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1. RESUMO 

O presente trabalho aborda a participação dos militantes da JOC (Juventude Operária 

Católica) na formação da Frente Operária em Volta Redonda no ano de 1970. Nesse período 

desenvolveram-se relações muito próximas entre membros da Diocese local e grupos de 

esquerda, inclusive da esquerda revolucionária. Um dos casos mais notórios e complexos 

dessa relação foi a ligação estabelecida entre membros da JOC que participaram da formação 

de um grupo clandestino intitulado Frente Operária, que reunia diversos grupos de esquerda   

revolucionária (POLOP, PCBR, VAR e MR8), e que pretendia organizar ações políticas 

contra a Ditadura na região. Nesse período a Diocese local, liderada por D. Waldyr Calheiros, 

adotou uma posição contrária às políticas autoritárias implementadas pelo governo militar. 

Nessa linha de atuação destacou-se a JOC, que mantinha ligação com grupos de esquerda, 

notadamente a POLOP.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A Igreja Católica de Volta Redonda a partir da liderança de D. Waldyr em 1966 adotou uma 

posição política progressista tornando-se uma das primeiras dioceses do país a se colocar 

frontalmente contra as políticas implementadas pelo governo militar. Esse bispo, ancorado 

numa política de defesa dos direitos humanos e nas resoluções do Concílio Vaticano II (1962-

65) e da Conferência de Medellín (1968), expressas na Teologia da Libertação, colocou-se na 

linha de frente contra a ditadura na região, envolvendo em diversos embates com os militares 

que expressos em manifestos contra a ditadura, IPMs e prisões de jovens e militantes 

católicos, denúncias de torturas e mortes, etc. 

Um dos pontos mais fortes de atrito com os militares ocorreu com a prisão de diversos 

jocistas acusados de ‘subversão’, ocorrida em 1970. Essas prisões ocorreram por conta da 

ligação de alguns desses militantes católicos com a organização da incipiente Frente Operária, 

grupamento clandestino de esquerda organizado por Estrella Bohadana, militante política da 

Polop, que ´se instalou na cidade. 

  

3.OBJETIVOS 

Os objetivos da pesquisa são: 



a) Analisar o processo de formação da Frente Operária em Volta Redonda e a 

participação da JOC na organização dessa Frente 

b) Descrever a repressão política desencadeada pelos militares contra os militantes da 

JOC e da Frente Operária 

 

4. METODOLOGIA 

O corpus documental utilizará fontes primárias da diocese: atas das reuniões, boletins da 

diocese, cartas, documentos, relatórios de pastorais, periódicos locais e nacionais, arquivos 

particulares do bispo, clérigos; arquivos da Associação Nacional de Anistiados Políticos 

(ANAP); projeto História Oral de Volta Redonda (PMVR); Relatório da Comissão Municipal, 

D. Waldyr Calheiros (2015). Ressaltamos que temos pleno acesso aos arquivos da Cúria local, 

pois estamos trabalhando em conjunto ao professor Paulo Célio, coordenador do curso de 

História (UGB), em um projeto de iniciação científica no mesmo local. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A JOC em Volta Redonda, refletindo a orientação política da Diocese, posicionou-se 

contrariamente às políticas aplicadas pelos militares da região. Alguns militantes jocistas 

mantiveram relações com militantes esquerdistas, principalmente com Estrella Bodahana, 

militante da POLOP, que foi a grande articuladora da Frente Operária, que contava com 4 

células revolucionárias, formadas por militantes da Polop, VAR, PCBR e MR-8, além da 

célula jocista, que reunia 4 militantes católicos, liderados pelo padre Natanael. Essa Frente 

atuou em ações de panfletagem e propaganda contra a ditadura, o ‘lambe-lambe’ na cidade. A 

organização dessas células foi mapeada pelos militares que desencadearam uma cruel 

repressão, resultando na prisão de mais de 40 pessoas, submetidos a prisões e cruéis torturas. 

A Diocese e o bispo D. Waldyr solidarizaram-se com os militantes católicos, desencadeando o 

mais complexo caso das conturbadas relações Estado, Igreja e Esquerdas na cidade. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



Essa pesquisa vem constatando que alguns grupos da revolucionária atuavam, embora de 

maneira diminuta, em Volta Redonda no início da década de 1970. Desses grupos o que 

tentou uma ação bastante ousada foi a Polop, que organizou a chamada Frente Operária. Esse 

grupamento aproximou-se de setores e grupos da Igreja Católica, sobretudo a JOC, para 

organizar uma célula clandestina dessa organização, com objetivos de expandir seus quadros e 

desenvolver ações políticas contestatórias a ditadura. A pesquisa aponta para a ligação da 

militante da POLOP, Estrella Bohadana, com alguns militantes da JOC, e membros do clero 

local, que foram presos e submetidos a cruéis torturas, desnudando o Estado autoritário 

brasileiro. 
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