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Resumo 
 

O presente artigo tem o objetivo de analisar a prática jornalística no filme Spotlight -               
Segredos Revelados sob os olhares discursivos das noções de poder, do silêncio e da              
memória. Para isso, são utilizados autores como Michel Foucault, Eni Orlandi, Michael            
Pollak, Maurice Halbwachs, entre outros. O trabalho também apresenta entrevistas exclusivas           
com Phil Saviano e Michael Rezendes, que inspiraram respectivamente, uma das vítimas de             
abuso sexual e um jornalista do Boston Globe, homônimos no filme. Também é realizada uma               
reflexão sobre o silenciamento temporário da imprensa em relação à cobertura dos casos de              
pedofilia, os perfis das vítimas de abuso e o papel dos jornalistas na abordagem de um caso de                  
tamanha relevância. Apesar do foco estar essencialmente na obra cinematográfica, elementos           
como dados reais são adicionados ao longo do texto. 
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Introdução 

Em 2016, o filme Spotlight - Segredos Revelados trouxe à tona os crimes de pedofilia               

praticados por padres da Igreja Católica. A obra em questão é baseada em uma história real,                

na qual uma equipe de jornalistas, denominada Spotlight, é encarregada de realizar matérias             

mais aprofundadas sobre determinados assuntos no jornal The Boston Globe. Após a chegada             

de um novo editor chefe no jornal, o grupo inicia uma investigação sobre casos de pedofilia                

praticados por membros da arquidiocese católica de Boston. O time também reúne            

documentos capazes de comprovar os abusos, além de constatar que certos líderes religiosos             

ocultavam os casos em vez de punirem os responsáveis. Fora da ficção cinematográfica, a              

investigação real recebeu o Prêmio Pulitzer de Serviço Público em 2003. O filme foi indicado               

a seis categorias do Oscar 2016 e levou duas estatuetas, sendo elas a de “Melhor Roteiro                
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Original” e a de “Melhor Filme”.  

Na vida real, a primeira publicação de uma matéria aprofundada sobre os casos de              

abuso em igrejas de Boston foi em 6 de janeiro de 2002, enquanto a última foi no dia 14 de                    

dezembro do mesmo ano. Ao todo, 14 matérias sobre o tema foram publicadas pelo jornal               

Boston Sunday Globe, o nome verdadeiro do fictício The Boston Globe. 

A repercussão mundial das reportagens aconteceu em dois momentos distintos: em           

2002, quando a investigação jornalística desencadeou a denúncia contra a Igreja Católica pela             

equipe Spotlight; e em 2015, após o lançamento do filme. O Brasil também figura entre os                

países cuja investigação sobre abusos sexuais são relatados na cobertura investigativa da            

equipe Spotlight do jornal Boston Sunday Globe. 

No fim do filme e antes do créditos, há a apresentação de uma lista de cidades ao                  

redor do mundo onde há registros de casos de abusos sexuais praticados por padres católicos;               

a cidade de Mariana (MG) foi mencionada na obra. No local, o padre Bonifácio Buzzi foi                

condenado por praticar atos de pedofilia contra crianças de 9 a 13 anos. Ele já havia ficado                 

preso entre 2007 e 2015. Após o lançamento do filme, a Polícia Civil de Minas Gerais                

recebeu uma denúncia de que o padre teria voltado a praticar os crimes. O sacerdote foi preso                 

em casa, em Barra Velha (SC). No dia 7 de agosto de 2016, o G1 - O Portal de Notícias da                     

Globo publicou uma matéria em que a Polícia Civil afirma que o padre Bonifácio Buzzi se                

suicidou no presídio da cidade.  

Em uma matéria publicada no dia 2 de março de 2016 pelo Instituto Humanitas, da               

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), o veículo afirma que o cardeal Bernard               

Law, responsável pela Arquidiocese de Boston, foi obrigado a se desligar do cargo. Law              

aparece por diversas vezes nas matérias do Globe, na vida real e no filme, como quem                

acobertava os casos de abuso nas igrejas da área por onde era responsável. Inclusive, o               

Instituto afirma que o estado de Massachusetts aprovou novas leis sobre a obrigação de              

denúncias de assédio sexual por superiores hierárquicos da instituição.  

O Instituto Humanitas destaca que o impacto econômico dos escândalos, analisado           

pelo National Catholic Reporter, seria em torno de R$ 4 bilhões de dólares em nível nacional,                

tanto para indenizações quanto para negociações variadas, frequentemente acobertadas por          

cláusulas de segredo. O Journal of Public Economics acrescentou que R$ 2,36 bilhões de              
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doações de fiéis foram perdidas por causa das revelações sobre os casos de abuso. Em Boston,                

a Igreja precisou vender propriedades, inclusive as casas dos cardeais em Lake Street.  

