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1. RESUMO 

O presente projeto visa analisar as relações esquerdas e Igreja durante o processo 

de redemocratização (1974-1979) em Volta Redonda, destacando a atuação política 

de Rosalice Fernandes, então suplente de deputada estadual e expoente política 

dessa cidade, que acabou presa pelos militares acusada de ‘subversão’ por sua 

atuação política de contestação á ditadura. Essa personagem política, herdeira de 

uma tradição esquerdista, teve destacada vida pública nesse período, atuando em 

movimentos sociais e também no caminho institucional contra a ditadura, mantendo 

ainda estreita ligação com grupos da Igreja Católica e o bispo D. Waldyr Calheiros, 

consubstanciando-se em um caso interessante para discutir as relações Igreja e 

Esquerdas nesse período. 

 

Palavras-chave: Volta Redonda; Redemocratização; Rosalice Fernandes 

 

2. INTRODUÇÃO 

O presente projeto visa analisar as relações esquerda/Igreja no processo de 

reorganização civil e novas formas de atuação política em Volta Redonda no contexto 

da redemocratização, ainda durante a Ditadura Militar, no período entre os anos de 

1974 a 1979. Após a luta armada, os movimentos de esquerda sofreram forte 

repressão do estado ditatorial vigente, buscando outras formas de atuação, 

destacando-se a atuação nas bases e a institucionalização da luta política. Com isso 

surge a problemática: qual a relação entre a diocese, liderada por Dom Waldir 

Calheiros, e pessoas ligadas à esquerda no processo de reorganização civil e atuação 

política em Volta Redonda? Tal discussão será feita com foco no caso de Rosalice 

Fernandes, destacada política do município, que fora eleita suplente de deputado 

estadual pelo MDB e acaba presa acusada de subversão. 

 

3. OBJETIVOS 

Os objetivos definidos para essa pesquisa são: 

1) analisar as relações estabelecidas entre esquerda e Igreja no processo de 

redemocratização política em Volta Redonda 

2) caracterizar o papel de Rosalice Fernandes na luta contra a ditadura em Volta 

Redonda  



3) analisar as relações entre Rosalice Fernandes, expressiva liderança esquerdista 

local, com a Igreja e o bispo diocesano local 

 

4. METODOLOGIA 

Para analisar o diálogo entre Igreja, movimentos de esquerda e a sociedade civil na 

cidade de Volta Redonda durante a Ditadura Militar dentro do recorte temporal da 

década de 70, faremos uso de fontes primárias presentes na Diocese de Barra do 

Piraí–Volta Redonda, como boletins, cartas, atas de reuniões, documentos, relatórios 

pastorais, etc. Assim como faremos uso de periódicos locais e nacionais, arquivos 

particulares do bispo, clérigos, leigos e sindicalistas, arquivos do Sindicato dos 

Metalúrgicos e órgãos de repressão abrigados no Arquivo Público do Rio de Janeiro 

(ANAP); arquivos do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV). Também 

serão utilizadas publicações, dissertações, teses, artigos e obras relacionadas à 

discussão acerca da história da cidade, relações entre a Igreja e movimentos sociais 

e sindicais, além de depoimentos presentes nos arquivos do Projeto História Oral de 

Volta Redonda (PMVR) e da Comissão Municipal da Verdade de Volta Redonda 

(2015) depositados no CMSF – Cento de Memória do Sul Fluminense para 

complementar lacunas nas fontes existentes. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Após a luta armada, os movimentos de esquerda sofreram forte repressão do estado 

ditatorial vigente, buscaram atuar com as bases e a institucionalização da luta política.  

Nesse contexto, a diocese Barra do Piraí – Volta Redonda, liderada por Dom Waldir 

Calheiros, manteve uma estreita ligação com grupos e indivíduos de esquerda no 

contexto das lutas pela redemocratização, incentivando movimentos de oposição à 

Ditadura Militar, interferindo em prisões políticas para prevenir que ocorressem 

torturas e interrogatórios, tornando possível a organização de espaços de discussão 

e articulação de mobilizações que dariam base para a formação das organizações de 

bairro e movimentos sindicais em Volta Redonda pela anistia política e pela defesa 

dos direitos humanos. O caso de Rosalice Fernandes, filha do sindicalista Othon Reis 

Fernandes, eleita suplente de Deputado Estadual pelo então MDB trabalhista, atuando 

na legalidade dentro do Estado ditatorial, mas acaba presa em uma gráfica com 

material “subversivo” e recebe o auxílio do bispo Dom Waldyr Calheiros é exemplo de 



uma das várias formas de atuação alternativas encontradas por movimentos de 

oposição ao regime ditatorial civil-militar vigente naquele momento. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares corroboram com o pensamento inicial, em que havia 

relação entre membros da igreja (Dom Waldir Calheiros) com membros da esquerda 

(Rosalice Fernandes) em prol da anistia política e defesa dos direitos Humanos, em 

uma oposição institucionalizada pelo fato de Rosalice ser, nesse período, suplente 

deputada estadual, que mesmo atuando  legalmente contra a ditadura, foi presa e 

enquadrada na Lei de Segurança Nacional, escancarando o caráter repressivo com 

uma posição contrária ao do Estado, mesmo a oposição que agindo de forma legal. 
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