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Às mulheres corajosas
que não se calam frente a violência sofrida ! 
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RESUMO

Esta tese tem por objeto, relações de abuso e violência sexual de padres contra 
mulheres. O campo empírico delimita-se às denúncias públicas feitas no Brasil entre os 
anos 1994 e 2002. Foram mapeadas 203 matérias sobre 21 casos de má conduta sexual 
de religiosos, abuso sexual, estupro e infração dos votos de celibato. Essas matérias 
foram agrupadas  de modo a compor um dossiê de cada um dos casos noticiados, 
numerados sequencialmente. Para realizar esta pesquisa foram consultados os veículos 
de mídia mais significativos do país, sítios de agências de notícias e ongs atuantes em 
todo o território nacional. Dois casos paradigmáticos foram selecionados e estudados 
em profundidade. Realizou-se entrevistas com denunciantes, testemunhas, membros da 
hierarquia, e advogados/as envolvidos/as no caso. Preservou-se o anonimato de todos/as 
os/as entrevistados/as.  A análise feita, desde uma perspectiva sociológica, evidencia  os 
mecanismos existentes na Igreja Católica  para o ocultamento dos casos  denunciados, 
estuda as especificidades da violência perpetrada por padres contra mulheres e aponta as 
causas estruturais dessa violência. Recorrendo às teorias feministas, são abordados os 
fatores causais da violência contra as mulheres  e suas diferentes manifestações. O 
contato com essa bibliografia e o tratamento dos dados sugere a necessidade da 
elaboração de uma categoria específica que ofereça elementos para a análise da 
violência praticada por autoridades eclesiásticas contra mulheres. Trabalha-se os 
aspectos estruturais que constituem essa categoria, denominando-a violência clerical. 
Tais  aspectos referem-se às assimetrias de gênero, à separação entre clero e laicato, ao 
discurso religioso patriarcal, à sexualização das relações ministeriais e à força da 
violência simbólica. O pensamento de Bourdieu ajuda na compreensão da religião 
enquanto sistema simbólico que reveste a figura do padre de um poder sagrado. Uma 
vez que as causas da violência clerical são principalmente de origem estrutural, 
entende-se a necessidade de buscar soluções estruturais no enfrentamento da questão.   
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ABSTRACT

This thesis examines sexual abuse and violence against women by priests. Using public 
complaints made in Brazil between 1994 and 2000 as an empirical base, it details 203 
articles related to 21 cases of sexual misconduct by clergymen, including sexual abuse, 
rape, and the violation of vows of celibacy.  These articles were grouped to create a 
dossier on each of the cases and numbered sequentially. Brazil´s most important media 
sources were consulted, including online news sites and non-governmental 
organizations (NGOs) across the country.  Two representative cases were chosen and 
studied in depth.  Interviews were conducted with plaintiffs, witnesses, members of the 
Church hierarchy, and attorneys involved in the cases, preserving the anonymity of all 
interviewees. Utilizing a sociological perspective, the analysis explores the mechanisms 
by which the Catholic Church attempts to cover up such cases. Showing the specificities
of the violence perpetrated against women by priests, the study points toward the 
existence of structural causes of this violence and their different manifestations, 
examining them through the lens of feminist theory. The study suggests that a specific 
analytic category should be developed in order to better comprehend this particular 
type of violence against women. The term clerical violence is proposed for describing 
this type of violence, whose structural aspects include gender asymmetries, the 
separation between clergy and lay members, patriarchal discourse, the sexualization of 
ministerial relations and the force of symbolic violence. The work of Pierre Bourdieu is 
useful in understanding religion as a symbolic system that endows the priest with sacred 
power. Given that the causes of clerical violence are mainly structural, likewise, 
structural solutions are needed in addressing the issue. 
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Introdução

Na última década, em vários países do Primeiro Mundo, e principalmente nos 

Estados Unidos, a mídia vem dando destaque a casos de sacerdotes católicos envolvidos 

em abuso sexual de crianças – e, em menor número, de mulheres. Na América Latina 

e especialmente no Brasil, as denúncias de padres abusadores começam a ser feitas, 

ainda que com menor visibilidade.

As transgressões de sacerdotes católicos ao celibato e a constatação de 

comportamentos sexualmente abusivos por parte desses sacerdotes contra crianças e 

mulheres não é um fato novo. No entanto, o silêncio que envolve tal problemática 

dificulta o debate sobre o tema, inviabilizando a busca de compreensão de seus 

fatores causais e a visibilidade das graves conseqüências que tais comportamentos 

abusivos e violentos acarretam para a vida de muitas pessoas, principalmente 

daquelas que são mais vulneráveis: mulheres e crianças.

As violências cometidas contra mulheres em nossas sociedades são cada vez mais 

denunciadas, as causas de tais violências são estudadas e surgem indicações de 

políticas públicas para combater o problema. Como veremos no capítulo 3 desta 

tese, há um grande número de pesquisas sobre essa temática, bem como produções 

teóricas nos diversos campos do conhecimento: ciências sociais, área médica, área 

jurídica, educação, etc. Estas pesquisas representam um passo fundamental para a 

proposição de políticas e estratégias que contribuam à minimização e eliminação do 

problema. Hoje é sabido que muitas vezes a violência que ameaça a vida das 

mulheres está dentro de sua casa, porque o agressor na maioria das vezes é seu 

companheiro, seu parceiro sexual. A violência doméstica não é mais um tabu. A 

defesa do espaço privado em contraposição ao espaço público que alimentou idéias 

tais como “em briga de marido e mulher não se mete a colher” já não se sustenta. 

As noções de direito e cidadania são incompatíveis com comportamentos 

possessivos de homens que tratam suas companheiras como propriedades, sobre as 

quais julgam ter todo o poder. Ainda que muitas mulheres continuem a sofrer 
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violência, o foco de luz colocado sobre o problema - principalmente pelo movimento 

feminista - vem paulatinamente sensibilizando setores governamentais, profissionais 

de saúde e de educação e a sociedade em seu conjunto, para buscar soluções.   

Também a violência praticada por membros do clero católico contra as mulheres 

requer um processo de reconhecimento e análise a partir de sua especificidade. No 

Brasil estudos sobre violência e abuso sexual de mulheres por padres ainda são 

incipientes, encontrei apenas uma pesquisa acadêmica que aborda o problema. Trata-

se de um terreno pouco explorado e não há mecanismos que favoreçam a 

identificação e o registro de denúncias. Essa é uma das razões que confere sentido a 

esta investigação: produzir e sistematizar um conhecimento sobre esta problemática, 

a partir das Ciências da Religião, em articulação com teorias e proposições 

feministas.  

Aponto como principais objetivos desta pesquisa:  

1. evidenciar os mecanismos existentes na Igreja Católica  para o ocultamento 

dos casos  denunciados. 

2. estudar as especificidades da violência perpetrada por padres contra 

mulheres, categorizando a violência clerical. 

3. apontar as causas estruturais dessa violência. 

Tenho como objeto, relações de abuso e violência sexual de padres contra mulheres. 

Sem ignorar as denúncias de pedofilia, que minam a credibilidade da Igreja Católica, 

optei por delimitar o campo empírico de minha pesquisa a denúncias públicas de 

mulheres abusadas sexualmente por religiosos no Brasil.  

Para isso realizei inicialmente um levantamento de matérias jornalísticas em nível 

nacional, contendo denúncias de abusos e violências sexuais cometidas por padres 

católicos contra mulheres no Brasil no período de 1994 a 2002. Com base na 

bibliografia localizada, considerada pertinente ao tema, dentre as matérias encontradas 

no levantamento, a análise focalizou 21 casos envolvendo meninas, adolescentes e 

mulheres. Destes, escolhi dois casos representativos para uma análise mais profunda. 
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A seleção dos casos se deu a partir dos seguintes critérios: casos que expressem o 

objeto da investigação, com boa documentação (processos judiciais) e aos quais eu 

pudesse ter acesso via ongs, pessoas ou instituições.  

Entrevistei os/as envolvidos/as nestes dois casos: denunciantes, testemunhas, 

advogados de defesa e acusação, autoridades eclesiásticas. Apesar das tentativas 

feitas não consegui saber o paradeiro dos padres acusados. As entrevistas   

permitiram a constatação, acima de tudo, do extremo sofrimento das denunciantes e 

das pessoas que as apoiaram. Inicialmente pensei que poderia revelar a identidade 

das/os  envolvidos/as, uma vez que os casos já haviam sido noticiados pela imprensa 

local e nacional, mas no processo das entrevistas, deparei-me com a necessidade de 

manter absoluto sigilo sobre a identidade das denunciantes e demais envolvidos/as. 

Esta foi também uma condição colocada por elas para que aceitassem ser 

entrevistadas. Havia muito medo, tanto de que os fatos voltassem a ser veiculados na 

mídia, como da possível existência de represálias. Por esta razão, trabalho com 

nomes fictícios e omito referências a cidades ou estados que facilitem a identificação 

dos casos.1

Uma das pessoas entrevistadas não concordou que sua entrevista fosse gravada, 

então o procedimento adotado foi utilizar um diário de campo, no qual suas 

respostas foram registradas.  O diário de campo fez-se necessário em todas as visitas 

feitas às pessoas envolvidas nos casos pesquisados. Foi a forma encontrada para 

registrar reações silenciosas, mas repletas de significado, descrever os ambientes e 

comportamentos observados. É interessante notar, por exemplo, o contraste entre um 

advogado de defesa de um dos padres que entrevistei e as meninas denunciantes do 

mesmo caso.  O advogado atendeu-me em seu escritório, localizado em um dos 

bairros mais refinados da cidade: o tempo de espera na ante-sala, o cafezinho 

servido de forma elegante, o tom seguro e às vezes até irônico do advogado – um 

dos mais renomados e caros da região – seu porte altivo, postura ereta, 

estabeleceram no correr da entrevista, um lugar de poder a priori, desse profissional 

e por conseqüência de seu cliente. Em contraste, nota-se a insegurança e a timidez 

1 A documentação original faz parte dos arquivos da pesquisadora.  
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das jovens entrevistadas e suas famílias. Algumas pronunciavam apenas palavras 

monossilábicas. Estavam vestidas com roupas muito simples, usavam chinelos. Suas 

casas eram de chão de terra batida e paredes de barro, localizavam-se no bairro mais 

pobre da cidade. Mostravam-se assustadas e desconfiadas. O diário de campo 

permitiu o registro de todas essas observações.

Uma vez feita a coleta de dados e tendo em conta a bibliografia localizada , trabalhei a 

partir de três hipóteses iniciais:

1. autoridades eclesiásticas fazem uso do poder simbólico para exercer 

dominação sobre os fiéis e especificamente sobre as mulheres; 

2. mulheres que sofrem abuso e violência sexual por parte de sacerdotes 

resistem em denunciar a violência; 

3. práticas de abuso ou violência sexual contra mulheres, exercidas por 

membros da hierarquia católica são derivadas e/ou legitimadas pela 

mentalidade sexista socialmente vigente e pelo discurso religioso patriarcal. 

A pesquisa de campo, a leitura e sistematização das matérias encontradas, dos 

processos jurídicos, bem como a literatura sobre o tema e a análise dos dados, 

permitiram-me evidenciar a pertinência das hipóteses iniciais. Os passos e 

instrumentos metodológicos escolhidos para coletar os dados (levantamento dos 

casos, entrevistas abertas com denunciantes, testemunhas e advogados), bem como o 

tratamento desses dados, estão detalhados no capítulo 2. Durante os dois primeiros 

anos desse trabalho de pesquisa foquei meus esforços na coleta de informações sobre 

casos concretos, e na leitura de autores, apresentados no capítulo 1, que trabalham 

especificamente com essa temática.

A análise feita contempla perspectivas legais, reações dos superiores religiosos frente às 

denúncias e mecanismos empregados, de dissuasão e coerção, buscando impedir ou 

abafar as denúncias. Discuto questões como abuso sexual e a atividade sexual de 

homens declarados publicamente como celibatários, destacando os danos acarretados

para as denunciantes, bem como as reações de suas famílias e comunidades. Além 

do papel da mídia como fator de divulgação dos casos, levo em conta os fatores que 
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dificultam as denúncias e a punição dos agressores, bem como as perspectivas de 

quebrar o silêncio, no Brasil e no mundo. 

Tendo feito este percurso, passei a tomar maior contato com a literatura feminista 

sobre violência contra as mulheres. Encontrei um amplo espectro bibliográfico, há 

muito pensamento sistematizado, desde os anos 80. Deparei-me com pesquisas 

acadêmicas, discussões teóricas, inumeráveis manuais de orientação às mulheres, 

elaborados por ONGs e por órgãos governamentais, vídeos, cartilhas,etc.. A partir 

do contato com essa bibliografia, construí o capítulo 3, explicitando definições e 

alguns debates teóricos, que me pareceram mais relevantes. Confrontando os dados 

empíricos de minha pesquisa, com as interpretações elaboradas pelas teorias 

feministas sobre a violência contra as mulheres, percebi que a violência dos padres 

contra as mulheres necessitava de uma análise que garantisse a especificidade 

determinada pela religião, e no caso o catolicismo. Toda a bibliografia que trata da 

transgressão sexual de padres, aborda o tema pelo viés do abuso sexual, mas não 

classifica nem nomeia tais comportamentos na categoria violência. Na tradição 

feminista, essa categoria foi fundamental para enfrentar um dos problemas mais 

graves que afetam a vida das mulheres. É na esteira dessa mesma tradição que 

entendi a necessidade de elaborar uma categoria – violência clerical - que pudesse 

dar conta de nomear e trazer à tona os fatores causais que estão imbricados nas 

práticas de violência de autoridades eclesiásticas contra mulheres. Entendo que tal 

tarefa apenas se iniciou.  

Considerando que os paradigmas que me norteiam pertencem ao campo dos estudos 

feministas, assumo esta tarefa tendo em conta um direcionamento epistemológico 

que tem sido a matriz de proposições filosóficas na elaboração de grande parte das 

teorias feministas. 

A crítica ao essencialismo, a descrença em verdades universais, na busca de certezas 

e conhecimentos seguros, há tempos povoa minhas reflexões. Sem dúvida foi o 

processo de desconstrução de certezas e verdades, que iniciou-se em minha vida na 

metade da década de 80, com conversas e leituras de textos de Otto Maduro – 

sociólogo da religião, venezuelano, radicado nos Estados Unidos – que possibilitou-
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me compreender, conhecer e procurar trilhar novos caminhos epistemológicos.  