O foco deste artigo é analisar as questões do silêncio, do poder e da memória no filme                 

Spotlight - Segredos Revelados. Na vida real, as matérias do Boston Sunday Globe foram              

estruturas de poder que trouxeram as memórias dos abusos à tona. Treze anos após a               

publicação da última reportagem sobre os casos, o filme funcionou como uma nova estrutura              

de poder para trazer o assunto de volta à pauta da imprensa mundial, principalmente após as                

premiações. A intenção do trabalho não é realizar uma análise psicológica, mas sim avaliar a               

representação da cobertura da imprensa no filme; como a obra faz com que a memória retorne                

no cenário mundial; e apontar de que modo as estruturas de poder e o silêncio atuam. A                 

proposta então é avaliar os tipos de silêncios existentes e como eles se diferenciam e               

interagem entre si. Para isso, o trabalho baseia-se nos estudos de Foucault, Orlandi e Pollak. 

 

Silenciados e esquecidos  

O rapper americano Lecrae conta na música Good, Bad, Ugly sobre o abuso sexual              

sofrido na infância. Na canção, parte do álbum Anomaly, de 2014, o artista revela como a                

experiência marcou sua vida e o fez enxergar as coisas de forma diferente.  

 

[...] Folks workin' late, I had a baby sitter/ I ain't 'bout to sit here and name                 
her /I was almost 8, when she came in late/ Woke me up with a game to                 
play/ Did a few things that's hard to say/ And told me keep that secret safe                
/Now how a young boy supposed to deal/ I'm tryna act like it ain't real/ Had                
my innocence just stripped from me/ And I still don't know how to feel/ And               
I wonder how to address it/ Can't tell my family, too messy/ So I just               
embrace it, it's hard to face it/ I'm too ashamed to confess it/ So I kept it in                  
and ain't speak/ Didn't think, it hit me so deep/ So into it, I got promiscuous/                
And only God could help me get free [...] (LECRAE, Good, Bad, Ugly,             
2014)  

5

 

Lecrae é uma das muitas vítimas de abuso ao redor do mundo. Na música, percebe-se               

5 Tradução livre dos autores: [...] O pessoal trabalhando até tarde, eu tinha uma babá/ Não vou ficar aqui falando o nome                      
dela/ Eu tinha quase 8 quando ela chegou, tarde/ Me acordou com um jogo pra jogar/ Fez algumas coisas que é difícil de                       
dizer/ Me disse pra manter o segredo guardado/ Como um garoto jovem pode lidar com isso?/ Fico tentando agir como se não                      
tivesse sido real/ Tive minha inocência simplesmente arrancada de mim/ Ainda não sei o que sentir/ E ainda não sei como                     
lidar com isso/ Não posso falar pra minha família, é muito confuso/ Então eu abracei isso, é ruim de de encarar/ Tenho muita                       
vergonha de confessar/ Então eu mantive isso pra mim e não falo/ Não dá pra pensar, bateu muito profundo em mim/ Então                      
depois disso, eu fiquei promíscuo/ E só Deus pode me ajudar a me libertar [...]. (LECRAE, Good, bad, ugly, 2014) 
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que a vergonha de expor o constrangimento da experiência cria marcas emocionais e             

psicológicas que perduram por anos. Nota-se, ainda, pela frase “tenho muita vergonha de             

confessar”, que a vítima do abuso, por vezes, se sente tão envergonhada da memória que pode                

até “assumir parte da culpa” para si. 

É sobre casos de abuso sexual que este trabalho pretende discorrer. No entanto, serão              

analisados os casos do filme Spotlight, que conta histórias de abusos suprimidos pelas             

estruturas de poder que as silenciaram de diversas maneiras. Para isso, parte-se da base teórica               

de pensadores que analisam os processos de silenciamento das memórias. 

Michael Pollak foi um historiador e sociólogo austríaco que dedicou parte da carreira             

para estudar as formas de silenciamento. O teórico estuda a memória como uma ferramenta              

que pode ser utilizada no silenciamento e na reconfiguração da história, partindo do             

pensamento do sociólogo francês Maurice Halbwachs. 

