pela miséria, outros 240 mil ameaçam  cruzar os braços na próxima semana, 

na primeira grande paralisação no campo, nos últimos 15 anos". 

 Em defesa dos trabalhadores dos canaviais, o arcebispo comunicador seguiu com 

críticas severas aos patrões chamando atenção para  às dificuldades que a categoria 

estava submetida no trabalho, ao tempo que defendia os direitos garantidos pela lei:   

   Dói-nos constatar que homens tão humildes arrostam tão ingentes perigos e  

   incompreensões de empregadores e governos, apenas pra conseguir direitos  

   trabalhistas tão elementares como a assinatura da carteira profissional, no ato  

   da admissão, o fim das jornadas semana  de trabalho ao meio dia do sábado, o  

   fornecimento de equipamentos de trabalho ou até mesmo a simples inscrição  

   nos envelopes de pagamento, dos créditos e descontos efetuados. Os dois  

   hectares de terra que reivindicam para as suas roças, até isto já esta garantido  

   em lei, impunemente descumprida até aqui. (CAMARA, 2016, p.119)  
 Mais uma vez, percebe-se um tema atual no momento em que o governo 

brasileiro arrastou para votação, no primeiro semestre de 2017,  mudanças consideradas 

drásticas nas leis trabalhistas, o  que tem provocado polêmica e agressões até mesmo 

dentro do Congresso Nacional. Na mesma crônica, em defesa dos canavieiros, ele 

caracteriza de "estranha e dolorosa situação esta que, para cumprir a lei, precisa-se 

recorrer à greve".  
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 Ao final,  denuncia que 80% desses trabalhadores  ganhavam  salário mínimo, e 

têm de ficar  desempregados três ou quatro meses da entressafra, o que continua 

ocorrendo. "Até quando assistiremos omissos  ao desrespeito absurdo da própria lei? 

Até quando  testemunharemos  impassíveis o extermínio lento, mas seguro, de quase 

meio milhão de trabalhadores?  Nossa consciência de  cidadãos,  e de cristãos, força-nos  

a engrossar o clamor de trabalhadores da Zona da Mata. Mais que simples 

reivindicações econômicas, eles pedem apenas que se cumpra a lei, e se respeite seu 

direito à vida".   

 As questões econômicas que o país atravessava naqueles chamados anos de 

chumbo, também eram pautados por Camara. No programa de 17.10.1978, a crônica 

Modelo econômico foi pertinente a partir do comentário que fez sobre um cartaz 

espalhado na cidade: "Se todos nós trabalhadores nos unirmos , apanhamos a inflação 

na curva". E de pronto ele rebateu: "Mas a inflação é tão grave e complexa que é 

acender excesso de otimismo pensar que é fácil apanhá-la na curva". Adiante apontou 

que O Japão e os Estados Unidos também trilhavam em plena crise inflacionária. O 

arcebispo não deixou por menos e usou dos ditos populares para estabelecer uma 

reflexão sobre a questão: 

Na casa em que falta pão, todos gritam e ninguém tem razão, É fácil gritar 

que a fórmula única para enfrentar nossa dívida externa e para deter a 

inflação é exportar, exportar, exportar.. Mas quando há crise generalizada, 

exportar o quê, para quem e até onde fazer concessões para poder exportar?  

(FILHO, 2016, p.52) 

 

 Mais uma vez, ao final do texto, enfatizava que quem paga a conta com o suor 

da lida, eram as classes menos favorecidas. "O que é repelente é pretender enganar o 

povo e o que é repugnante e inaceitável é decretar aperto de cinturão só para os pobres". 

Ao longo dos anos em que manteve o programa no ar, dom Helder abordou temáticas 

mais leves também como ecologia, arte sacra, música, natureza, poesia, infância e 

juventude. 

 Mesmo quando escrevia temas leves como música, o ex-arcebispo, não deixava 

escapar sua interpretação com o viés contestador. Como exemplo, faz-se oportuno  

apontar duas crônicas focadas em canções marcantes da Música Popular Brasileira.  Na 

crônica Entrada proibida, que levou ao programa de 2.4.1982, ao som da canção 

Cidadão, de Zé Geraldo, o comunicador aproveitou para tecer suas críticas diante outra 

realidade de desprezo que envolver o trabalhador da construção civil a partir da letra, 

que começa com os seguintes versos:  
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     Tá vendo aquele edifício moço? 

     Ajudei a levantar 

     Foi um tempo de aflição 

     Eram quatro condução 

     Duas pra ir, duas pra voltar 

     Hoje depois dele pronto 

     Olho pra cima e fico tonto 

     Mas me chega um cidadão 

     E me diz desconfiado, tu tá aí admirado 

     Ou tá querendo roubar? 

     Meu domingo tá perdido 

     Vou pra casa entristecido  

     Dá vontade de beber 

     E pra aumentar o meu tédio 

     Eu nem posso olhar pro prédio 

     Que eu ajudei a fazer. 