Quando nos sentimos livres do pensamento absoluto e das teorias  que pretendem 

explicar toda a realidade, nos tornamos muito mais capazes de romper as 

naturalizações que foram sendo construídas. Libertar-se das verdades pretensamente 

absolutas e perceber como elas foram construídas, nos dá condições de imaginar 

outras possibilidades. Acredito que essas são as principais razões que permitiram o 

surgimento das teorias feministas, queers2, anti-racistas, etc... Essa pluralidade de 

pensamento teórico, com categorias muitas vezes instáveis, traz para a vida 

acadêmica e para os movimentos sociais, questões importantes, que podem nos 

ajudar na tarefa de compreender e interpretar faces do real.  

O reconhecimento de que não há uma verdade para ser encontrada, a proposta de 

substituir a certeza pela esperança, a percepção de que o que existem são crenças 

justificadas, subsidia as construções teóricas feministas que têm desmascarado as 

bases do pensamento masculino patriarcal, que justifica as diferenças sociais entre 

homens e mulheres a partir das diferenças biológicas. Isto porque está subjacente a 

compreensão de que a “natureza” diferente de homens e mulheres é o que determina 

as diferenças dos lugares que estes ocupam na ordem social. Está também subjacente 

a idéia de que existe uma natureza feminina e uma natureza masculina intrínsecas ao 

ser humano. Ora, negar a existência da natureza intrínseca das coisas e pessoas é um 

primeiro passo para desconstruir discursos e práticas dominantes que se legitimam 

“per natura”. Vejamos: 

“A lo largo de la historia tres han sido los grandes temas que se han argumentado para 
defender la creencia según la cual la mujer es inferior al hombre y por tanto correcto 
mantener esta actitud misógina frente a ella: la mujer es inferior tanto biológicamente, 
como intelectual y moralmente. Y todo ello es así ‘per natura’. Claramente lo expone 
Aristóteles: ‘el varón es por naturaleza superior y la mujer inferior, y uno domina y el otro 
es dominado’. Y como viene dado por la naturaleza (léase también por la voluntad de Dios) 
ese es un orden inamovible, cualquier cuestionamiento del tema sería actuar ‘contra 
natura’”. (Esperanza Bosch, Victoria Ferrer, Margarita Gili, 1999,10) 

Ora, ao trabalhar na identificação dos mecanismos que produzem e reproduzem a violência 

dos padres contra mulheres – discurso religioso patriarcal e estrutura eclesiástica – estamos 

2  Para obter dados sobre a teoria queer,  consultar a obra Um corpo estranho: ensaios sobre 
sexualidade, de Guacira Lopes Louro, Porto Alegre, Ed. Autêntica, 2004.  
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de certa forma desvelando crenças que se justificam “per natura”. Se queremos encontrar 

respostas úteis para a humanidade, fazer epistemologia implica colocar em dúvida as 

próprias crenças, desistindo de procurar um método que nos leve à verdades absolutas, uma 

vez que as essências são inexistentes. Para Richard Rorty, um filósofo pragmático norte-

americano, o conhecimento nasce como fruto de opções entre alternativas concretas. Trata-

se de uma epistemologia que brota das contingências. No pensamento feminista a 

experiência humana e as contingências são fundamentais como ponto de partida da 

elaboração do conhecimento. Eis o comentário da historiadora feminista Maria Odília Dias: 

“Os estudos feministas, fronteira e vanguarda, partem da aceitação de um desafio drástico, que 
consiste na busca de novas balizas do conhecimento que não reproduzam, como espelho 
distorcido, as próprias categorias do sistema de dominação que pretendem criticar. Trata-se, 
sem dúvida, de opor uma contrapartida a enfoques excessivamente preocupados com 
universalidades e permanências do universo simbólico, da linguagem ou do discurso, núcleo de 
um sistema de dominação de que justamente se pretende fazer a crítica”. (Dias, 1992, 41)  

Quando nos despreocupamos dos universais não estamos nem mais perto nem mais 

distantes da “verdade”, não estamos buscando nenhuma verdade atemporal, pois o 

pensamento humano está demarcado pela cultura e pela história. Novamente evoco  

Rorty, que ao se debruçar sobre a compreensão tradicional da moralidade, argumenta 

que na filosofia moral permanece a tradição que supõe uma regra universal, por trás de 

toda intuição moral. As normas morais, sobretudo se inspiradas em doutrinas religiosas, 

freqüentemente dão margem à existência de comportamentos ambivalentes, que 

costumam ser ocultos do ambiente social mais amplo.  

“Não há nada de sagrado na universalidade que faça com que o que é compartilhado seja 
automaticamente melhor do que o que não é compartilhado. Aquilo com que todos podem ser 
levados a concordar ( o universal) não merece nenhum privilégio automático sobre aquilo a 
respeito do qual não se pode levar outros a concordarem (o idiossincrático)... O que se partilha 
com as pessoas quando se está consciente das próprias obrigações morais não é, ‘a natureza 
humana’, ou a ‘paternidade divina’, ou um ‘conhecimento da Lei Moral’ou qualquer outra 
coisa, a não ser a capacidade de condoer-se com o sofrimento alheio... Dewey pensava, como eu 
penso agora... que não havia nada mais confiável por trás de nosso sentido de obrigação moral 
para com os que sofrem do que ... a noção de que a dor alheia importa para nós, 
independentemente do fato de que os que sofrem sejam da mesma família, da mesma tribo, da 
mesma religião, da mesma nação, ou que tenham as mesmas crenças que nós”. ( Rorty,2000, 
164)

Penso também, que a capacidade humana de “sentir com” é muito mais confiável do 

que qualquer “dever moral”. Se tratarmos da moral sexual católica, tema que 

tangencia esta pesquisa, a perspectiva do sagrado e do divino revestidas de 



18

moralidade, servem, sobretudo, para conferir imunidade à má conduta de sacerdotes 

e não representam garantia de integridade de princípios morais. 

Uma outra questão relevante no fazer científico, é a compreensão do conceito de 

objetividade. Donna Haraway ao trabalhar a relação entre a ciência e o feminismo, 

propõe uma forma feminista de compreender a objetividade: 

“Objetividade não diz respeito a des-engajamento, trata de um estruturar mútuo e 
comumente desigual, trata-se de assumir riscos num mundo no qual ‘nós’ somos 
permanentemente mortais, isto é, não detemos o controle ‘final’. Por último, não temos 
idéias claras e precisas.” (Haraway,1995, 41)  

É a partir desse lugar, que entende o feminismo como produção de práticas políticas 

e elaborações teóricas, que escrevo esta tese, estimulada por perguntas, que surgem 

da cotidianidade. Defendo que a violência sexual, física e simbólica das autoridades 

eclesiásticas contra as mulheres é, com efeito, violência institucional. Portanto, 

somente uma abordagem que tenha em conta a estrutura da instituição, seus 

mecanismos de funcionamento e hierarquização, bem como a força que o discurso 

religioso patriarcal imprime em nossa cultura, possibilitará a compreensão e o 

desvelamento dos fatores causais do abuso e violência sexual cometidos por padres 

contra mulheres. Embora argumentos nesta direção estejam explícitos em todo o 

texto, é principalmente nos capítulos 4 e 5 que elaboro a proposta de uma categoria 

explicativa e a argumentação que evidencia a força institucional da Igreja nas 

práticas de violência de padres contra mulheres.   

Optei por utilizar uma linguagem inclusiva em todo o texto e também explicitar o 

primeiro nome das autoras referidas, porque entendo que é importante reconhecer as 

produções teóricas femininas, que muitas vezes ficam escondidas atrás do 

sobrenome que não revela o sexo do/a autor/a.  

Este estudo não foi elaborado numa perspectiva de denúncia, mas sim, de análise e 

interpretação de um fenômeno que tem minado a credibilidade da instituição 

católica. Minha expectativa é que o mesmo seja recebido como um trabalho que 

aponta elementos críticos e constatações, frutos de um esforço de pesquisa, 
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descrição e análise, que poderão talvez, ser objetos de interlocução entre aqueles/as 

sujeitos sociais que se preocupam em compreender tais fatos ou mesmo elaborar 

propostas para sua superação.  

Para maior compreensão, apresento de forma sintética, a lógica da estruturação dos 

capítulos: no capítulo  1, faço a descrição e análise da literatura encontrada sobre 

abuso sexual e Igreja Católica, trabalhando sobre os casos mapeados pela mídia 

brasileira desde 1994 até 2002. É no capítulo 2 que descrevo e analiso os casos 

estudados, identificando os mecanismos de proteção institucional operantes no 

ocultamento das transgressões sexuais de sacerdotes. Ainda que os dados da 

pesquisa empírica recebam um tratamento em toda a tese, os mesmos são abordados 

com mais intensidade nestes dois capítulos iniciais.  Após este trabalho descritivo e 

analítico, no capítulo 3 vou ao encontro das teorias feministas e definições da 

violência contra as mulheres, dialogando com autoras que contribuíram na 

construção desse referencial teórico. O capítulo 4 trata de colocar sobre a mesa as 

teorias referidas no capítulo anterior frente à especificidade de meu objeto de 

pesquisa: violência sexual cometida pelo clero. Esta especificidade, ao meu ver, 

requer um tratamento apropriado, o que me estimulou a propor elementos para a 

elaboração de uma nova categoria: a violência clerical. Neste capítulo elenco alguns 

aspectos que me parecem importantes na construção dessa categoria. Como a 

abordagem adotada para a compreensão do problema tem em conta elementos 

estruturais, tais como a violência institucional e a força do poder simbólico, no 

capítulo 5 trabalho com as explicações de Bourdieu sobre a religião enquanto 

sistema simbólico, evidenciando como esta força simbólica se manifesta na imagem 

“sagrada” do sacerdote. No último capítulo, descrevo as conseqüências da violência 

sexual de padres na vida das mulheres e de suas famílias. Apresento tentativas de 

superação do problema, quebrando o silêncio que envolve tais práticas, tomando em 

conta a experiência norte-americana. Finalmente chego a algumas constatações e 

perspectivas de abordagem do tema, tanto no plano teórico, como no campo das 

intervenções e ações políticas propositivas.
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1

A prática da violência sexual perpetrada por padres 

na Igreja Católica3

“...Ainda estou lutando para recuperar a confiança e o respeito que tinha pela 
Igreja. Minha religião não me foi tirada por meu molestador, mas pela própria 
Igreja. A Igreja deve reconhecer os erros do passado(...) Vemos sacerdotes 
delinquentes serem transferidos de uma paróquia para outra na esperança de 
manter o escândalo oculto, sem considerar o perigo para as jovens vidas que estão 
a eles confiadas. A norma de que a proteção da instituição está acima de tudo 
precisa ser questionada pelos que estão dentro da Igreja. A ênfase em evitar o 
escândalo a todo custo provocou enorme dano à própria instituição que a 
hierarquia buscava proteger. Fez com que mais pessoas abandonassem a religião 
do que qualquer escândalo jamais teria feito...” 4

Inicio este capítulo apresentando a literatura sobre abuso sexual cometido por 

religiosos. Este foi meu ponto de partida para iniciar o processo de pesquisa, 

buscando os casos de violência e abuso de padres contra mulheres que foram 

registrados pela mídia brasileira. A partir do contato com essa bibliografia e da 

pesquisa e sistematização dos casos noticiados, meu propósito neste capítulo é o de 

focalizar as ações e reações da instituição eclesial frente ao tema. 

Faço um relato do caminho metodológico escolhido para realizar o levantamento dos 

casos, bem como uma primeira análise do material coletado.

Por razões éticas, omiti dados que permitam identificar os casos e as denunciantes. 

Esse procedimento se fez necessário para preservá-las de novas abordagens pela 

mídia ou por pessoas envolvidas, honrando o sigilo prometido por ocasião das 

entrevistas.

3 Parte da pesquisa empírica desta tese, bem como da pesquisa bibliográfica, foi publicada em 
junho/2005 – Jurkewicz, Regina Soares. Desvelando a política do silêncio: abuso sexual de 
mulheres por padres no Brasil, Novos Cadernos CDD – n.12, S.Paulo, 2005.  

4 Este é um pequeno trecho do depoimento de Marie L. Collins “Rompendo o silêncio: as vítimas”, 
publicado na Concilium Revista Internacional de Teologia, Petrópolis, v.306, n.3, p.12-2-, 2004. A 
transcrição resumida deste depoimento segue no anexo 1. Collins é irlandesa, casada há 29 anos e 
mãe de um rapaz. Trabalhou por uma década como voluntária na Awara, uma organização que dá 
apoio a vítimas de agressão, e participa do grupo One in Four, que ajuda vítimas de violência 
sexual.  
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1.1. A literatura sobre abuso sexual e Igreja Católica 

Os primeiros passos desta pesquisa consistiram no levantamento e sistematização de 

casos de violência sexual contra mulheres cometida por religiosos católicos, 

noticiados pela mídia brasileira nos últimos anos, e no levantamento da bibliografia 

nacional e internacional sobre o assunto. Comento inicialmente a literatura 

encontrada, pois sua leitura contribui para a análise dos casos. A consulta a 

bibliotecas virtuais temáticas (gênero, religião, sociologia etc.) e a catálogos de 

bibliotecas universitárias e religiosas, tanto pela Internet quanto in loco, permitiu 

encontrar uma significativa literatura, que subsidiou-me tanto no detalhamento da 

pesquisa quanto na elaboração dos roteiros de entrevistas. 

1.1.1.Transgressão sexual de religiosos nas Igrejas Cristãs 

Jorge Erdely Graham5, doutor em filosofia, radicado no México oferece dados 

importantes sobre o abuso sexual cometido por religiosos.  Em seu artigo “Iglesias 

en crisis y derechos humanos:?qué tan grave es el problema?” (Erdely,2005,25-53) 

elabora um panorama global numericamente bastante significativo. Refere a tese 

doutoral de Richard Blackman6 que pesquisou 302 ministros metodistas, 404 

pentecostais, 300 pastores presbiterianos e 190 clérigos episcopais nos Estados 

Unidos. Do total de sua amostra, 38.6% admitiu ter praticado algum tipo de contato 

sexual com um ou mais membros de sua Igreja. Segundo o autor a grande maioria de 

contatos sexuais ocorreu com mulheres. Do número total, 12.7% dos pastores 

admitiu ter consumado relações sexuais com alguma fiel. 