No entanto, Pollak (1989) diverge de Halbwachs (apud POLLAK, 1968) em relação            

ao uso da memória: Halbwachs vê a memória coletiva como uma ferramenta que dá coesão à                

sociedade, unindo as pessoas em um só entendimento, sem oposição e sem violência. Já              

Pollak não compreende a memória coletiva como uma forma de coesão, mas de coerção.  

Pollak (1989) classifica a memória coletiva sob duas divisões: a memória subterrânea            

e a memória oficial. O autor explica que a memória oficial age de forma violenta, ao criar                 

passados homogêneos para a sociedade, silenciando histórias e pontos de vista divergentes. Já             

a memória “subterrânea”, ao privilegiar a análise dos excluídos e marginalizados, parte das             

culturas minoritárias e dominadas, entra em conflito e se opõe à memória oficial de um povo.                

Essas memórias “subterrâneas” contestam as versões oficiais das histórias, apresentando          

pontos de vista por vezes negligenciados e, por isso, silenciados e esquecidos. Ao contrário de               

Halbwachs (apud POLLAK, 1968), ele acredita que a memória oficial acentua o caráter             

destruidor, uniformizador e opressor da memória coletiva nacional. Pollak (1989) afirma,           

ainda, que as memórias subterrâneas prosseguem com o trabalho de insubordinação ao            

silêncio de maneira quase imperceptível e ganham destaque em momentos de crise, resultando             

em uma disputa entre as memórias.  

No texto “Memória, Esquecimento, Silêncio” (1989), Pollak aborda a questão dos           

silenciamentos das memórias judaícas das vítimas do Holocausto na Segunda Guerra           
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Mundial, que, por diversas razões, preferiam guardar as memórias para si mesmas. Um dos              

destaques é a percepção de que o longo silêncio sobre o passado não necessariamente leva ao                

esquecimento, mas se apresenta como uma forma de resistência que uma sociedade impotente             

opõe ao excesso de discursos oficiais.  

Segundo o autor, a questão é vista com mais frequência nas relações entre grupos              

minoritários e a sociedade em geral. Em casos de vítimas de violência, seja no holocausto,               

como analisado por Pollak, ou nos abusos em Boston, o silêncio parece se impor, fazendo               

com que elas se calem, mesmo compartilhando da mesma lembrança “comprometedora”.           

Enquanto isso, Pollak indaga se “em lugar de se arriscar a um mal-entendido sobre uma               

questão tão grave, ou até mesmo de reforçar a consciência tranquila e a propensão ao               

esquecimento dos antigos carrascos, não seria melhor se abster de falar?” (POLLAK, 1989). 

 

O poder é repressivo 

A cena inicial do filme Spotlight ilustra a realidade em que a cidade de Boston estava                

imersa em 1976, em relação aos casos de abusos sexuais praticados por padres da Igreja               

Católica. Uma mulher divorciada, chamada Sheila, vai ao Distrito 11 da Polícia denunciar um              

suposto caso de abuso sexual pelo padre John Geoghan  contra um dos seus quatro filhos.  6

No entanto, um bispo da igreja, que não teve o nome divulgado, a convence a não                

prestar uma queixa formal contra o padre, argumentando que iria afastá-lo de paróquia e que a                

situação não se repetiria. O bispo também utilizou dos serviços prestados pela Igreja Católica              

à comunidade para persuadí-la a não se manifestar formalmente sobre o assunto, afirmando             

“Sheila, você conhece o belo serviço que a igreja presta à comunidade. Eu te dou a minha                 

palavra que vou afastar o padre da paróquia e que isso nunca mais vai acontecer”               

(SPOTLIGHT, 2015). 

Pode-se detectar na cena o primeiro aspecto de silenciamento. Partindo das afirmações            

de Michel Foucault de que o “poder” em si não existe, mas se apresenta nas práticas ou                 

relações - ou seja, o poder se exerce e, portanto, deve ser entendido antes como uma tática e                  

não como uma coisa (apud DANNER, 2009) - percebe-se que a Igreja exerceu o poder para                

silenciar a possível queixa formal.  

