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RESUMO 

No década de 1970, pós luta armada e no contexto da redemocratização brasileira, a Igreja 

Católica viveu um intenso processo de aproximação com grupos de esquerda, movimentos 

operários e sociais contra a ditadura militar. Essa pesquisa analisa como essa problemática 

ocorreu em Volta Redonda, pois nessa cidade a Diocese local aproximou-se sobremaneira 

desses grupos políticos. Essas questões, que serão aprofundadas ao longo da pesquisa, 

revelam a importância da análise desse período histórico para compreensão da contribuição da 

Igreja de Volta Redonda no processo político de luta e resistência à ditadura civil-militar, bem 

como a análise das relações entre Esquerda e Igreja, suas dificuldades e divergências 

ideológicas.  

Palavras-chave: Volta Redonda, Igreja Católica, Nova esquerda. 

INTRODUÇÃO 

Este projeto pesquisa as relações estabelecidas entre a Igreja Católica e grupos da esquerda 

pós-luta armada na década de 1970 em Volta Redonda. Essa delimitação possibilita analisar 

os novos rumos tomados pela esquerda nesse período, haja vista que após a derrota da 

estratégia de luta armada,  surgiu a necessidade de autocrítica e de novas estratégias políticas 

para as esquerdas. Esse espectro político buscava maior aproximação com setores populares e 

priorizava o trabalho de base e nesse contexto as esquerdas optaram pela estratégia de 

aproximação com movimento operário, com a organização popular dos bairros, área de 

atuação da Igreja, com o objetivo de recompor sua atuação política.  

No caso específico de Volta Redonda, essa aproximação foi facilitada por conta do processo 

de organização popular realizado pela diocese desde o final dos anos de 1960. É possível 

então perceber a relação entre Igreja-Esquerda e analisar as dificuldades dessa relação. 

Discutir, analisar e reconstruir essas relações é o eixo central dessa pesquisa, que tem notória 

importância já que diversos embates notabilizaram a luta da Igreja local como uma das mais 

combativas do país na luta contra a Ditadura, Vale salientar também que Volta Redonda era 



 

uma área de segurança nacional nesse período por conta da Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN), portanto o monitoramento e repressão na cidade eram muito atuantes.  

OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é a analisar as relações da Igreja Católica com as esquerdas na 

década de 1970 em Volta Redonda,desdobrando-se nos objetivos: . 

1. Analisar as aproximações e distanciamentos nas relações entre Igreja e Esquerda 

nesse período. 

2.  Descrever e analisar a aproximação da nova esquerda com bases populares: 

movimento operário e organização popular dos bairros. 

3. Analisar as formas de atuação das esquerdas em Volta Redonda nesse período  e 

suas linhas de contato com setores da Igreja local 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Utilizamos fontes primárias constantes nos arquivos da Cúria Diocesana local, relatos de 

militantes da esquerda e da igreja de Volta Redonda que participaram dos processos estudados 

no artigo, através dos arquivos,  entrevistas e  relatos organizados pela Comissão da Verdade 

de Volta Redonda. Foi utilizado também fontes secundárias como livros e artigos que tratam 

da temática estudada a nível nacional e regional, a exemplo de: “O 1º Batalhão de Infantaria 

Blindada do Exército e a repressão militar no Sul Fluminense” de coordenação do Prof. 

Dr.Ozanan Vicente Carrara e “Brasil: Nunca Mais” de Paulo Evaristo Arns e Projeto Brasil: 

Nunca Mais. Além de utilizar das abordagens acerca da Nova História Política com enfoque 

regional. 

DESENVOLVIMENTO 

Volta Redonda viveu nos anos de 1970 uma relação de proximidade entre Igreja Católica e 

grupos de esquerda, facilitada por conta dos processos de organização popular que se  

espalhavam pela periferia a partir da ação dessa Igreja, que criou espaços sociais de 

fomentação de movimentos, comissões de bairros  e oposições sindicais. 

Todos esse processo foi fruto das mudanças preconizadas pelo Concilio do Vaticano II, que 

previa um novo posicionamento da Igreja frente às questões da atualidade, garantindo espaço 

para grupos mais progressistas em sua estrutura. Em Volta Redonda o bispo Dom Waldir 

Calheiros foi uma peça chave para as mudanças na postura da igreja local e sua ação política. 



 

Essa posição política tornará esse bispos e setores da Igreja Católica local, os alvos da 

perseguição dos militares da cidade, e também protagonistas de uma nova relação com grupos 

esquerdistas e populares ao longo da década de 1970, que se concretizou com a organização 

de espaço de contestação a ditadura e de luta pela redemocratização. 

  

RESULTADOS 

Nossa pesquisa tem levantado uma estreita ligação da Diocese local com grupos esquerdistas 

nos anos de 1970 em Volta Redonda. A derrota da luta armada levou as esquerdas 

revolucionárias a resignificarem sua ação política, operando-se uma aproximação com os 

setores da Igreja que mantinham estreito contato com setores populares nas periferias urbanas. 

Em Volta Redonda esse contato se operacionalizou quando a Igreja buscou uma atuação mais 

centrada nas periferias da cidade, quando ao organizar associações de moradores, grupos 

comunitários, comissão de fábricas na CSN aproximou-se de grupos esquerdistas. 
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