5 Jorge Erdely Graham é doutor em filosofia com especialidade em idiomas semíticos e grego 
elenístico. Realizou o pós-doutorado em teologia na Universidade de Oxford, Inglaterra. É autor 
do best seller internacional Pastores que abusan (2002). É membro Fellow de Oxford Theological 
Foundation e membro da American Academy of Religion, da International Association for the 
History of Religión (UNESCO) e do Grupo de Trabalho Religião e Sociedade 2004-2005 do 
Consejo Latinoamericano de Ciências Sociales. É co-editor da Revista Acadêmica para el Estúdio 
de las Religiones. (Erdely, 2005, orelha) 

 Obs: Nos países hispanos o primeiro sobrenome é o mais utilizado como referência, por isso o 
autor acima é referido como Erdely.

6 Blackman, R.A. The Hazzards of the Ministry. Disertación doctoral sin publicar. Fuller 
Theological Seminary, Pasadena, California, 1984. 
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Erdely faz ainda referência à investigação publicada no Journal of Pastoral Care 7

cujos dados encontrados indicam que ao menos 14.1% dos pastores da Convenção 

Batista do Sul, uma das denominações mais numerosas e conservadoras de Estados 

Unidos, teve contatos sexuais em seu ministério e desse total, 70.4% conhece outros 

pastores da mesma denominação que têm contatos sexuais e em geral com mulheres.  

Com relação à Igreja Metodista, o autor faz referência a um relatório interno 

publicado em 19908, que afirma que 77% das pastoras dessa denominação relataram 

ter sido objeto de assédio sexual em seu âmbito de trabalho, assim como 37% das 

empregadas administrativas e 48% das mulheres estudantes de seus seminários.Na 

Igreja Unida de Cristo, a porcentagem de assédio sexual foi similar. 9

Em relação à Igreja Católica norte-americana, Erdely destaca o escândalo dos padres 

pedófilos, afirmando que de janeiro de 2002 a dezembro de 2003, foram 

apresentadas mais de 300 demandas civis contra paróquias católicas em 16 estados 

da União Americana. Por outro lado:

“Brooks Egerton y Reese Dunklin han documentado, en una revisión exhaustiva de registros 
judiciales, archivos diocesanos y litígios civiles, que alrededor de sesenta y seis por ciento 
de los obispos católicos de las 178 diócesis de los Estados Unidos han encubierto, de una u 
otra forma, a sacerdotes pederastas bajo su jurisdicción. La enorme base de datos 
compilada por ambos investigadores fue publicada, e incluía el nombre de cada obispo y 
daba detallados resúmenes de los casos en que estaban implicados10.” (Erdely, 2005,31)  

Voltando a atenção para a Europa, o autor indica que existem poucas cifras 

disponíveis sobre religiosos e abuso sexual, apesar da existência de casos notórios, 

amplamente divulgados pela imprensa internacional.  Referindo-se à África, ele cita 

o relatório da Irmã Marie McDonald, superiora das Missionárias de Nossa Senhora 

7 Jeff T. Seat el al. “The Prevalence and Contributing Factors of Sexual Misconduct Among 
Southern Baptist Pastors in Six Sout-hern Estates”. The Journal of Pastoral Care. 47-4, Winter, 
1993, pp.363-370 

8 “Sexual Harassment in the United Methodist Church”, Office of Research of the General Council 
of Ministers. The United Methodist Church, 1990.  

9 United Church of Christ Coordinating Center for Women Study, 1986. 
10 A base de dados pode ser consultada em  www.dallasnews.com



23

da África, divulgado em março de 200111. O informe denuncia abusos de freiras por 

parte de sacerdotes.  

“El problema en África no se circunscribe a un solo país. De acuerdo con un reporte nunca 
desmentido, publicado por la revista Time en 1994, alrededor de ‘tres cuartas partes de los 
sacerdotes africanos están, en efecto, casados y criando hijos’. La  frase ‘en efecto’ significa, en 
términos canónicos, de facto, no de jure, pues sabemos que uniones de concubinato, o aun 
matrimonios civiles de sacerdotes, no son considerados legítimos por el Vaticano”. (Erdely, 
2005, p.35) 

Mas, o fato dos sacerdotes africanos não cumprirem com o celibato e comumente 

desenvolverem relações de concubinato, matrimônios civis e romances passageiros 

com mulheres de suas comunidades é simultâneo à violência sexual contra as freiras, 

que se converteram em um grupo particularmente vulnerável, uma vez que o voto de 

castidade as torna menos prováveis como portadoras do vírus da aids.12  O Informe 

de Maura O’Donohue aponta 23 países em que freiras foram estupradas ou sofreram 

algum tipo de violência sexual cometida por sacerdotes. O Brasil está entre esses 23 

países, mas apesar das tentativas feitas não foi possível obter indicações e localizar 

os casos brasileiros.  

Lançando um olhar sobre a América Latina, é preciso reconhecer que a discussão sobre 

abuso e violência de religiosos13 contra as mulheres ainda está bastante incipiente, mas 

começam a surgir algumas pesquisas. No México, constata-se a existência de um 

organismo não governamental de defesa dos direitos humanos, o DIAR- Departamento 

de Investigações Sobre Abusos Religiosos. Este organismo publicou em maio de 2002 

os resultados de um estudo de 280 denúncias contra ministros e líderes de diferentes 

denominações religiosas. Desse total 35% das denúncias referem-se a agressões sexuais. 

A apresentação dos dados acima, ainda que incompleta permite afirmar que os abusos e 

violências sexuais cometidos por religiosos vêm alcançando uma visibilidade 

importante e hoje representam um sério problema para as Igrejas Cristãs.   

11 The Tablet. Londres, Reino Unido, março 2001, p403.   
12 Ver anexo 2 sobre informe de Maura O’Donohue. 
13 A forma gramatical masculina não nos permite inferir que se trata somente de homens, uma vez 

que o masculino é utilizado como universal. Por essa razão, utilizarei uma linguagem inclusiva 
(o/a) quando se tratar de ambas possibilidades ou especificarei o sexo em cada caso.    
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1.1.2.Um decálogo para o encobrimento de abusos 

Uma das obras consultadas que trata com especificidade do caso católico é o livro 

Pederastía en la Iglesia Católica: delitos sexuales del clero contra menores; um drama 

silenciado y encobierto por los obispos, publicado pelo jornalista espanhol Pepe 

Rodríguez em 2002, com a intenção de produzir uma “radiografia do comportamento 

sexual do clero católico”. Com base em material recolhido na mídia espanhola, em 

entrevistas com 50 especialistas do universo eclesial e em questionários aplicados a 354 

sacerdotes espanhóis que mantinham ou mantiveram práticas sexuais, esse autor 

mostra que 60% dos clérigos mantêm relações sexuais de modo habitual ou 

esporádico, dentre os quais 26% se relacionam com menores e 7% cometem abuso 

grave. Segundo Rodríguez, a maioria dos clérigos abusadores de menores não se 

enquadraria na categoria de pedófilos, pois agem assim apenas por medo de fazê-lo 

com adultos; na Espanha, isso ocorre de forma habitual há séculos, sempre 

acompanhado da impunidade dos agressores. Também para esse autor, o problema do 

abuso sexual na Igreja é estrutural, pois esta veria a sexualidade como mero exercício da 

genitália, algo satanizado, mantendo uma imagem coisificada da posição de crianças e 

mulheres. Além de agir com hipocrisia em relação à atividade sexual do clero, não a 

encara com a importância devida. Para ele, a condição religiosa dos agressores 

apenas facilita e amplia sua capacidade predadora, pela certeza da impunidade 

(Rodríguez, 2002, 67). 

As raízes dessa impunidade residem na própria política da Igreja de lidar com as 

denúncias de abuso sexual. O jornalista Rodríguez mostra como o Código de Direito 

Canônico orienta para que a hierarquia mantenha o silêncio e até encubra a 

transgressão, para evitar escândalos e salvar a imagem da Igreja e do sacerdócio 

(cânones 1341, 1344, 1347).14 Os bispos são orientados a agir com máxima 

14“ Cân.1341 – O ordinário só se decida a promover o procedimento judicial ou administrativo 
para inflingir ou declarar penas, quando vir que nem com a correção fraterna, nem com a 
repreensão, nem através de outras vias de solicitude pastoral, se pode reparar suficientemente o 
escândalo, restabelecer a justiça e corrigir o réu.  

 Cân. 1344 – Mesmo que a lei use de palavras preceptivas, o juiz, segundo sua consciência, pode:  



25

discrição e, mesmo diante da necessidade de “punição”, aplicá-la internamente, sem 

torná-la pública. Tais punições visam antes de tudo o arrependimento do agressor e o 

retorno deste ao caminho de Deus, ou seja: se o agressor diz se arrepender e promete 

não “pecar” novamente, é absolvido e retorna às suas funções. O autor destaca que, 

de acordo com o Código de Direito Canônico, abuso sexual por parte do clero não é 

considerado delito ou crime, apenas pecado; não se menciona o Código Penal ou 

Civil vigente no país onde ocorre o delito, nem mesmo a intenção de submeter o 

“pecador” à justiça civil. O julgamento que prevalece para a hierarquia é o eclesial, 

com o agravante de não aceitar o testemunho de outro clérigo que tenha tomado 

conhecimento do abuso pela confissão, pois o segredo da confissão se faz mais 

importante que o esclarecimento dos fatos (Rodríguez, 2002, 89). De um modo 

geral, a Igreja Católica não admite submeter-se às autoridades e justiça civis, não 

denunciando os transgressores e/ou não fornecendo informações necessárias à 

conclusão de um processo instaurado. Com isso, a Igreja adota uma postura que, 

segundo Rodríguez, confronta as Constituições políticas das sociedades em que se 

faz presente. 

Rodríguez analisa casos de prelados que agiram de acordo com as orientações do 

Código de Direito Canônico e acobertaram agressores, negando o ocorrido e 

desmerecendo os/as acusadores/as. Chama a atenção para a gravidade da questão 

quando os próprios juízes, que julgam os sacerdotes comuns por abuso, também se 

envolvem em casos semelhantes. E arrola casos em que o Vaticano interveio 

1. diferir a imposição da pena para tempo mais oportuno, se da precipitada punição do réu se 
prevejam males maiores. 

2. abster-se de impor a pena, ou impor pena mais leve, ou impor uma penitência, se o réu se 
tiver corrigido ou tiver reparado o escândalo, ou se ele já tiver sido suficientemente punido 
pela autoridade civil, ou se preveja que será. 

3. suspender a obrigação de cumprir a pena expiatória, se o réu tiver delinqüido pela primeira 
vez depois de uma vida louvável e não haja necessidade urgente de reparar o escândalo; se o 
réu, porém, dentro do tempo determinado pelo juiz, delinqüir novamente, deve expiar a pena 
devida por ambos os delitos, a não ser que, nesse ínterim, já tenha decorrido o tempo de 
prescrição da ação penal referente ao primeiro delito.  

   Cân. 1347 - § 1 – Não se pode impor validamente uma censura, a não ser que antes o réu tenha 
sido ao menos uma vez advertido a deixar sua contumácia, dando-se a ele tempo conveniente para 
arrepender-se.

   § 2 – Deve-se considerar que abandonou sua contumácia o réu que verdadeiramente se tiver 
arrependido do delito e que, além disso, tiver reparado convenientemente os danos e o escândalo, 
ou ao menos o tiver seriamente prometido.” (C.D.C., Livro VI – Das sanções na Igreja). 
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diretamente para abafar o escândalo ou, quando isso não era possível, se manteve ao 

lado do agressor em detrimento das vítimas. Cita exemplos como o do cardeal Hans 

Hermann Groer, falecido em 2003, amigo do Papa João Paulo II e favorecido por este, 

segundo o autor, por ser ultraconservador (Rodríguez, 2002,175); ou o de Marcial 

Maciel, sacerdote mexicano fundador dos Legionários de Cristo e abusador contumaz de 

seminaristas :  “protegido” pela Santa Sé, as denúncias de suas vítimas foram 

arquivadas e o processo eclesial esquecido por um longo tempo.  

É importante, entretanto, registrar a atitude de repreensão do Vaticano, nesse caso. O 

padre Marcial Maciel, cujo caso ganhou ampla publicidade após várias denúncias, 

recebeu recentemente em maio de 2006 uma punição do papa Bento XVI. O papa pediu 

ao fundador da ordem Legionários de Cristo, para renunciar às suas funções públicas, 

como celebrar missas e viver uma vida de oração e penitência. 

“O anúncio foi feito após investigação feita pelo Vaticano a respeito de denúncias de que o 
padre havia abusado sexualmente de seminaristas entre as décadas de 1940 e 1960. Não houve, 
no entanto, uma conclusão a respeito da veracidade das acusações. Especialistas em direito 
canônico dizem que o Vaticano não imporia uma penalidade tão severa se as queixas não 
tivessem fundamento. Mas a nota do Vaticano dizia que a decisão era de não realizar um 
julgamento eclesiástico nem um processo canônico por conta da idade avançada e da saúde já 
prejudicada de Maciel. A medida é importante porque se trata da primeira ação pública do 
papado de Bento XVI, iniciado em abril do ano passado, em relação aos casos de denúncias de 
abuso sexual envolvendo padres da Igreja Católica. Além disso, condena um padre de relativo 
prestígio – a ordem Legionários de Cristo é uma das comunidades católicas que mais crescem e 
era freqüentemente elogiada pelo antecessor de Bento XVI, o papa João Paulo II, 
principalmente por seu viés conservador, pelo ensinamento do catolicismo e por ser um 
importante arregimentador de seminaristas”(F.S.P. pg.A-29, 20/05/2006 – Vaticano pune padre 
acusado de abuso)  

Outra questão levantada pelo autor refere-se justamente às associações conservadoras 

de leigos católicos, tais como a Opus Dei. Na Espanha, muitos de seus integrantes 

dedicam-se à carreira do Direito e seu trânsito na esfera judicial facilita a prática da 

troca de favores; e, no caso de magistrados responsáveis por julgamentos criminais, 

isso favorece ainda mais a impunidade de que gozam os sacerdotes transgressores 

(Rodríguez, 2002,215). 