6 O padre John Geoghan recebeu um destaque maior em relação aos outros sacerdotes no filme, devido ao fato 
de que foi o primeiro a aparecer e um dos mais recorrentes a ser mencionado. 
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Na obra Microfísica do Poder (2016), Foucault afirma que “o poder não se dá, não se                

troca nem se retoma, mas se exerce, só existe em ação, como também da afirmação que o                 

poder não é principalmente manutenção e reprodução das relações econômicas, mas acima de             

tudo uma relação de força” (FOUCAULT, 2016, p.274). Ou seja, Foucault explica que o poder               

não é algo físico ou uma coisa, mas sim uma prática social constituída historicamente. O autor                

ainda destaca que o poder é essencialmente repressivo. O teórico diz ainda que o fato de o                 

discurso contemporâneo definir repetidamente o poder como sendo repressivo não é uma            

novidade, visto que diversos outros teóricos também já abordaram o poder dessa forma, como              

Hegel, Freud e Reich. De qualquer maneira, Foucault afirma que ser órgão de repressão é, no                

vocabulário atual, um qualificativo quase fantasioso do poder. Na obra A Ordem do Discurso              

(1970) o autor afirma que em todas as sociedades, o discurso não só é controlado e                

selecionado, como também redistribuído com a simples finalidade de dominar um           

acontecimento aleatório.  

 

[...] suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo             
tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número         
de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos,           
dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível         
materialidade. (FOUCAULT, 1970, p.9) 

 

Na mesma ocasião, os grandes jornais locais não enviaram repórteres para cobrir o             

caso. Somente um jornal de pequeno porte, o Citizen, teve um jornalista interessado no caso               

no Distrito 11. Contudo, o jornalista é dispensado pelos policiais. Na cena, nota-se a ausência               

de interesse dos veículos locais em assuntos relacionados à Igreja Católica, visto que Boston              

era uma cidade majoritariamente adepta a fé católica romana. O fato reforça a ideia de que os                 

jornalistas, mesmo sem perceber, estão inseridos no discurso dominante na sociedade em que             

vivem; neste caso, o discurso predominante é o católico.  

 

[...] os discursos que “se dizem” no correr dos dias e das trocas, e que               
passam com o ato mesmo que os pronunciou; e os discursos que estão na              
origem de certo número de atos novos de fala que os retomam, os             
transformam ou falar deles, ou seja, os discursos que, indefinidamente, para           
além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda por            
dizer. Nós os conhecemos em nosso sistema de cultura: são os textos            
religiosos ou jurídicos, são também esses textos curiosos, quando se          
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considera o seu estatuto, e que chamamos de “literários”; em certa medida            
textos científicos. (FOUCAULT, 1970, p.22) 

 

A  história do filme dá um salto de trinta anos  

Passadas três décadas, tem-se um diálogo entre Mike Rezendes, repórter da equipe            

Spotlight, com o advogado armênio Mitchel Garabedian, representante legal de vítimas de            

abusos por parte de padres. Na conversa, Garabedian questiona a relação entre a origem do               

novo editor chefe do Globe, que é judeu, e o recente interesse do veículo pelos casos de                 

abuso. Ele também afirma que foi necessário alguém que forma convicções fora do discurso              

católico, para que a equipe se debruçasse sobre os casos. Vale ressaltar que, antes da mudança                

na chefia da edição, o Globe só havia produzido duas notas factuais, sobre abusos por parte de                 

padres em seis meses. Foucault diz que não é possível expressar nada fora do discurso em que                 

se está inserido. 

 

O desejo diz: “Eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso;              
não queria ter de me haver com o que tem de categórico e decisivo; gostaria               
que fosse ao meu redor como uma transparência calma, profunda,          
indefinidamente aberta, em que os outros respondessem à minha expectativa,          
e de onde as verdades se elevassem, uma a uma; eu não teria senão me               
deixar levar, nela e por ela, como um destroço feliz”. E a instituição             
responde: “Você não tem por que temer começar; estamos todos aí para lhe             
mostrar que o discurso está na ordem das leis; que há muito tempo se cuida               
de sua aparição; que lhe foi preparado um lugar que o honra mas o desarma;               
e que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de nós, que ele lhe advém”.                  
(FOUCAULT, 1970, p.7) 

 

No diálogo, Garabedian, na posição de estrangeiro, diz “essa cidade, esse povo…            

fazem o resto de nós nos sentirmos deslocados. Mas não são superiores” (56:12). De acordo               

com Foucault em A Ordem do Discurso, em uma sociedade, há procedimentos de exclusão,              

como a interdição: “Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar                   

de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa”               

(FOUCAULT, 1970, p. 9). 

Ao final da conversa, Garabedian argumenta: “Escreva o que digo, sr. Rezendes: se             

toda a comunidade educa uma criança, toda a comunidade abusa dela”. A fala do advogado               

encontra embasamento nas palavras de Foucault, de que não existem sociedades livres de             

7 



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

 

 

relações de poder e os indivíduos são o resultado imediato dessas relações, ou seja, de               

processos de objetivação que acontecem nas redes de poderes, que os capturam, dividem e              

classificam (DANNER, 2009). 