 

 Ao pontuar as queixas do compositor conforme a canção, Camara ressaltava  que 

seu pensamento trouxe à tona  uma reflexão sobre a realidade das cidades grandes, onde 

segundo ele, "há igrejas de mármore, cheias de vitrais  e de lustres tão belos, com 

tapetes ricos, que pobre de pés descalço ou sapato velho, sujo de lama,  fica com medo 

de entrar". Mas o ponto alto da canção conforme reiterou estava na seguinte reflexão 

comparativa:  "é que Jesus Cristo diz ao operário: Você não pode entrar em escolas e 

edifícios que ajudou a construir, saiba que o mesmo acontece comigo. Criei a terra, 

enchi os rios, fiz as serras. Não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas e na 

maioria das casas eu também não posso entrar". É ou não uma canção digna de ser 

ouvida e meditada?  

 Outra canção emblemática dos anos 70  entre tantas que  dom Helder levou para 

refletir nas pautas de Meus queridos amigos, foi  Maria, Maria( Milton 

Nascimento/Fernando Brant), na crônica  É preciso ter raça. A partir do trecho: Mas é 

preciso ter manha/É preciso ter graça/É preciso ter sonho sempre/Quem traz na pele 

essa marca/Possui a estranha mania/De ter fé na vida, ele acrescenta que "mesmo sem 

saber , Maria tem um bocado de fé no coração. E finalizou tecendo comentários feitos 

pelo Papa João Paulo II quando visitou o Recife, na década de 80: "Quando  João de 

Deus esteve aqui olhando nossa gente sofrida, disse: sua gente tem pouca ideologia na 

cabeça, mas tem muita fé no coração! Ter fé e nos transmitir coragem, esperança. e 

alegria de viver.  

   CONSIDERAÇÕS FINAIS 
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 Baseado  nas doutrinas do Concílio do Vaticano II e nas conferências dos Bispos 

da qual participou, dom Helder foi um dos maiores defensores da Teologia da 

Libertação, que retirava os membros da Igreja de seus mosteiros, conventos e igrejas. O 

ex-arcebispo de Olinda e Recife, defendia que todos tinham de olhar  para o que se 

passa no mundo e atuassem  para corrigir as injustiças que dividem pobres e ricos. E foi 

isso que Dom Helder fez isso a vida inteira não só em suas celebrações e palestras, mas 

também quando decidiu massificar suas ideias através dos meios de comunicação. Ao 

longo de noves anos, os ouvintes do programas Meus queridos Amigos , na rádio 

Olinda, testemunharam todas as reflexões que o religioso levava para as ondas de seus 

programas radiofônicos conforme  as mais de 200 crônicas que escreveu e leu no 

programa.  

 Seu papel de comunicador  de massas dentro da Igreja foi  incontestável e entra 

para os anais da história do jornalismo e do rádio em Pernambuco. Dom Helder foi um 

ferrenho defensor dos Direitos Humanos  por onde andou, ao condenar perseguições 

políticas, prisões, torturas e assassinatos durante o regime militar. Por suas posições 

públicas, sofreu diversas ameaças, teve escutas colocadas em seu local de trabalho e sua  

casa foi metralhada. Diante todo esse cenário de pressão, ele não se intimidou e usou os 

meios de comunicação para informar os acontecimentos e se comunicar com a 

população. Nessa trajetória, dom Helder atuou na televisão, tanto no Rio de Janeiro, 

quanto no Recife, sendo interpelado pela censura nas duas ocasiões. Mas foi no rádio 

onde atuou por mais tempo e onde desbravou seu perfil de maior contestador dentro do 

clero brasileiro que o tornou conhecido internacionalmente.  

 Nessa trajetória,  Dom Helder Câmara (1909-1999) era conhecido por várias 

alcunhas: “Dom da paz”, usada por seus admiradores, “Bispo vermelho”, por seus 

detratores, incluindo as parcelas mais conservadoras da sociedade em uma tentativa de 

chamá-lo de comunista, ou “santo rebelde”, que se tornou título de documentário sobre 

sua vida. Mais uma faceta dessa figura histórica e foi indicada quatro vezes ao Prêmio 

Nobel das Paz é contada por meio de crônicas do próprio religioso, organizadas em 

livro pela jornalista Tereza Rozowykwiat.  

 As crônicas pertencem ao Instituto Dom Hélder Câmara e estavam 

datilografadas e passaram a ser digitalizadas. Como se comprova nos textos comentando 

neste artigo, em todos eles, o religioso optava por um tom coloquial, cheio de parábolas 

e exemplos tirados do cotidiano. De acordo com a organizadora do livro, ele tinha muito 
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bom humor e até contava, no seu programa, piadas que escutava sobre si. "Dom Helder 

também achava os meios de comunicação muito importantes para divulgar seu trabalho. 