Quando os casos de abuso vêm à tona, outra estratégia política da Igreja é transferir os 

agressores para outras paróquias. Rodríguez identifica que as paróquias escolhidas 

para receber os transgressores são as mais pobres, onde em geral as denúncias 



27

encontram obstáculos e não surtem grandes efeitos. Ele aponta a América Latina 

como destino usual de transgressores europeus. É claro que essa prática de 

transferência dos “abusadores sexuais” para regiões mais vulneráveis facilita a 

reincidência do mau comportamento do agressor, uma vez que a hierarquia religiosa 

não prevê procedimentos de maior controle das práticas dos religiosos que cometem 

agressão sexual (Rodríguez, 2002, 207). 

Para sintetizar a política de encobrimento dos sacerdotes agressores e dos abusos 

cometidos, Rodríguez apresenta com ironia o que chama de “decálogo básico”, 

comum e universal adotado pela hierarquia da Igreja Católica para encobrir o clero 

delinqüente. Esse decálogo teria sido seguido pela hierarquia eclesial em vários 

casos estudados por ele (2002, 223-42):  

1 Averiguação discreta do ocorrido. Prelados diocesanos costumam ter informantes 

eclesiais, pessoas que desejam ganhar estima da hierarquia por suas delações. 

Com isso, os bispos mantêm-se informados das transgressões de sacerdotes sob 

sua responsabilidade. Os informes são feitos oralmente. 

2 Início de ações dissuasórias com agressor e vítima/s. Depois que o prelado 

reconhece uma situação de abuso sexual em que a imagem da Igreja pode vir a ser 

prejudicada, o agressor é admoestado em particular. A seguir, os bispos dedicam-se 

ao convencimento das vítimas e de seus familiares, assegurando-lhes que o 

agressor foi punido e estaria arrependido, persuadindo-os a não perpetrar 

denúncia, para não prejudicar a Igreja nem a si mesmos. 

3 Encobrimento dos fatos e do agressor antes que venham a público. Para isso, 

desenvolvem-se ações que levam ao abafamento do caso, tais como suborno das 

vítimas e familiares, ameaças e suspensão de benefícios (ex: expulsão de colégio) 

e transferência do sacerdote agressor para outra paróquia. 

4 Medidas para reforçar o ocultamento. Quando o caso ganha proporções extra-

eclesiais, a hierarquia adota um expediente canônico contra o agressor, apenas para 

defender-se de eventuais acusações de passividade, caso sejam exercidas pressões 

sociais ou da mídia, ou se inicie um processo judicial civil. Em geral o expediente 

canônico permanece paralisado por tempo indefinido. Nessa fase, a transferência 

do sacerdote é de praxe, para outra paróquia, diocese, ou país, dependendo da 

situação.
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5 Negação do ocorrido, quando se torna público, sob o argumento de que o 

sacerdote, chamado por Deus, homem de virtude, figura sacra, não cometeria delitos

desse tipo. Quando não é mais possível negar o fato, este é tratado como exceção. 

6 Defesa pública do agressor, ressaltando seus bons serviços prestados à Igreja e 

seus méritos pessoais. Se fez algo errado, está profundamente arrependido e/ou 

não teve consciência de seus atos. Apela-se ao sentimento cristão do perdão ao 

pecador arrependido. 

7 Desqualificação pública das vítimas e de suas condições. Rodríguez usa a 

metáfora das formigas que defendem o formigueiro para descrever a atitude 

corporativista do clero frente à acusação de um de seus membros. Chegam a 

ponto de inverter a culpa, impingindo-a à vítima e/ou a seus familiares. 

8 Atribuição paranóica da denúncia a campanhas orquestradas por “inimigos da 

Igreja”. Quando a quantidade de denúncias é tal que a simples depreciação das 

vítimas não surte efeito, a hierarquia parte para a acusação de poderes ocultos 

nacionais e internacionais que conspiram contra a Igreja.  

9 Possibilidade de negociação com a vítima. Freqüentemente essa negociação 

ocorre antes que o caso se torne público, uma vez que a intenção da Igreja, ao 

indenizar uma vítima, é sobretudo silenciá-la, para não prejudicar a imagem da 

instituição. Quando o escândalo já se tornou público, cabe à hierarquia minimizar 

seus impactos, tentando negociar uma indenização com a vítima, para que retire a 

queixa contra o agressor. 

10 Proteção do sacerdote agressor. Quando já está comprovada a culpabilidade do 

agressor, a hierarquia se mantém ao lado deste e, em alguns casos, até o 

homenageia, fazendo todos os esforços para que o fato da agressão sexual seja 

esquecido.

1.1.3. O sistema secreto 

“Depois de ser ordenado, em 1959, aprendi que alguns padres tinham sexo com adultos e 
mesmo com menores e que, até certo ponto, esse comportamento era tacitamente aceito 
(taken for granted) por autoridades eclesiais, embora ainda não existisse uma atmosfera de 
crise em relação a essa questão. O mundo secreto da atividade sexual, incluindo menores, era 
conhecido da hierarquia católica e, apesar de considerado desastroso e moralmente 
condenável, era aceito como uma falha de alguns padres, inevitável e facilmente perdoada. A 
atmosfera de crise surgiu anos mais tarde, quando ocorrências de atividade sexual com 
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menores tornaram-se publicamente discutidas. Antes desse conhecimento público, as vítimas 
eram silenciadas e isoladas. O primeiro objetivo da Igreja Católica era evitar escândalos.”

(Sipe, 2003, p.6-7)15

Por meio dos dois livros acima comentados, tomei conhecimento dos inúmeros 

trabalhos de Richard Sipe (autor da citação acima). Referido por vários autores e 

possuidor de uma ampla experiência sobre o tema, parece ser uma das maiores 

autoridades na abordagem da temática do abuso sexual cometido por religiosos. 

A consulta às obras de Sipe, confirmaram a percepção de que a face mais evidente 

dos abusos sexuais cometidos por religiosos católicos é a do abuso de menores e não de 

mulheres – que é o objeto do presente estudo. Segundo Sipe (2003, 319), o que tem sido 

considerado a maior crise na história da Igreja Católica americana:   

“ o abuso sexual de menores é realmente a ponta do iceberg das questões não-respondidas sobre o 
celibato clerical (...). É apenas um sintoma da crise. A porta do mundo secreto foi aberta”. 

Conforme consta na apresentação de seus trabalhos, o ex-religioso Richard Aquinas W. 

Sipe é psicoterapeuta no estado americano de Maryland. Afastou-se da vida religiosa 

com a permissão de Roma em 1970 e casou-se, na Igreja Católica, com uma ex-

freira missionária. Ao longo dos últimos 40 anos foi conselheiro,  professor de 

clérigos católicos, conselheiro e psicoterapeuta de leigos e clérigos católicos que 

tenham histórico de envolvimento sexual. Foi diretor executivo de uma das 

primeiras casas de tratamento para padres que integrava psiquiatras e clérigos, o 

Instituto de Saúde Mental estabelecido na St. John’s University, em Minnesota, e 

depois teve outras experiências em diversas casas de atendimento psiquiátrico que 

recebem padres com problemas de desvio de conduta (Seton Institute, Menninger 

Foudation, Taylor Maner Hospital, North Baltimore Mental Health Center e Saint 

Luke Institute). Dessa maneira, manteve-se informado sobre numerosos casos de 

padres e religiosos católicos envolvendo atividades sexuais. Entre 1965 e 1970, 

tomou conhecimento de muitas consultas formais e informais apresentadas por bispos e 

superiores preocupados com as atividades sexuais de religiosos com menores. 

15 Os textos de citações de Sipe indicados nesta tese foram traduzidos por Tereza Citelli, para uso 
restrito.
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Segundo ele, nesse tempo a prática costumeira das dioceses católicas era transferir o 

padre de sua posição para outro serviço clerical, a menos que a situação chamasse a 

atenção de autoridades civis ou ameaçasse se tornar um grave escândalo. Nesses 

casos, o religioso era enviado para uma casa de tratamento para evitar processo 

jurídico e/ou exposição pública. Virtualmente todos os encaminhamentos de padres 

para o Seton Institute por contato com menores foram ocasionados por risco de 

exposição pública ou a um tribunal. 

Suas atividades de pesquisa começaram em 1960 com um estudo do celibato e, 

conseqüentemente, da atividade sexual de padres católicos, num esforço de entender 

essa dinâmica. O autor caracteriza a atividade sexual com menores como um 

significativo problema que envolve comportamento repetitivo com múltiplos 

menores, resultando em conseqüências extremamente danosas para a saúde emocional 

do menor. Esse comportamento não-celibatário é radicalmente diferente do 

envolvimento sexual com parceiro/a de idade apropriada, que pode conduzir a 

relações estáveis e consensuais. 

Ao longo dos anos, Sipe manteve uma relação terapeuta/paciente ou de consulta com 

mais de 1.000 clérigos católicos e mais de 500 pessoas a quem os clérigos tinham se 

manifestado sexualmente. Além disso, conduziu extensa pesquisa, aconselhamento, 

entrevistas e revisão de histórias de caso de 2.700 clérigos ativos sexualmente e 

2.000 vítimas de abuso por clérigos (Sipe, 2003, 6). Suas pesquisas e análises da vida 

clerical na Igreja Católica estadunidense baseiam-se em cinco fontes de dados: 1) 

experiências de primeira mão dos padres em terapia ou consultoria e em outros 

contatos, fora de terapia; 2) experiências das/os parceiras/os sexuais de padres, que 

até 1985 não se viam como “vítimas”, menos ainda como “sobreviventes” – palavra 

que ainda não se atribuía a pessoas vítimas de abuso; 3) observadores, pessoas que 

estiveram em posição privilegiada para acompanhar a conduta de padres, outros 

clérigos, superiores preocupados, outros clínicos, mesmo respeitando o anonimato; 

4) relatórios de profissionais de saúde e de clínicas; 5) validação pública (Sipe, 

2004, 9-11). 
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Com base no estudo desses dados, Sipe apresenta suas estimativas sobre a prática 

dos homens que professam os votos de celibato, o que implica abstenção sexual: 

50% mantêm-se celibatários; 30% engajam-se em relações e experiências 

heterossexuais; 15% têm relações e experiências homossexuais; 5% envolvem-se em 

comportamentos considerados problemáticos (travestismo, exibicionismo, pornografia 

ou masturbação compulsiva). Sobre o envolvimento com menores, as estimativas de 

Sipe (2003, 52; 1995, 69) são: 6% envolvem-se com menores de idade (2% com 

crianças e 4% com adolescentes). 

É também com base em todos esses estudos sobre os abusos cometidos por religiosos 

americanos que Sipe (2004) detecta as cinco fases que foram permitindo 

progressivamente romper com o sistema secreto e desvelar o abuso sexual cometido 

pelos sacerdotes contra menores. Se, até os anos 60, os transgressores eram 

encaminhados ao sistema psiquiátrico (enquanto vítimas e parentes eram 

tranqüilizados pelas autoridades e depois ignorados), o advento de leis de 

notificação obrigatória, por parte dos profissionais de saúde, de casos de abusos sexuais 

contra menores, levou a uma mudança de atitudes. Em 1974, uma lei federal exigia que 

todos os estados norte-americanos tivessem as leis de notificação obrigatória, 

exigência para que recebessem recursos federais. Nessa época, fundaram-se diversos 

centros católicos de tratamento, coincidindo com a crescente conscientização, por bispos 

e superiores, de que os problemas sexuais eram morais, espirituais e psicológicos. O 

encaminhamento de padres aumentou. A consciência das dimensões do problema 

quebrou as barreiras do segredo; tanto vítimas quanto perpetradores tornaram-se 

mais dispostos a falar de suas experiências. Se, por um lado, a hierarquia eclesial 

estadunidense procurou sofisticar o atendimento aos padres com má conduta sexual, 

por outro lado as vítimas que relataram suas queixas a bispos e superiores religiosos 

foram vistas como traidoras e desleais para com a Igreja. Vítimas e famílias foram 

enganadas, confundidas, ignoradas, desacreditadas e desencorajadas. 

Finalmente, quebra-se o sistema secreto. Entre 1985 e 1992, alguns casos ganharam 

atenção pública. A mídia os noticia trazendo evidências do conhecimento dos casos 

por numerosos bispos e superiores: transferências para evitar escândalos, falta de 

supervisão e encobrimento ativo dos crimes vieram à luz. As vítimas percebem 
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então que não são casos isolados, que há situações similares às suas. Isso lhes dá 

poder, e algumas tomam coragem para denunciar. Pessoas que haviam sido violadas 

começam a compartilhar suas experiências com psicólogos, psiquiatras, esposos, 

pais, amigos, advogados.  

Ao considerar as fases que permitiram romper com o sistema secreto mantido pela 

Igreja, Sipe (2004, 31) conclui que, nos Estados Unidos, o sistema legal e a mídia 

foram extremamente persuasivos para forçar uma resposta das autoridades da Igreja ao 

problema do abuso de menores por clérigos, sendo estas as únicas forças que 

levaram a Igreja a qualquer consideração de uma reforma séria. Todavia, nem a lei, 

nem a mídia nem a psiquiatria podem reformar o sistema no qual o celibato convive 

com a sexualidade e atacar o mal que aí reside.

1.1.4. Um estudo pioneiro sobre abuso no Brasil 

A bibliografia sobre o tema no Brasil é ainda incipiente. No campo da pesquisa 

acadêmica, só uma obra foi encontrada. O livro Um espinho na carne: má conduta e 

abuso sexual por parte de clérigos da Igreja Católica do Brasil foi publicado em 

2001 pela Editora Santuário, mantida pelos padres Redentoristas, em Aparecida do 

Norte. Escrito pelo padre italiano radicado no Brasil Gino Nasini, relata uma 

pesquisa feita entre religiosos brasileiros, para elaboração de tese de doutorado em 

Teologia Pastoral (defendida na Faculdade de Teologia de Andover Newton, nos 

Estados Unidos). A pesquisa consistiu na análise de matérias jornalísticas publicadas 

na grande imprensa brasileira e de 62 questionários respondidos por religiosos 

brasileiros (sobre temas como celibato, má conduta, abuso e atenção às vítimas), que 

são discutidos à luz de bibliografia internacional sobre o assunto. 