Em entrevista exclusiva aos autores deste artigo com o jornalista Michael “Mike”            

Rezendes que inspirou o personagem de mesmo nome, comenta a fala do advogado. 

 
Mitchel Garabedian was referring to the very large circle of individuals and            
institutions participating in the cover-up of child sexual abuse in the Catholic            
Church, including, as it turned out, the Boston Globe. (Michael Rezendes em            
entrevista aos autores deste artigo.)  

7

 

Para o jornalista, inclusive os veículos de comunicação fizeram parte desta rede de             

silenciamento das vítimas de abusos sexuais por parte dos padres da Igreja Católica. 

 

Dificuldades na apuração 

No início da apuração, os repórteres precisaram buscar documentos que indiquem           

alguma relação entre os padres acusados pelas supostas vítimas e os abusos que elas dizem ter                

sofrido. No entanto, é nesse momento que surge um impasse: o receio de que, ao pedir na                 

Justiça a quebra do sigilo dos arquivos da Igreja, a instituição entendesse o pedido processual               

como uma afronta. Vale ressaltar que 53% dos leitores do Boston Globe eram católicos, assim               

como a maior parte da população da cidade. 

Ainda na reunião de pauta, o repórter Mike Rezendes questiona se é possível             

realizarem o processo, e Walter “Robby” Robinson responde: “Depende de qual paróquia o             

juiz pertence”. Tendo em mãos as provas do advogado das vítimas de que o Padre Geoghan                

havia molestado crianças em seis paróquias em um período de trinta anos, o jornal entra com                

o pedido na corte. Apesar de o filme revelar que a juíza que recebeu o caso frequenta uma das                   

paróquias da cidade e que, ainda que a liberação do acesso aos papéis tenha demorado, o                

pedido acabou sendo acatado, e os jornalistas têm acesso ao arquivo da Igreja. Lá, encontram               

provas de que os padres acusados de abuso eram transferidos de paróquia em paróquia a cada                

nova denúncia. Porém, o que chama atenção dos repórteres na apuração é o fato de existir um                 

padrão para a caracterização formal dos motivos dos afastamentos: geralmente, o registro diz             

7 Tradução livre dos autores: Mitchel Garabedian se referiu ao grande círculo de pessoas e instituições que acobertavam os                   
abusos às crianças na Igreja Católica, incluindo, como acabamos descobrindo, o Boston Globe. 

8 



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

 

 

que o padre foi afastado “por motivos de doença”.  

Ao analisar o filme, pode-se perceber que o grupo de repórteres só se aprofundou de               

fato nas histórias quando encontraram evidências quase irrefutáveis de que os crimes            

ocorreram. Por anos, os jornalistas já vinham recebendo diversas denúncias, com provas            

anexadas, de que os abusos ocorriam frequentemente nas paróquias, mas nunca davam a             

devida atenção. Eles percebem isso em um momento, quando conversam entre si a revelam              

que, assim como a maior parte da cidade, foram criados de acordo com os preceitos católicos.                

Percebe-se, neste fato, a relação entre a prática jornalística, com os recortes e escolhas, e o                

discurso em que o repórter está inserido. 

 

Embora na maioria das vezes esteja ligada a fenômenos de dominação, a            
clivagem entre memória oficial e dominante e memórias subterrâneas, assim          
como a significação do silêncio sobre o passado, não remete forçosamente à            
oposição entre Estado dominador e sociedade civil. Encontramos com mais          
freqüência esse problema nas relações entre grupos minoritários e sociedade          
englobante. (POLLAK, 1989, p.3). 

 

Para Michael Pollak, o receio da equipe em confrontar o poder da Igreja pode ser               

explicada na relação entre as vítimas, grupos minoritários, e a instituição, além do poder de               

influência da Igreja sobre parte da população de Boston. 

Em entrevista, o jornalista Michael Rezendes afirma o quão difícil foi entrevistar as             

vítimas de abusos sexuais pois elas ainda estavam muito magoadas e portanto, segundo ele,              

foi algo delicado de tratar. 

 

The most rewarding aspect of our investigation - and the movie - was the              
justice it delivered to thousands of victims and survivors and their families            
all over the world. (Michael Rezendes em entrevista aos autores deste           
artigo).  

8

 

Portanto, devido ao sofrimento das vítimas, de acordo com o jornalista, o resultado             

final de certa maneira, trouxe um sentimento de justiça àqueles casos. 