Para ele, não fazia nenhum sentido falar apenas dentro de uma igreja. Era preciso ir para 

a rua, em uma atitude mais social. Ele tomou posições políticas muito sérias e, quando a 

imprensa do Brasil se fechou para sua voz, ele falou muito no exterior". 

 Como bem observou Rozowykwiat (2016),   "em tempos nublados em que 

vivemos, as palavras de dom Helder podem ajudar a entender melhor o que se passa ao 

nosso redor e a repensar situações que às vezes parecem encruzilhadas ou caminhos sem 

saída. Como ele mesmo dizia: "Quanto mais escura for a noite, mais clara será a 

madrugada". Sem sobra de dúvidas,  dom Helder Camara, mesmo em meio a tantas 

polêmicas, dom exerceu a plenitude de seu papel na Igreja Católica e se tornou um 

comunicador convicto de seu papel na Igreja como intelectual, imparcial, dinâmico e 

continuadamente contestador ao falar e buscar o bom combate das mazelas não só do 

Brasil, mas do mundo. Se tivesse na rádio hoje, não seria, diferente diante o cenário 

políticos brasileiro, renderiam grandes pautas. Talvez a única censura que ocorreria 

seriam de ouvintes através das redes sociais ou de políticos que se sentissem ofendidos. 

No rádio, dom Helder costumava  dizer que se sentia completo para falar com todas as 

massas da cidade e do campo e de todos os lugares. 

 

BIBLIOGRAFIA  CONSULTADA  

 

BALTAR, Abelardo; CHAGAS, Glauce. Um furacão varre a esperança - O Caso D. 

Helder Camara. Recife, Fundarpe, 1993. 

BORGES, Sheila. O Repórter Amador - Uma análise das disposições sociais 

motivadoras das práticas jornalísticas do cidadão comum. Recife: Cepe Editora, 2015.  

COSTA, Maria Cristina(Org). Diálogos sobre Censura e Liberdade de Expressão(Brasil 

e Portugal). São Paulo: ECA/USP, 2014. 

FILHO, Félix. Além das Idéias - Histórias de vida de Dom Helder Câmara. Recife: 

Cepe Editora, 2016.  

MIÈGE, Bernard. A Sociedade tecida pela comunicação - Técnicas da informação e da 

comunicação entre inovação e enraizamento social. São Paulo: Paulus, 2009.   

NETO, Geneton Moraes. Cartas ao Planeta Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Revan, 1988.  

PILETTI, Nelson; PRAXEDES, Nelson. 'Dom Helder Câmara - O profeta da paz.São 

Paulo: Contexto,2008.  

ROZOWYKWIAT; Tereza(Org.). As crônicas de Dom Helder Camara. Recife:Cepe 

Editora: 2016. 

 

Bibliografia  recomendada 

ALENCAR, Francisco A.S. Duarte. Dom José Lamartine: o pastor do silêncio. São 

Paulo: Paulinas, 1994. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

 

ARAGÃO, Gilbraz. Encontros de Irmãos: fragmentos de história. Recife: CENDHEC, 

1994. BEOZZO, José Oscar. A igreja católica do Brasil no Concílio Vaticano II 1959 - 

1965.São Paulo: Paulinas, 2005. 

CABRAL, Newton Darwin de Andrade. Tópicos para entender a atuação de Dom 

Helder Camara como Arcebispo de Olinda e Recife. In: II Semana de Integração 

Universidade- Sociedade, 2004, Recife. Anais da Mostra de Iniciação Científica da II 

Semana de Integração Universidade-Sociedade. Recife: FASA, 2004. p. 720-734. 

CAMARA, Helder. Mil razões para viver: meditações do Pe. José. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1976. 

Dom Helder Camara: profeta, cristão e padre da Igreja. João Luiz Correia Júnior; Luiz 

Carlos Luz Marques e Marcos Roberto Nunes Costa (Org.) Recife: Ed. Universitária da 

UFPE, 2000. 65 – 78p. 

LEÃO, Jordana Gonçalves. Fragmentos de um “diário”: algumas considerações sobre a 

correspondência pessoal de Helder Pessoa Camara. Recife: Bagaço, 201 

MORRIS, Fred. A importância da vida e do ministério de Dom Helder Camara. In: 

Rocha, Zildo (org.) Helder, o Dom: uma vida que marcou os rumos da Igreja no Brasil. 

Petrópolis: Vozes, 1999. 89-90p. 

PAZ, Jailson Sousa da. Cristãos e comunistas, uma só defesa: história da Comissão de 

Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife (1977-1980). 2005. 151 f. Dissertação 

(Mestrado em História). Universidade Federal de Pernambuco, Recife,   2005 

ROCHA, Zildo (Org.). Helder, o Dom: uma vida que marcou os rumos da Igreja no 

Brasil. Petrópolis: Vozes, 1999. 

 

 