Uma das preocupações centrais do Pe. Nasini é com a situação da Igreja que, segundo 

ele, é afetada pelo problema, que corrói a confiança das pessoas no serviço pastoral 

de seus ministros, pela atitude defensiva que estes assumem e pela profunda raiva 

contra a instituição manifestada pelas poucas vítimas que ousam denunciar. Por isso 
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mesmo, o autor anuncia, logo de início, que foi motivado a fazer seu estudo por 

considerar que este poderia ser um grande serviço prestado à Igreja, uma vez que:  

“...a tempestade que se abateu sobre as igrejas do hemisfério Norte pode dirigir-se para o 
Sul e encontrar a Igreja do Brasil despreparada para lidar com revelações de exploração 
sexual por parte do clero, como também com reivindicações das vítimas” (Nasini, 2001, 
p.14).

Ele foi estimulado por seus superiores religiosos e por um bispo a levar sua pesquisa 

adiante, na esperança de que as vítimas de má conduta e abuso sexual no Brasil 

possam vir a ser ouvidas, e que a Igreja local desenvolva orientações claras quando 

confrontada a essas situações. Apresenta as soluções oferecidas pela Igreja Católica 

norte americana, para enfrentar o problema, através do atendimento dado aos ofensores 

e às vítimas e a busca do restabelecimento de confiança no ministério sacerdotal. 

Segundo Nasini, a Igreja Católica no Brasil não tem uma política oficial em casos de 

abuso sexual por parte de seus ministros, deixando aos bispos a tarefa de tratar 

pessoalmente do caso com o sacerdote envolvido, e ignorando as vítimas; a Igreja 

tem a grave responsabilidade de cuidar não somente de seus ministros, mas de todos 

os membros, especialmente daqueles que sofrem devido a abuso por parte de 

ministros ordenados e publicamente autorizados a servir; a Igreja Católica no Brasil 

precisa providenciar centros de acolhida para a avaliação psicológica e tratamento 

para seus religiosos, como caminho de prevenção do abuso sexual e de cura para 

aqueles que não se comportam com responsabilidade no ministério; há ainda a 

necessidade de expandir e aprofundar o sentido do celibato e permitir uma reflexão 

aberta sobre a presente disciplina da Igreja, que faz do celibato uma obrigação para 

o ministro ordenado, o que interfere com uma condição essencial para o celibato – a 

liberdade (Nasini, 2001, 24-5). 

Alguns dos problemas da presente pesquisa — relativos à imagem do sacerdote e aos 

obstáculos que dificultam ou impedem a denúncia de abusos e violência — também 

são abordados no trabalho do Pe. Nasini, dentre os quais merecem destaque: a 

maioria dos religiosos por ele pesquisados (possivelmente como uma estratégia para 

preservar a imagem institucional da Igreja) tende a atribuir o abuso cometido por 
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sacerdotes a um estado patológico do agressor, sem considerar as questões estruturais 

que envolvem o problema; nos procedimentos das dioceses, prevalece a preocupação 

de salvaguardar a imagem do sacerdote e da Igreja, tratando o caso como de foro 

íntimo e optando por transferir e proteger o agressor, negando e mantendo o 

ocorrido em segredo, embora a maioria dos religiosos respondentes dos 

questionários expresse o desejo de que a Igreja venha a enfrentar o problema de 

forma aberta. Quanto às vítimas de abuso, segundo a maioria dos respondentes de 

Nasini, depois de ter seus direitos de expressão negligenciados por representantes da 

hierarquia da Igreja, passam a ser tratadas com indiferença ou então 

responsabilizadas pelo ocorrido, sentindo-se desorientadas e necessitando de ajuda 

psicológica. 

Os autores acima comentados, além de vários artigos sobre o tema publicados na 

revista Concilium em 200416, formam o conjunto de obras que mais contribuíram 

para a discussão do material recolhido pela presente pesquisa na mídia nacional, na 

análise deste capítulo. 

1.2. Os casos noticiados pela mídia brasileira 

O período definido para a realização desta pesquisa está compreendido entre os anos 

1994 e 2002. As matérias jornalísticas foram buscadas, primeiro no acervo de 

clippings da ong Católicas pelo Direito de Decidir17, e, depois, na Internet, 

acessando os sítios de agências de notícias e de veículos da mídia mais significativos 

do país: a Agência Folha de S. Paulo (vinculada aos jornais Folha de S. Paulo e Agora 

São Paulo) disponibiliza textos integrais publicados desde 1994; a Veja (revista 

semanal de circulação nacional), textos publicados desde 1996; a Agência Estado 

16 Segundo o sítio do Instituto Teológico Franciscano, a Concilium Revista Internacional de Teologia foi 
fundada em 1965 por teólogos europeus com a missão de manter o “espírito do Concílio” Vaticano II, 
de abrir a Igreja para o diálogo com o mundo. Seus cinco números anuais são publicados em sete 
idiomas, inclusive em português. No n.3 de 2004, sob o título “A traição estrutural da confiança”, 
discutem-se os aspectos psicossociais, religiosos e legais do abuso sexual cometido por religiosos 
contra crianças e adolescentes. 

17 Católicas pelo Direito de Decidir é uma organização não governamental, feminista, sediada em 
São Paulo, que trabalha com questões relacionadas à sexualidade e religião.   
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(ligada aos jornais O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde), textos integrais 

publicados a partir de dezembro de 1995; e a Agência Globo (vinculada aos jornais 

O Globo, Diário de São Paulo, revista Época, rádio CBN e TV Globo), notícias 

veiculadas a partir de 1997. Em seguida foram consultados sítios de agências de 

notícias voltados para violência, feminismo, Igreja Católica, direitos da criança e do 

adolescente, como Agência de Noticias dos Direitos da Infância (ANDI); Agência de 

Notícias Católicas (CatolicaNet); Agência de Informação Padre Tito para a América 

Latina (ADITAL) e Comunicação, Educação e Informação de Gênero (CEMINA). 

Na etapa final, para confirmar o esgotamento da pesquisa, solicitei os serviços do 

banco de dados da Agência Folha, que efetuou um levantamento, em seus arquivos, 

dos textos publicados a partir de 1990, não tendo encontrado novos casos. 

Outra estratégia adotada para colher informações sobre mais casos ocorridos no país 

consistiu em enviar mensagens por correio eletrônico a 90 ONGs18 atuantes em todo 

o território nacional no campo dos direitos das mulheres e das crianças, informando 

os objetivos da pesquisa e solicitando informações sobre casos de violência 

cometida por religiosos contra mulheres que fossem de seu conhecimento. Dentre as 

organizações que responderam positivamente, uma contribuiu com o levantamento de 

matérias publicadas na imprensa local sobre um caso corrido em 2002 e outra 

ofereceu maiores informações sobre um caso que já tinha obtido repercussão na 

mídia nacional – e que veio a ser estudado aqui em profundidade. 

As palavras-chave utilizadas para localizar as matérias jornalísticas nas buscas em 

bancos de dados foram: abuso, sexual, estupro, atentado, violento, violência, Igreja 

Católica, padre, bispo, acusado, condenado, pedofilia, efebofilia e mulher. 

O levantamento permitiu mapear um número muito elevado de matérias sobre má 

conduta sexual de religiosos, dentre os quais constavam casos de pedofilia, abuso 

sexual e infração do voto de celibato. Somente foram consideradas as matérias que 

identificavam o nome do agressor, local do ocorrido e o número de vítimas. As 

demais deixaram de ser incorporadas porque não permitiriam qualquer 

18 O anexo 3 traz a lista de instituições que foram consultadas. 
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aprofundamento ou acompanhamento. Assim, foram selecionadas 486 matérias, 

publicadas no período de 1994 a 2002. Dentre essas, 321 permitiram identificar 68 

casos sobre abuso de meninos (no Brasil e no mundo) que não foram considerados por 

fugir ao escopo da pesquisa – restando assim 165 matérias sobre 21 casos nacionais de 

má conduta sexual de religiosos contra mulheres, incluindo denúncias de pedofilia, 

abuso sexual, estupro e infração dos votos de celibato. Depois de definidos, os dois 

casos, a serem analisados em profundidade, foram incorporadas mais 38 matérias 

sobre eles, publicadas nos veículos de mídia regional, chegando-se assim a um total de 

203 19. Essas matérias foram agrupadas de modo a compor uma espécie de dossiê de 

cada um dos 21 casos noticiados, numerados seqüencialmente. Cada peça 

jornalística foi tratada como um documento de pesquisa, também numerado em 

ordem crescente, sendo aqui referida apenas por esse número, “Doc.No”.

Essa precaução de não explicitar aqui as matérias jornalísticas deve-se ao propósito 

de dificultar a identificação dos casos pesquisados, preservando assim o anonimato 

das/os entrevistadas/os, como já foi anunciado. Pela mesma razão, foram omitidos os 

nomes dos eclesiásticos e se atribuíram nomes fictícios aos acusados. As entrevistas 

revelaram situações tão traumáticas que o anonimato das entrevistadas reveste-se de 

fundamental importância, para evitar que sofram outra vez, sendo procuradas pela 

imprensa ou correndo o risco de sofrer novas ameaças e represálias, como veremos 

posteriormente. 

Das matérias encontradas observa-se que 70% referem-se a casos noticiados em 

2002. O maior número de denúncias ocorreu no estado mais desenvolvido e 

populoso da federação, São Paulo. Dos 21 casos noticiados pela imprensa escrita, 

apenas cinco originaram processos criminais, sendo que grande parte das matérias 

não esclarecia qual a posição da denunciante em relação à Igreja. Cabe destacar que, 

dos 21 casos selecionados, 17 se referiam ao envolvimento de sacerdotes com 

meninas e adolescentes de 9 a 16 anos. Nesta seção faço um apanhado geral sobre 

esses 21 casos, detalhando as questões pertinentes adiante, ao analisar em 

19 A lista completa dessas matérias, numeradas seqüencialmente, com título, veículo e data, será 
apresentada à banca examinadora por ocasião da defesa da tese. Não está anexada à mesma para 
preservar o anonimato das pessoas envolvidas, mas faz parte do arquivo pessoal da pesquisadora.   
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profundidade os dois casos selecionados. 

Nos 21 casos de abuso sexual de mulheres e meninas publicados na mídia, um 

elemento comum é a pluralidade de denunciantes. Se somarmos, pelas informações 

jornalísticas, o número de denunciantes, chegamos a um total quase duas vezes 

superior ao número de atores denunciados. Esse é um indicativo de que dificilmente 

as acusações de abuso acontecem isoladamente: as denunciantes unem-se para 

apresentar a queixa ou, no momento em que uma decide denunciar, outras mulheres 

também tornam pública sua queixa contra um mesmo sacerdote. Algumas matérias 

jornalísticas também apontam que o religioso já havia sido denunciado em processos 

movidos em anos anteriores. Essas constatações sugerem a possível reincidência dos 

denunciados e, também, podem ser indícios da falta de averiguação das denúncias, 

da impunidade de que desfrutam e do sistema católico de transferência. 

A assimetria econômica, cultural, etária, de gênero e classe social, entre o 

denunciado e as denunciantes é evidente em quase todos os casos analisados. 

Embora seja difícil estabelecer um perfil único das denunciantes quanto à idade, 17, 

dos 21 casos analisados envolve criança ou adolescente até 16 anos; portanto, em 

apenas quatro as denunciantes são adultas. 

O vínculo que as denunciantes mantêm com a paróquia ou com o padre acusado 

estabelece-se a partir de sua condição de consumidoras de bens espirituais – 

paroquianas, coroinhas – ou mesmo de bens materiais – meninas que recebem 

auxílio econômico da paróquia, nesse caso destinatárias do exercício da caridade 

cristã. Podem também ocupar outras posições subalternas, tais como faxineira, 

empregada ou secretária da paróquia. Em quatro casos, além da denúncia de abuso 

sexual, há como conseqüência uma gravidez ou um filho já nascido.

1.2.1. Reações às denúncias 

Segundo se pôde perceber nos diversos casos relatados pela imprensa, quando um 
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padre se torna alvo de uma denúncia de abuso sexual, corre o risco de “manchar” sua 

imagem pública diante de seu superior eclesiástico, de seus colegas sacerdotes e da 

comunidade de fiéis. Sua carreira religiosa pode até ficar comprometida, mas isso 

não significa risco de punição jurídica. 

Os padres denunciados são sistematicamente afastados de suas paróquias ou 

funções. Esse é o primeiro procedimento da hierarquia eclesiástica; pode ter um caráter 

punitivo; contudo, como visto no contexto europeu e estadunidense, tem também o 

objetivo de “proteger” o denunciado, preservando-o no anonimato ou fora do alcance 

da mídia. No caso 7, o responsável pelo padre denunciado declarou à imprensa:  

“O arcebispo disse que não vai mais falar sobre o caso e que o padre está incomunicável, em 
recolhimento espiritual”. A matéria continua, afirmando: “Segundo o arcebispo, o padre se diz 
arrependido e vítima de tentação. O Código de Direito Canônico não prevê punição para atitudes 
como a do padre... depois do episódio, o padre renunciou a seu cargo de reitor do...” (Doc.49-
52).

Vários depoimentos encontrados na pesquisa falam que o acusado está “arrasado 

psicologicamente” e “arrependido”. O religioso acusado é potencialmente alguém que 

pode macular a imagem santificada da Igreja e colocar em risco sua credibilidade 

como instituição depositária da confiança dos/as fiéis. Daí, a necessidade de 

proclamá-lo livre de culpa e responsabilidade, ou recuperá-lo pelo 

arrependimento.No entanto, nem sempre a reação do denunciado é de 

arrependimento e silêncio. Uma matéria de 2002 descreve:  

[...] a garota ameaçou denunciá-lo. Ele respondeu que entre um padre e uma menina, todos 
escolheriam o lado de Deus. As investidas do padre seguiram por mais cinco meses. Em 
junho do ano passado, a garota descobriu que estava grávida (...) o sacerdote foi suspenso 
das atividades religiosas. “Isso já é uma grande punição”, diz o padre responsável pela 
paróquia. “Eu virei a culpada. As pessoas me xingam nas ruas”, reclama a menina. (Doc.18) 

Vê-se, nesse caso, que o acusado não teme a ameaça de denúncia, pois confia em sua 

autoridade sacerdotal e sabe que dificilmente será punido, uma vez que se entende 

como aquele que está “do lado de Deus”. Essa dimensão sagrada da figura sacerdotal 

opera para desencorajar as denúncias de abuso. Essa questão será retomada adiante, 

quando discuto os fatores que limitam as possibilidades de as vítimas oferecerem 
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denúncia contra religiosos que praticam violência sexual. Nos diferentes casos 

noticiados, percebe-se uma seqüência de estratégias semelhantes, adotadas por 

superiores eclesiásticos. Vejamos alguns exemplos. 