 

Memórias 

8 Tradução livre dos autores: O aspecto mais recompensador da nossa investigação - e do filme - foi a justiça que ela                      
proporcionou a milhares de vítimas e sobreviventes e suas famílias ao redor do mundo. 
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As memórias são partes importantes nas vidas das pessoas. No entanto, em alguns             

casos elas representam embates entre versões distintas, nas quais algumas tendem a ser             

deixadas de lado, ou seja, silenciadas. Orlandi descreve dois tipos de silêncio: O silêncio              

fundador e a política do silêncio.  

 

A relação dito/não-dito pode ser contextualizada sócio-historicamente, em        
particular em relação ao que chamamos o “poder-dizer”. Pensando essa          
contextualização em relação ao silêncio fundador, podemos compreender a         
historicidade discursiva da construção do poder-dizer, atestado pelo        
discurso. Com efeito, a política do silêncio se define pelo fato de que ao              
dizer algo apagamos necessariamente outros sentidos possíveis, mas        
indesejáveis, em uma situação discursiva dada. A diferença entre o silêncio           
fundador e a política do silêncio é que a política do silêncio produz um              
recorte entre o que se diz e o que não se diz, enquanto o silêncio fundador                
não estabelece nenhuma divisão: ele significa em (por) si mesmo.          
(ORLANDI, 2011, p. 73). 

 

Joe Crowley é um personagem do filme cuja figura representa uma das vítimas de              

abusos sexuais praticados pelos padres, que também frequentou algumas reuniões do           

Survivors Network of those Abused by Priests (pt/br: Rede de Sobreviventes de Abusos             

Praticados por Padres), popularmente conhecido como SNAP. Joe foi baseado em uma pessoa             

real e introduzido no tempo 37:03 da obra, momento no qual se encontra pela primeira vez                

com a jornalista Sacha Pfeiffer da equipe Spotlight em um café. Na cena, o personagem               

aguardava ansiosamente pela repórter, chegando no local cerca de uma hora antes da             

entrevista começar e se alimentando exageradamente, o que, segundo Joe, se devia ao             

nervosismo.  

Quando Pfeiffer questiona como tudo começou em relação aos abusos, Crowley inicia            

novamente a resposta relembrando um período de sua infância: “A freira Barbara geria um              

grupo para crianças de famílias vulneráveis em São Ambrósio, Dorchester. Foi ela quem me              

apresentou ao padre Shanley. Ele era um padre das ruas.” Joe se recorda, inclusive, dos               

cabelos compridos e o estilo moderno que o padre adotava. Então, segundo Crowley, Shanley              

o convida para ir à sua casa em Back Bay, na rua Beacon. 

A princípio, Joe afirma que o padre Shanley era casual e engraçado. “Acho que ele               

percebia que eu era gay”, revela à jornalista. No entanto, Sacha tinha conhecimento da              

importância da linguagem para a matéria, sendo assim, explica para Crowley a necessidade             
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dos detalhes e que a superficialidade dos fatos não basta, afirmando que as pessoas precisam               

saber do que aconteceu. Apesar de direta, a repórter ao longo da entrevista buscou ser               

compreensiva e transmitir tranquilidade ao entrevistado, respeitando os limites dele. 

A partir daí, os dois saem do café para uma caminhada, dando continuidade a              

conversa. Crowley começa a descrever com detalhes como foi a primeira visita à casa do               

padre, detalhando os atos, sensações e algumas das consequências que acarretaram diversos            

problemas na vida dele. “Acabou comigo. Hoje eu estou sóbrio, mas foi lá que tudo começou.                

É muito confuso, sabe? Conhecer o sexo assim e depois se sentir atraído por homens”,               

desabafa o personagem, chorando logo em seguida. Na visão de Pollak, quem enfrentou             

determinados traumas tem dificuldades em dar continuidade à sua própria história. 

 

Pode·se imaginar, para aqueles e aquelas cuja vida foi marcada por múltiplas            
rupturas e traumatismos, a dificuldade colocada por esse trabalho de          
construção de uma coerência e de uma continuidade de sua própria história.            
Assim como as memórias coletivas e a ordem social que elas contribuem            
para constituir, a memória individual resulta da gestão de um equilíbrio           
precário, de um sem·número de contradições e de tensões. (POLLAK, 1989,           
13) 

 

“Sei que deve estar pensando por que é que eu faria isso para um esquisitão 30 anos                  

mais velho. Mas é preciso entender que foi a primeira vez na vida que alguém me dizia que                  

não tinha problema ser gay. E era um padre!”, explica para Pfeiffer após descrever as ações                

sexuais que praticou com o padre.  

Assim que Sacha Pfeiffer pergunta se em algum momento Joe tentou contar à alguém,              

ele retruca com outra questão “Pra quem, um padre?”. A pergunta feita pelo personagem à               

jornalista dá ênfase ao fato de que ele não se sentia seguro para expôr a situação em público,                  

principalmente para uma autoridade que tinha uma representatividade negativa diante os olhos            

de Joe, devido aos abusos sofridos.  

 
(...) Consiste muito mais na irrupção de ressentimentos acumulados no          
tempo e de uma memória da dominação e de sofrimentos que jamais            
puderam se exprimir publicamente. (...) Uma vez rompido o tabu, uma vez            
que as memórias subterrâneas conseguem invadir o espaço público,         
reivindicações múltiplas e dificilmente previsíveis se acoplam a essa disputa          
da memória (...). (POLLAK, 1989, P.5) 
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Com o trecho retirado da obra de Pollak, é possível analisar que havia uma memória               

de dominação, a da Igreja Católica, em disputa com uma memória subterrânea, a do Joe ter                

sido abusado sexualmente por um padre quando criança. Na mesma obra, Pollak destaca que              

o maior problema de uma memória oficial é o de sua credibilidade, de sua aceitação e de sua                  

organização. Por séculos, a Igreja Católica construiu um conceito de que representa a bondade              

e a generosidade. Joe, na época em que sofreu os abusos, não soube como reagir               

publicamente. Tanto por seu discurso ir contra aquele pregado pela Igreja, quanto pelos tabus              

criados pela sociedade em relação aos homossexuais. Além da vergonha que sentia pelos atos              

praticados. 

 
É aí que intervém, com todo o poder, o discurso interior, o compromisso do              
não-dito entre aquilo que o sujeito confessa a si mesmo e aquilo que ele pode               
transmitir ao exterior.  (ODILE, Jacob apud POLLAK, 1989, p. 8) 

 
A situação resultou em um conflito de discursos. Entre o que Joe conseguia assumir              

para si mesmo e o que ele sentia que poderia confessar à sociedade.  

 

Como dizer “não” a Deus? 

O caso de Joe Crowley não foi isolado e tampouco aleatório. Conforme aponta o              

filme, as vítimas de abusos sexuais não eram escolhidas de maneira avulsa. Em uma cena               

(49:13), os personagens Mike Rezendes e Walter “Robby” Robinson concluem que os padres             

possuíam um tipo de padrão: crianças com famílias de baixa renda, pais ausentes e lares               

desestruturados. Inclusive, o fato deles preferirem meninos não é uma questão de orientação             

sexual, mas sim porque os garotos tendem a se manter em silêncio devido à vergonha mais                

facilmente. 

 Conforme Phil Saviano afirma no filme em uma entrevista com os repórteres da             

equipe Spotlight (32:00) “Quando se trata de abuso, eles não discriminam. E não tem nada a                

ver com ser gay. São padres usando a batina pra estuprar crianças. Crianças. Meninos e               

meninas”. Em seguida, ele relata a própria experiência de abuso sexual, pois quando tinha              

onze anos foi abusado pelo padre David Holly em Worcester (cidade de Massachusetts,             

Estados Unidos). Dado certo momento da entrevista, Phil explica a importância da religião             

para as crianças de famílias carentes. 
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Vou contar pra vocês. Para uma criança de família pobre, a religião conta             
muito. Um padre te dar atenção é algo importante. Ele te pede os hinários,              
pra levar o lixo, você se sente especial. É como se Deus te pedisse ajuda.               
Talvez seja estranho ele contar uma piada suja, mas agora vocês têm um             
segredo, então você se deixa levar. Aí ele te mostra uma revista pornô. E              
você se deixa levar. E vai levando, levando… Até que um dia ele te pede               
uma punheta ou um boquete. E você também se deixa levar, porque se sente              
preso, ele foi te aliciando. Como dizer “não” a Deus? (Phil Saviano,            
Spotlight: Segredos Revelados, 32:42) 

 

Em entrevista exclusiva aos autores deste artigo, Phil Saviano, que inspirou um dos             

personagens do filme Spotlight - Segredos Revelados, afirma que enviou um grande pacote             

com uma capa de quatro páginas para dois repórteres do Boston Globe. O pacote tinha               

documentos que comprovavam que ao menos sete bispos em três estados tinham            

conhecimento de que o abusador de Phil era um molestador de crianças e que o padre havia                 

sido descoberto diversas vezes, mas nunca denunciado à polícia. Saviano ainda destaca que o              

mesmo padre foi transferido frequentemente para paróquias de outras cidades ou estados com             

novas atribuições. O fundador do SNAP ressalta que disponibilizou aos jornalistas evidências            

sobre outros padres. Entre eles, sacerdote da arquidiocese de Boston, que o Cardinal Law              

recebeu transferido de outro estado, mesmo sabendo de casos anteriores de abusos sexuais. 