Referindo-se às acusações de pedofilia que os padres vêm sofrendo, segundo matéria de 

2002, o então presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), 

afirmava:  

“No Brasil, o país precisa ter clareza de seus valores éticos e evangélicos. Esse sensualismo 
exacerbado acaba atingindo a Igreja, mas ainda não temos um conjunto de medidas para 
tomar, uma seqüência de atos (...)”.

Segundo ele, as acusações de pedofilia que estão sendo feitas no Brasil e no mundo 

envolvendo padres e bispos são “um reflexo da atual sociedade”. É comum e corrente 

ouvirem-se declarações de religiosos e bispos que responsabilizam o erotismo 

presente na sociedade contemporânea pelas atitudes transgressoras dos padres. 

Argumenta-se que os padres são assediados e que se torna difícil resistir às 

“tentações”.

Em muitos casos a imprensa registra que os bispos não se pronunciaram porque não 

foram encontrados. Tal atitude pode ser interpretada como uma primeira estratégia dos 

superiores religiosos para evitar a divulgação dos fatos. Em contrapartida, os bispos 

que receberam a imprensa fizeram declarações em que observa-se estratégias 

visando protelar o julgamento ou proteger o acusado: 

No caso 5: “O Arcebispo vai esperar a decisão da justiça para decidir se o padre vai ser afastado 
das funções.” (Doc.46) 

No caso 11: “A denunciante disse que chegou a relatar o caso ao bispo da Arquidiocese, mas ele 
teria respondido para ‘perdoar porque a carne é fraca’... Os padres estão proibidos de falar 
sobre o assunto. A Igreja não se manifesta sobre o episódio.” (Doc.72) 

No caso 8: “O arcebispo afirmou que propôs no mês passado à Congregação o afastamento do 
padre..., citado em inquérito como cliente de uma suposta rede de prostituição de 
adolescentes... ‘caso a Congregação não o afaste, tomarei essa iniciativa’ ”. (Doc.54) 
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No caso 10: “Quando a denúncia da gravidez chegou até o bispo, ele exigiu explicações do padre. 
Segundo o religioso, o padre confessou, em prantos, que havia mantido relações sexuais com a 
adolescente e se arrependeu. ‘Fiz a pergunta clássica: O que o seu coração fala, continuar com 
o sacerdócio ou abandonar a Igreja? Ele escolheu seguir a vida de padre’, diz o bispo. ‘Ele 
pode ser pai solteiro e padre’. Ainda na mesma matéria, outra autoridade eclesiástica declara: 
“Um pai não entrega o filho à polícia”. (Doc.59) 

No caso 7: Diz o arcebispo: “Nesse momento, o padre está refletindo e se penitenciando. Apesar 
de ser muito grave o ato do padre, não há motivo suficiente para ele ser punido de imediato. 
Vamos esperar baixar a poeira para tomar decisões futuras”. (Doc.50) 

Esses depoimentos demonstram uma atitude de cautela; os bispos estão dispostos a 

ouvir e a perdoar o padre, se houver arrependimento de sua parte. A punição máxima 

referida é o afastamento da paróquia ou das funções sacerdotais. As denunciantes 

não são lembradas, tampouco ouvidas. Em nenhuma das matérias lidas encontrei, por 

parte das autoridades eclesiásticas, elementos que evidenciem preocupação com as fiéis 

que acusam os padres ou qualquer referência à apuração dos fatos pela própria 

Igreja.

Os danos acarretados às denunciantes por acusarem um sacerdote são de 

conhecimento público, tal como veiculado pela mídia. A fala de uma denunciante (caso 

20) é paradigmática:  

“Eu virei a culpada, as pessoas me xingam na rua” (Doc.80).  

Na leitura das demais matérias, observei, que as denunciantes sofrem pressão social e 

freqüentemente são desacreditadas ou estigmatizadas por sua imagem ou condição de 

vida, como numa matéria relativa ao caso 20, em que a jovem é apresentada como 

filha de uma desempregada, “com muitas tatuagens” e acostumada a passar dias fora 

de casa; segundo a matéria, a jovem argumentou: 

“Ele não disse pra mim que era padre” (Doc.80).

Talvez ela estivesse buscando proteger-se da acusação, já esperada, de ter seduzido 
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o padre... Nos casos analisados, de um modo geral não são as próprias adolescentes 

que procuram fazer a denúncia. Em alguns casos, a mãe resolve denunciar; outros 

foram descobertos por uma blitz num motel ou no desmantelamento de uma rede de 

prostituição infantil. Há também casos em que os pais guardam segredo sobre o 

ocorrido até que uma gravidez evidencie o fato. 

Invariavelmente a vida futura dessas meninas ou mulheres fica marcada 

negativamente. Elas passam a ser mal vistas pela comunidade local e muitas vezes 

precisam mudar de cidade para reconstruir suas relações sociais.

Em mais de um caso, os advogados de defesa argumentam que o padre acusado está 

sendo vítima de um complô movido por interesses políticos e que as denunciantes

são manipuladas por esses interesses. Verificam-se aqui, novamente, notáveis 

semelhanças com o “decálogo” sugerido por Rodríguez (2002). 

O argumento moral também aparece quando a defesa alega que a denunciante já tinha 

tido relações sexuais antes de denunciar os abusos cometidos por padres. As 

meninas, por serem pobres, com pouca escolaridade, com uma vida “dúbia” do ponto de 

vista moral, não são dignas de credibilidade. São muito vulneráveis e dificilmente 

encontram apoio da família e da comunidade em que vivem.  

A reação da comunidade é ambígua e, muitas vezes, danosa às denunciantes. No 

caso 10, uma paroquiana comenta:  

“Ele é um homem bonitão, boa pessoa, conversa bem. Temos que pensar que, além de padre, 
ele é um homem... e a religião não considera isso” (Doc.58).

Nesse comentário fica transparente a crítica que a paroquiana faz ao tratamento que 

a Igreja dá às questões relativas à sexualidade: não considera a dimensão humana do 

padre, que implica sua vida sexual. Ela, por sua vez, demonstra tolerância: afinal, ele 

é um homem bonitão... 
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No caso 8, quando uma rede de prostituição juvenil é desmantelada e um padre da 

cidade, junto com outras autoridades locais, é flagrado como usuário dessa rede, um 

fazendeiro do município defende o padre: 

“que é seu amigo” e sugere “que mandem um padre bicha para a cidade”, para “acabar com 
o problema” (Doc.53). 

Essas falas mostram que o senso comum é bastante tolerante com as práticas sexuais 

masculinas. A sexualidade masculina, naturalizada, é usada para desculpabilizar ações 

abusivas dos homens em geral, em relação às mulheres. A tendência predominante nas 

comunidades em que ocorrem denúncias de abuso sexual por parte de seus pastores 

oscila entre compreendê-los, aceitar seu comportamento, duvidar das denunciantes e 

até responsabilizá-las – afinal, podem ter seduzido o sacerdote, um homem 

celibatário, por definição da instituição à qual pertence. 

Conforme indicado no início deste item, a análise feita até o momento contempla os 

casos de abuso e violência sexual de padres contra mulheres, encontrados na mídia 

nacional, nos últimos anos.  A seguir trabalharei com os dois casos investigados com 

maior profundidade. Esta primeira aproximação ao objeto foi importante para 

delimitar os problemas de pesquisa a serem enfrentados.  

As leituras já referidas, a bibliografia sobre violência contra as mulheres e a 

primeira aproximação com o conteúdo das peças jornalísticas sobre os 21 casos 

arrolados, facilitaram a delimitação dos problemas de pesquisa a serem abordados na 

etapa subseqüente. Assim, os roteiros de entrevistas e as observações, nas visitas de 

campo realizadas para a coleta de dados sobre os dois casos aprofundados, 

abordaram as seguintes questões: 

- os mecanismos oficiais acionados pela hierarquia da Igreja Católica para lidar com 

as denúncias de abusos sexuais cometidos por religiosos; 

- os mecanismos extra-oficiais, ocultos e sutis, incluindo o emprego do poder 

simbólico, utilizados para lidar com as acusações de violência sexual;
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- os votos de celibato, a aura sagrada do sacerdote, o poder da Igreja, o “sistema 

secreto” como fatores que garantem a imunidade dos sacerdotes, dificultam as 

denúncias e impedem as denunciantes de se proteger dos ataques sexuais; 

- as reações da comunidade frente à denúncia; 

- as assimetrias de poder entre denunciantes e denunciados; 

- os danos sofridos pelas denunciantes (pela violência sofrida e pelo fato de ter 

denunciado); a perspectiva das denunciantes: por que vale a pena denunciar; 

- todos os fatores mencionados acima como obstáculos às denúncias da violência e à 

condenação dos acusados; 

- atores e instituições que apoiaram as mulheres denunciantes.

Estes interrogantes nortearão o próximo capítulo, que está construído a partir de 

visitas e entrevistas feitas a pessoas envolvidas em dois casos de denúncias de 

violências e abuso sexual cometidos por padres brasileiros, nos últimos anos.  
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2

Estudo aprofundado de dois casos e identificação de 

políticas de proteção institucional 

“La complicidad activa en altas instancias religiosas es la más destructiva contra 
el feligrés, pues todos los mecanismos internos para reparar o prevenir abusos 
están controlados por la consigna de proteger la imagen institucional y lo que el 
antropólogo Elio Masferrer llama el capital simbólico del grupo religioso. En el 
caso del catolicismo, factores como el derecho canónico mismo, nociones 
culturales de la sacralidad de los sacerdotes, y determinados dogmas teológicos, 
con frecuencia se utilizan como marco ideológico ah hoc para intentar justificar 
dichas estrategias”. (Erdely, 2005) 

2.1. Os casos estudados 

Dos 21 casos de abusos de mulheres cometidos por religiosos católicos, selecionei dois a 

serem estudados mais detidamente, buscando os que apresentassem as seguintes 

características: tivessem maior número de pessoas envolvidas como denunciantes, de 

membros da comunidade e da hierarquia da Igreja Católica; tivessem obtido grande 

repercussão, aumentando o número de fontes para a pesquisa (matérias jornalísticas, 

processos, depoimentos); houvesse instauração de processo jurídico-policial; e a 

possibilidade de estabelecer contato com informantes-chave, que pudessem auxiliar 

nos contatos com os envolvidos no caso. 

Depois de definir os dois casos que correspondiam plenamente aos critérios 

estabelecidos (doravante referidos como “A” e “B”), fiz contatos com integrantes de 

ONGs que tinham apoiado as denunciantes. No caso A obtive o apoio do coordenador, 

que atuara como assistente da promotoria. Esse contato facilitou o acesso ao material 

complementar sobre o caso e aos informantes que entrevistei. Em 2003, fiz a 

pesquisa in loco, em que registrei seis entrevistas com oito pessoas: o advogado 

(assistente da acusação) e uma integrante da referida ONG; uma militante do 

movimento de mulheres; um padre de uma Pastoral que se manifestou em defesa da 

apuração dos fatos; duas assistentes sociais, uma das quais integrante do Conselho 
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Tutelar da Criança e da Juventude; o advogado de defesa do acusado; e o bispo da 

diocese na qual atuava o acusado. Busquei também informações junto às 

denunciantes, mesmo sabendo que elas dificilmente aceitariam falar sobre o caso 

(que nessa altura já se arrastava há 18 meses), pois estavam muito insatisfeitas com 

a paralisação do processo e, também, cansadas do assédio da mídia. Mesmo assim, fui 

ao bairro onde moram e encontrei-me com sete denunciantes; conversei com cinco 

delas e suas famílias que, no entanto, se recusaram a gravar entrevistas; suas 

declarações, bem como minhas observações, foram cuidadosamente registradas no diário 

de campo. Durante minha estadia também não foi possível, apesar das tentativas 

prévias de agendar, realizar entrevista com o bispo. Depois de voltar para São Paulo 

continuei tentando contatá-lo; enviei-lhe as perguntas por e-mail e finalmente obtive 

sua resposta, também por e-mail.

No caso B, já havia um contato anterior com a ONG local, cuja integrante apoiou as 

denunciantes e atuou como assistente da promotoria nos processos contra o acusado. 

Foi essa pessoa que  enviou-me mais documentação sobre o processo e me recebeu 

quando estive lá  em 2004. Fiz seis entrevistas, com duas denunciantes, duas 

paroquianas que apoiaram as denunciantes, além da integrante da ONG e de um 

procurador de justiça. Antes de viajar, mantive contatos telefônicos com o advogado 

de defesa do padre acusado, que informou-me estar impedido de conceder entrevistas 

por sigilo profissional e determinação de seu cliente. Outro contato, também 

infrutífero, foi feito com a paróquia onde ocorreram os fatos. Falei com a secretária, 

que acompanhou todo o desenrolar do caso e prestou depoimentos em favor do 

denunciado, mas ela recusou-se a conceder entrevista, dizendo não desejar relembrar o 

problema. Informou também que não poderia ajudar na localização de outras pessoas 

que acompanharam o caso, pois todos haviam se afastado da paróquia. A tia de uma 

das denunciantes, que era muito ativa na comunidade e apoiou a sobrinha nas 

denúncias, também se recusou a conceder entrevista. 
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As doze entrevistas foram numeradas em ordem seqüencial e transcritas20. Depois 

procedi à sistematização dos dados contidos nas entrevistas e no caderno de campo, 

de acordo com os problemas levantados pela pesquisa. As peças jornalísticas sobre 

os dois casos foram agrupadas e sempre que mencionadas serão identificadas pelo 

número de documento a elas atribuído. 

Apresento primeiro uma sucinta descrição dos dois casos analisados para depois 

interpretar os mecanismos oficiais e extra-oficiais adotados pela Igreja para lidar 

com as denúncias. 

Evito empregar aqui o termo “vítima” ou “sobrevivente de abuso” (como atualmente 

se usa, sobretudo nos Estados Unidos) porque em nenhum dos dois casos estudados 

os denunciados foram condenados pela justiça – assim, as pessoas que os acusaram 

não são oficialmente “vítimas”, apenas “denunciantes”. Os padres são referidos 

como acusados ou denunciados. O caso A mantém-se paralisado na justiça e o 

julgamento ainda deve demorar muito tempo, enquanto no caso B o acusado foi 

condenado em primeira instância a 24 anos de prisão, mas absolvido em segunda 

instância. No entanto, isso não enfraquece a análise aqui empreendida, ao contrário 

indica a vulnerabilidade das denunciantes. Como se verá, há suficientes informações 

sobre os casos para, independente do julgamento dos acusados, alcançar o objetivo 

de evidenciar como a violência sexual cometida por religiosos esbarra em 

procedimentos e mecanismos consolidados — oficiais, extra-oficiais, e de ordem 

psicológica e social — que impedem ou dificultam enormemente a denúncia e a 

condenação dos agressores. 

2.1.1. O caso A 

Envolve duas denúncias: de abuso por parte de um padre e, depois, de coerção sobre 

20 A relação de entrevistados/as, com seus nomes e atribuições não consta em anexo para proteger o 
anonimato dessas pessoas, mas fazem parte integralmente de arquivo pessoal da pesquisadora. 
Doravante as citações de entrevistados/as serão identificadas pelo número atribuído a cada 
entrevista, de 1 a 6 no Caso A, de 7 a 12 no caso B.  
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as denunciantes por parte de um bispo. Foi o caso que obteve maior repercussão na 

mídia nacional e local. Começou a ser noticiado em 2002, quando os dois principais 

jornais locais deram as primeiras informações. Logo as notícias chegaram aos jornais 

de maior circulação no país e a revistas semanais de circulação nacional. Meus 

arquivos reúnem 82 matérias publicadas (Doc.82 a 163) por um único jornal. As 

primeiras denúncias ocorreram no início de 2002, numa das regiões mais pobres do 

país. Obtiveram grande repercussão na mídia nacional ao longo desse ano, em meio 

à onda de escândalos sexuais em que se via envolvida a Igreja Católica nos EUA.

As denunciantes 

Inicialmente, 21 meninas e adolescentes com idades entre 9 e 15 anos prestaram 

queixa na delegacia policial da cidade acusando de abuso sexual o padre local – que aqui 

será referido como “padre Leandro” 21– sexagenário, professor universitário e religioso 

aposentado. Na versão oferecida pela mídia, a avalanche de denúncias teve origem 

quando uma das adolescentes procurou um policial para denunciar o padre (Doc.82-

86 e 164). No entanto, uma das entrevistadas, que acompanhou o caso de perto, 

afirma que a primeira denúncia foi apresentada pela mãe de duas adolescentes que, 

muito insatisfeita com a situação, resolveu comunicar o caso à polícia num dia em 

que estava alcoolizada. Afirma também que essa mulher, mãe de duas freqüentadoras 

da casa do padre, havia acabado de tomar conhecimento dos abusos ao tentar entender 

por que o padre deixara de fazer os donativos que ela recebia por meio das filhas: 

estas lhe contaram que o padre já não tinha mais interesse na companhia delas, pois 

estava preferindo outras meninas. Segundo uma adolescente entrevistada pelo jornal 

local, o denunciado só mantinha interesse por garotas até a época da primeira 

menstruação; depois disso, deixava de procurá-las.

Conforme o então delegado da cidade declarou à imprensa: 

“ o padre convidava as crianças e adolescentes para sua casa com a oferta de lanche, dinheiro 
e roupas. Com isso partia para o aliciamento, apalpava, fazia sexo oral e outros atos libidinosos” 

21 Os nomes dos acusados são fictícios.  
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(Doc.164).  

Três denunciantes confirmaram ter mantido relações sexuais com o padre, enquanto 

outras mencionavam “atos libidinosos”, segundo o jargão policial. O laudo do 

exame feito em nove delas no Instituto Médico Legal apontou que duas podem ter 

mantido relação sem ruptura do hímen (e que nenhuma apresentava sinais de 

violência). Outra menina, de 13 anos, tinha roturas himenais, sinal de que já 

mantivera relações sexuais, mesmo que não seja possível identificar com quem 

(Doc.88, 165, 166). Nenhuma das denunciantes referiu-se a violência física; no entanto, 

o padre poderia ser acusado de estupro porque, segundo o Código Penal, o ato sexual 

praticado com menor de 14 anos é considerado estupro, pois pressupõe violência 22.

O segundo denunciado foi o bispo da diocese em cuja circunscrição ocorrera a 

denúncia, contra quem foi aberto um inquérito policial para apurar denúncias de que 

o próprio bispo, mais o motorista do então advogado do padre e uma “beata” da 

cidade estariam coagindo as denunciantes a retirar as queixas contra o padre. 

Os denunciados 

O primeiro denunciado, padre Leandro, ostenta um respeitável currículo acadêmico, 

além de “bons serviços” prestados à Igreja. Filho de uma família da cidade onde 

ocorreram as denúncias, depois de estudar Filosofia e Teologia ordenou-se padre em 

1959, lecionou em seminários e trabalhou em diversas paróquias da região. Mudou-

se nos anos 1970 para outra região, onde foi auxiliar direto de um bispo da linha 

progressista23. Conforme suas declarações em entrevista à imprensa, seu trabalho se 

concentrava:

22 Segundo o artigo 224 do Código Penal Brasileiro, “presume-se violência: a) se a vítima é menor 
de 14 anos”. Regulamentações ordenam que as penas fixadas para os crimes atribuídos aos 
acusados sejam acrescidas de metade nesses casos. 

23 Os membros da Igreja aliados à chamada linha progressista são aqueles que aderem às propostas 
da teologia da libertação, em defesa dos mais pobres, na luta pela justiça social.  
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“na defesa dos direitos humanos, politização do povo, organização das comunidades de 
base, mobilização das favelas” (Doc.114).  

Além de assistir às/aos fiéis, também ministrou aulas em uma universidade. Em 

1998, padre Leandro voltou para sua terra e passou a dar aulas em uma universidade 

em cidade próxima, dividindo seu tempo entre esta e sua cidade natal, onde ocupava 

um apartamento cedido pelo prefeito (Doc.94). Não era designado oficialmente pároco da 

cidade, mas, segundo os/as entrevistados/as, estava aguardando essa designação 

enquanto atuava junto à comunidade católica local. 

Todas as fontes da pesquisa relatam que, na época das denúncias, o acusado estava em 

tratamento médico de uma grave enfermidade. O denunciado não foi entrevistado 

porque, apesar de haver insistido, não logrei informações que permitissem localizá-lo. 

O segundo acusado, bispo desde 1997, estudou Filosofia e Teologia Dogmática na 

Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma tendo ocupado, a partir de 2000, 

importantes cargos na hierarquia eclesial da CNBB – Conferência nacional dos 

Bispos do Brasil. 

O processo jurídico-policial e a prisão 

Logo depois da apresentação das queixas na polícia, o padre denunciado não pôde 

ser encontrado. Seus superiores hierárquicos diziam não saber informar onde ele 

estava, mas seu advogado avisava que ele deveria se apresentar em breve. Ao 

reaparecer, duas semanas mais tarde, padre Leandro concedeu uma longa entrevista 

ao jornal local, apresentou-se à polícia, relatou que não se apresentara antes porque 

estava em retiro espiritual num seminário em outro estado – e que era inocente. A 

chamada para essa entrevista, concedida pelo padre ao jornal antes de se apresentar à 

polícia, estampa: “Nego tudo, a fantasia infantil é fértil”. Fala de sua “consciência 

de distributividade” e de seu desprendimento, que o leva a doar tudo o que ganha 

como professor universitário. Sobre as denúncias, declarou conhecer algumas jovens 
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de vista e atribuiu as queixas a uma rivalidade entre famílias, que tinham a percepção 

“certa ou errada” de que umas estavam recebendo mais que outras (Doc.114). 

A apresentação do padre à polícia ocorreu na casa paroquial da cidade, segundo o 

delegado, para evitar um possível tumulto caso ocorresse na delegacia (Doc.115). No 

mês seguinte, a imprensa local e nacional (Doc.116, 117, 169 e 171) noticiou que a 

juíza encarregada do caso havia decretado a prisão preventiva do padre, com base na 

denúncia oferecida pelo promotor de justiça, por sua vez baseada nas acusações de 

estupro presumido e atentado violento ao pudor, segundo o inquérito policial. O 

acusado foi recolhido em uma instituição destinada a receber presos com diploma 

universitário. 

O então advogado do acusado entrou com um pedido de habeas corpus, requerendo o 

relaxamento da prisão com base nos seguintes argumentos: o acusado precisa 

comparecer a sessões de quimioterapia para combater um câncer; tem residência 

fixa; é réu primário, tem bons antecedentes e profissão definida. O advogado 

aproveita para levantar a suspeita de que a prisão ocorrera em razão de excessos 

cometidos tanto pela juíza que decretou a prisão como pelo delegado que cumpriu a 

ordem e pelo promotor que acompanhou a prisão (Doc.119). 

Dois dias depois, o padre deixou a prisão (Doc.120-122) para ser hospitalizado, 

depois de uma suposta tentativa de suicídio que não foi confirmada nem desmentida 

nos dias seguintes. Permaneceu internado por quase um mês, tendo deixado o hospital 

em uma UTI móvel, com um médico e um enfermeiro, para prestar depoimento no 

Fórum local. Compareceram também, para acompanhar o caso, dois padres 

representantes da diocese, além de integrantes de ONGs de proteção dos direitos da 

criança e do adolescente. Na audiência, o acusado negou todas as acusações e foi 

encaminhado para uma cela comum na cadeia pública da cidade, sob protestos do então 

advogado: “ele está com o estado de saúde abalado e tem nível superior” (Doc.126 e 

127). No dia seguinte, foi transferido para o hospital da cidade para tratamento de 

hipertensão e broncopneumonia e, dois dias depois, removido para outra cidade para 

realizar exames e submeter-se a uma cirurgia para tratamento do câncer (Doc.129 e 134). 
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Cerca de um mês mais tarde, o Tribunal de Justiça do Estado concedeu habeas corpus

em favor do padre, que está em liberdade (Doc.147). Não obstante os esforços feitos, 

não consegui qualquer notícia  sobre o paradeiro e a situação do denunciado. 

Desde então o promotor e o delegado responsável pelo caso foram transferidos para 

outras comarcas. O processo encontra-se paralisado desde 2003, à espera do 

julgamento de um pedido de suspeição da juíza, como  relatou o atual advogado do 

denunciado:  

“ A constituição assegura a qualquer cidadão sob processo um juiz imparcial para decidir se é 
culpado ou inocente. E o padre Leandro tem o direito de ter um juiz imparcial (...) Quando o juiz 
parece ao réu não encarnar essa imparcialidade, a lei lhe faculta argüir a suspeição. Essa 
suspeição, se o juiz não acata, é julgada pelo Tribunal de Justiça. Então, a defesa usou um recurso 
legal, não é? De argüir a suspeição da juíza (...) Ela o considerou culpado antes de encerrar o 
processo, de ouvir testemunha etc. Vai ser julgado o pedido. Está tramitando e, como 
qualquer processo... o Tribunal de Justiça tem milhares de processos, e ele está na fila, será 
julgado. [O processo original] fica parado, porque se a questão da imparcialidade da juíza 
está sob julgamento, não seria lógico que ela continuasse a presidir antes do Tribunal decidir... 
“(Entr.6)  

Antes que pe. Leandro recebesse o habeas corpus da Justiça, outro inquérito policial foi 

aberto contra três acusados: o bispo da diocese em questão, o motorista do então 

advogado do padre e uma “beata” (Doc.128). Três meninas e uma adolescente 

acusavam o bispo de tê-las procurado, depois de celebrar uma missa no bairro onde 

moram, para incentivá-las a mudar sua versão da história (Doc.130, 176, 177). Esse 

inquérito policial foi depois arquivado, conforme noticiou a imprensa em 2002 

(Doc.179). 

2.1.2. O caso B 

Referindo-se a abusos ocorridos a partir de 1996, o caso envolve o padre “Alberto”, 

acusado de estupro e de importunação ofensiva ao pudor. Singulariza-se pelo nível 

que o processo criminal atingiu no fluxo da justiça: denunciado por estupro de duas 

mulheres (sendo uma menor de idade à época dos fatos, e a outra faxineira da casa 

paroquial), o padre foi condenado a 24 anos em primeira instância em 2001, mas 

absolvido em segunda instância em 2002. Tinha havido outra denúncia contra ele por 
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parte de duas mulheres que trabalharam na casa paroquial, por importunação. Também 

foi absolvido nesse processo. 

Em 1998, jornais locais noticiaram a abertura de um processo na 1a Vara Criminal 

contra o padre Alberto, então pároco da comunidade. Segundo as matérias da imprensa, 

duas mulheres tinham efetivado denúncia de violência sexual na Delegacia da 

Mulher da cidade. Por orientação da delegada responsável, ocorreu a aproximação das 

denunciantes com a assessoria jurídica de uma ONG feminista. Ainda de acordo com 

o jornal, a delegada já conhecia o trabalho da ONG devido a outro processo movido 

contra o pároco naquele mesmo ano, por uma denunciante de 21 anos, que o havia 

acusado de tê-la abraçado e beijado, configurando o que no jargão dos operadores de 

direito se denomina importunação ofensiva ao pudor. 

As denunciantes 

De acordo com os depoimentos de Paula ao jornal, ela se preparava para a vida religiosa 

desde os 16 anos, época em que se tornou catequista na paróquia e veio a sofrer abuso 

sexual pelo padre. Conta que o conheceu nos cursos de que participava. Era virgem e 

nunca havia namorado. Em uma festa na igreja, foi aconselhada a dormir na casa 

paroquial, pois a festa terminaria tarde e não havia possibilidade de voltar para casa. 