Phil diz que um dos repórteres chegou a entrar em contato, interessado nas             

informações, mas poucos dias depois, o mesmo jornalista tornou a ligar, falando que o editor               

não estava interessado e que o caso seria uma “notícia velha”.  

Segundo Saviano, os advogados da Arquidiocese de Worcester, MA, onde          

aconteceram os abusos contra ele, tentaram arduamente silenciá-lo e, seis meses depois,            

também tentaram fazer com que ele assinasse um acordo de confidencialidade restritivo, mas             

Phil se recusou. Eventualmente, os advogados “permitiram” o direito de Phil falar livremente.             

Mas ele acredita que isso se deve ao fato de que estava muito doente na época e eles                  

acreditaram que Phil morreria de AIDS. 

Em 2002, os advogados voltaram a procurá-lo. Eles emitiram uma intimação, uma            

ação legal, para terem acesso aos registros de Saviano, que incluíam as vítimas de abusos               

sexuais e os padres acusados dos crimes. Todavia, Phil relata que teve um grande apoio da                

mídia, que publicou matérias negativas sobre a diocese. Então os advogados desistiram da             
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intimação. 

I believe the film was very accurate. Remember that they had to cover 5              
months of investigation in only two hours. My scene, where I go in with the               
box to meet the reporters, goes by quickly in the movie. In reality, the              
meeting lasted nearly 4 hours. All of us, myself and the reporters, had input              
in the script, so we had opportunity to be sure the script writers got the facts                
right. (Phil Saviano em uma entrevista exclusiva aos autores do artigo)  

9

 

Conclusão 

A partir das análises desenvolvidas neste trabalho percebe-se que omite da cobertura            

de determinados casos de acordo com seus interesses e relacionamentos. Nas situações            

apresentadas no artigo, os repórteres deixaram de cobrir os abusos sexuais praticados por             

padres da Igreja Católica porque, mesmo sem perceber, estavam imersos no modo de pensar              

católico, devido à criação e convivência com os preceitos religiosos.  

Além disso, a opinião pública poderia representar uma queda considerável nas vendas            

do jornal, considerando que 53% dos leitores eram católicos, assim como a maioria da              

população da cidade. Isso se aplica aos meios de comunicação de modo geral, que escolhe               

suas coberturas de acordo com os critérios de noticiabilidade, incluindo os interesses            

políticos e econômicos. É válido ressaltar que, de acordo com Antonio Hohlfeldt no livro              

Teorias da Comunicação (2013), a noticiabilidade está regrada de acordo com os            

valores-notícia, ou seja, um conjunto de princípios pelos quais os acontecimentos são            

avaliados pelos veículos de comunicação com o objetivo de transformar o acontecimento em             

uma construção narrativa jornalística. 

As reportagens do jornal Boston Globe também trouxeram a tona as memórias            

subterrâneas há anos silenciadas tanto pelas vítimas devido à vergonha, quanto pela            

instituição católica e pela imprensa. Enquanto a estréia e a repercussão do filme expuseram              

novamente essas lembranças, com alcance mundial, principalmente após vencer duas das seis            

indicações que a obra recebeu ao Oscar. 

Por fim, apesar das falhas cometidas, a imprensa cumpre um importante papel ao dar              

9 Tradução livre dos autores: Eu acredito que o filme foi muito preciso. Lembre-se que eles tiveram que cobrir 5 meses de                      
investigação em duas horas. Na minha cena, onde eu vou com a caixa para encontrar os repórteres, passa rapidamente no                    
filme. Na realidade, o encontro durou cerca de quatro horas. Todos nós, eu e os repórteres, participamos do script, por isso                     
tivemos a oportunidade de ter certeza de que os roteiristas obteriam os fatos corretos.  
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espaço para as vítimas, como explica o entrevistado Michael Rezendes ao afirmar que “o              

primeiro papel de um jornalista é disponibilizar as informações aos leitores, espectadores e             

ouvintes. Além disso, dar voz a quem não tem, verdade aos que só ouviram mentiras, e                

justiça àqueles que a buscam”. 
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