Pela madrugada, foi acordada pelo padre que, em seguida, tapou sua boca, arrancou-

lhe a camiseta e a violentou. Paula afastou-se da paróquia e desistiu do curso de 

Teologia. No ano seguinte, o padre voltou a procurar a garota em frente de sua 

escola: “Ele me pegou pelo braço e me empurrou para dentro do carro. No motel, me deu um tapa e 

me violentou”. Paula relatou também que denunciou os dois estupros ao superior 

imediato do padre, que não tomou qualquer providência. Em entrevista a uma revista 

de circulação nacional, o superior confirmou que ouviu o relato da moça, mas nem 

mandou investigar porque o padre negou tudo: “Entre a palavra dela e a dele, fiquei com a do 

padre”, explicou à imprensa (Doc.189). 
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Outra denunciante, Maura, funcionária da casa paroquial com 24 anos à época dos fatos, 

disse que trabalhou na limpeza durante um ano e meio. Em entrevista a um jornal, 

afirmou que numa noite o padre a agarrou na cozinha: 

‘Eu dizia que ia denunciar ele, e ele disse que eu era burra, nem estudo tinha, e ninguém iria 
acreditar na palavra de uma faxineira contra a de um padre’. ‘Dizia que se eu contasse pra 
alguém, iria me processar por calúnia’. (Doc.181) 

Em confissão antes do primeiro abuso, Maura contara ao padre que se prostituíra para 

sustentar o filho, visto que era pobre e mãe solteira. O padre usou essa informação 

para forçá-la:  

“ Ela sofria muito por ter se prostituído por um curto período de tempo, se culpava muito por 
isso. Inclusive ela confessou isso ao padre e ele usava isso contra ela, para obrigá-la a 
manter relação sexual, né? (...) Se ela já tinha feito com outros, por que não fazer com ele 
também?”(Entr.7) 

Depois disso, foram várias as investidas do padre contra Maura que, para receber seu 

salário, tinha de permitir o abuso. Ela acabou contando o caso a um outro padre 

residente na mesma casa paroquial, que disse nada poder fazer para ajudá-la. Depois 

disso, resolveu deixar o emprego. 

A terceira denunciante, Laura, que processou o padre por importunação, contou aos 

repórteres que, certo dia, padre Alberto a enlaçou pela cintura e tocou seus seios: 

“No começo, eu estranhava que ele me abraçava demais. Mas eu não pensava em maldade, 
afinal era um padre”. (Doc.180)

Ela também teve de deixar o emprego. 

O denunciado 

Padre Alberto também tem respeitável currículo acadêmico. Formado em Filosofia e 

Teologia, é pós-graduado em formação de catequistas por um instituto da Europa. 

Quando foi denunciado, ocupava um cargo importante na hierarquia e lecionava 
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numa escola superior de Teologia. Depois das denúncias foi transferido e ficou à frente 

de uma paróquia em outro estado. Na visita que fiz ao local, as informações que 

obtive eram desencontradas: alguns diziam que ele estava numa paróquia na mesma 

cidade, enquanto para outros fora visto celebrando missa numa paróquia em outra 

cidade do estado. Após as denúncias, o padre argumentou que as acusações eram 

perseguição devido à sua militância esquerdista: 

 “Sou inocente. Por trás dessas histórias existem interesses econômicos e ideológicos” 
(Doc.184).  

A cúpula da Igreja Católica pouco comentou esse caso. 

2.2. Políticas e mecanismos de proteção institucional 

Os textos normativos internos à Igreja Católica Romana estão codificados desde 

1917, ocasião em que o Código de Direito Canônico substituiu o sistema resultante 

da compilação de documentos antigos. O CDC24 foi revisto em 1983, depois do 

Concílio Vaticano II, numa tentativa de adaptação à realidade recente (ver a respeito 

Messner, 1999). 

Um dos autores já comentados, Rodríguez (2002), sustenta que prescrições do CDC 

configuram orientações para que a hierarquia mantenha o silêncio e até encubra a 

transgressão, visando evitar escândalos. Essa premissa tem sido reforçada pela Igreja 

Católica: “evitar escândalo” é mencionado centenas de vezes no Código Canônico 

como norma ou obrigação (Sipe, 2004, 23). 

24 O Código de Direito Canônico (1983) está organizado em 7 livros; Livro I: das normas gerais; Livro II: 
do povo de Deus; Livro III: do múnus de ensinar da Igreja; Livro IV: do múnus de santificar da Igreja; 
Livro V: dos bens temporais da Igreja; Livro VI: das sanções na Igreja; Livro VII: Dos processos. Cada 
livro é dividido em títulos que, por sua vez, se subdividem em cânones. 
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2.2.1. Código de Direito Canônico versus legislação do país 

Dois artigos — publicados no número da revista Concilium em 2004 sobre abuso 

sexual cometido por religiosos — abordam esse problema. 

Ao tratar da questão em Abuso sexual como ação penal no direito canônico, Hans-

Jürgen Guth (2004, 113-25) aponta que, em diversos países (Estados Unidos, 

Alemanha, Canadá, Irlanda, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Áustria e Suíça) as 

autoridades eclesiásticas não apenas tomaram as medidas canônicas, mas também 

tomaram medidas complementares, para reconquistar a confiança perdida face aos 

inúmeros casos de abusos denunciados. Para esse autor, o interesse das vítimas 

potenciais, bem como dos colaboradores da Igreja e dos católicos e católicas em 

geral, estariam atendidos se houvesse uma aberta, transparente e coerente aplicação 

das leis e normas complementares já existentes. 

Rik Torfs (2004, 129-30), observa que as normas canônicas não tiveram êxito no 

trato do abuso sexual. Em sua análise o autor aponta o problema criado pela Igreja 

Católica ao tentar subtrair seus membros ao rigor das leis do país. Ele menciona o 

cânon 22, integrante do Livro I – Normas Gerais, que prevê: 

“As leis civis, às quais o direito da Igreja remete, sejam observadas no direito canônico com 
os mesmos efeitos, desde que não sejam contrárias ao direito divino, e não seja determinado o 
contrário pelo direito canônico” (CDC cân.22).  

Fica explícito, portanto, que a Igreja considera o direito canônico acima da lei do 

país. As autoridades eclesiásticas julgam poder decidir se querem ou não fazer uso 

das leis civis: 
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“ [...] A possibilidade de a lei civil impor certas normas à Igreja, por exemplo, como as 
relativas ao direito trabalhista, ou ao processo regular, nem sempre é encarada.” (Torfs,
2004, 29-30) 

Para esse autor, a legislação civil foi progressivamente regulamentando muitas 

esferas da vida em sociedade (como as leis trabalhistas, ambientais, de proteção ao 

consumidor), o que incidiu na autonomia desfrutada pela Igreja, como no caso das 

normas trabalhistas que, em muitos países, enquadram o trabalho sacerdotal. Essa 

nova situação retira o monopólio da Igreja para determinar o estatuto das pessoas 

que ela emprega. Ainda segundo Torfs, baseando-se sobretudo na situação da 

América do Norte, a jurisprudência civil relativa à responsabilidade e à 

confidencialidade profissional, no caso de abuso cometido por sacerdotes, passou a 

afetar as igrejas, estimulando-as a adaptar suas normas aos padrões da lei civil. 

Segundo ele (Torfs, 2004,132-3): 

“A responsabilidade pelas conseqüências é o primeiro problema importante a forçar a Igreja a 
adaptar-se às normas compartilhadas por quase todos os atores na sociedade democrática 
moderna. Especialmente nos EUA, onde as conseqüências da responsabilidade são enormes, a 
Igreja sente-se obrigada a enfrentar (...) as normas e políticas estabelecidas pela sociedade 
secular.”

Desse ponto de vista, é o contexto legal — com suas conseqüências onerosas do 

ponto de vista financeiro — que teria levado a Conferência dos Bispos Católicos dos 

Estados Unidos25 a publicar o documento Normas essenciais para a política 

diocesana ao tratar das alegações de abuso sexual de menores por parte de sacerdotes 

ou diáconos 26. No caso estadunidense, depois de perder muitas causas judiciais que 

quase levaram algumas dioceses à bancarrota, foram estabelecidas normas claras 

que, seguidas rigorosamente, poderiam evitar a responsabilização da Igreja, ou seja: 

os princípios do Estado sobre responsabilidade institucional forçaram uma reforma 

da Igreja, que restringiu a adoção do direito canônico. Por outro lado, referindo-se aos 

casos de abuso sexual cometidos pelo clero, esse autor defende que a Igreja não deve 

(e não pode) deixar os processos entregues unicamente aos tribunais seculares, pois 

algumas questões devem ser tratadas no âmbito eclesial (suspensão do sacerdote, 

25 USCCB – sigla em inglês da Conferência dos Bispos dos Estados Unidos.
26 Essas normas, constantes do sítio www.usccb.org/bishops/norms.htm, foram traduzidas e são aqui 

apresentadas no Anexo 4.  
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garantia de cuidados materiais para a sobrevivência, reabilitação psicológica e 

funcional), desde que não entravem nem influenciem os processos criminais civis. 

No entanto, para a hierarquia católica, a principal prescrição é seguir o direito 

canônico, cujas penas são obviamente diferentes daquelas prescritas no direito civil. 

Eis o que prescreve o CDC sobre casos de infração do voto de celibato:  

Cân. 1395:

“Parágrafo 1: O clérigo concubinário (...) e o clérigo que persiste, com escândalo, em 
outro pecado externo contra o sexto mandamento do Decálogo, sejam punidos com 
suspensão. Se persiste o delito depois de advertências, podem-se acrescentar 
gradativamente outras penas, até a demissão do estado clerical. 

Parágrafo 2: O clérigo que, de outro modo, tenha cometido delito contra o sexto 
mandamento do Decálogo, se o delito foi praticado com violência, ou com ameaças, ou 
publicamente, ou com menor abaixo de 16 anos, seja punido com justas penas, não 
excluída, se for o caso, a demissão do estado clerical” 

Cân. 694:

“Parágrafo 1: Deve ser pelo próprio fato demitido do instituto o membro que: 1) Tiver 
abandonado notoriamente a fé católica; 2) Tiver contraído ou tentado matrimônio, mesmo 
só civilmente; 

Parágrafo 2: Nesses casos, o Superior maior, com seu conselho, sem nenhuma demora, 
reunidas as provas, faça a declaração do fato, para que conste juridicamente a demissão.” 

Observe-se que a punição é claramente definida e deve ser rápida para o membro do 

clero que se casa. Já para aquele que comete delito sexual com ou sem violência, a 

complacência é maior: primeiro é necessário admoestá-lo, adverti-lo e, em último caso, 

demiti-lo. A demissão do quadro de clérigos é apresentada praticamente como a pena 

máxima nesses casos. Não há qualquer referência à submissão à justiça civil – ou a 

interesse pelas vítimas. 

Em consonância com o que preconiza o cânone (acolhida e recuperação), em nosso 

caso A, enquanto o acusado estava desaparecido, o bispo da diocese à qual o padre 

estava subordinado afirmou que pretendia apoiá-lo:  

“Vamos ouvi-lo e ajudá-lo. (..) em caso de condenação, as penas são medicinais, ou seja, 
queremos a recuperação e não a vingança” (Doc.86). 
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De forma semelhante, uma testemunha de acusação no caso B relata indignada a 

reação de um colega do acusado: 

“ Havia um padre que sabia de tudo e perguntei por que ele não ia depor contra; ele 
respondeu: ‘Não posso, porque existe uma regra que a gente tem que recuperar o irmão, e não 
condenar o irmão. (Entr.9)

Diversos cânones trazem a advertência para prevenir ou reparar escândalos. Essa 

preocupação demonstra o cuidado da Igreja com sua imagem frente aos fiéis e à 

sociedade. Daí talvez a tolerância para com práticas “ilícitas” dos sacerdotes, desde 

que não sejam tornadas públicas. Muitas vezes a palavra escândalo é referida, mas 

não prevê nenhum procedimento em relação às possíveis vítimas dos erros 

cometidos por membros do clero. Há bastante tolerância com o “réu” e sequer se 

nomeiam as vítimas. A propósito, essa é uma das expressões de poder dos homens 

sobre as mulheres, que extrapola os espaços eclesiais. O cânone 1341 prescreve: 

“O Ordinário só se decida a promover o procedimento judicial ou administrativo para 
infligir ou declarar penas, quando vir que nem com a correção fraterna, nem com a 
repreensão, nem por outras vias de solicitude pastoral, se pode reparar suficientemente o 
escândalo, restabelecer a justiça e corrigir o réu.” 

É explícita a preocupação em evitar ou reparar o escândalo. O Dicionário de Direito 

Canônico (Corral & Urteaga, 1993) não traz a palavra escândalo como verbete, portanto 

a noção de “escândalo” deve ser a mesma de nossos dicionários. Segundo o Dicionário 

Aurélio (Ferreira, 1988), escândalo é: 

“Aquilo que é causa de erro ou de pecado, o que resulta de erro ou pecado, indignação 
provocada por mau exemplo, desordem, tumulto, escarcéu, grave acontecimento que abala 
a opinião pública, fato imoral, revoltante.” 

É interessante notar como a idéia de pecado, conceito religioso, aparece na 

linguagem de um dicionário. A idéia de escândalo também aparece associada à 

repercussão de um fato imoral. A ética guarda sua dimensão leiga, mas a moralidade 

freqüentemente está associada a prescrições religiosas.  
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Até que ponto a vigência do CDC dificulta o cumprimento do Código Civil, quando os 

acusados de violência sexual são membros eclesiásticos? No Brasil, os religiosos que 

cometem abuso sexual na sociedade brasileira estão imunes, ou são de fato julgados 

pela justiça civil? Com base nos casos pesquisados, chego a uma resposta negativa. 

Uma série de procedimentos27 são adotados pelos superiores eclesiásticos que 

evitam e retardam o prosseguimento de um processo civil e do correspondente 

julgamento, impedindo que a lei seja cumprida. 

2.2.2. A reação da Igreja Católica: mecanismos oficiais e extra-oficiais 

Como já se mencionou, um grande desafio enfrentado pela Igreja Católica frente à 

avalanche de denúncias de abusos cometidos por sacerdotes é o da perda da 

confiança na instituição, manifestada por fiéis e pela sociedade. A credibilidade da 

Igreja está cada vez mais afetada, não só pela má conduta dos sacerdotes 

transgressores, mas principalmente pela falta de respostas satisfatórias e transparentes 

dos superiores ou representantes da instituição, ao lidar com as denúncias e com 

as/os denunciantes e suas famílias. Os dois casos aqui estudados em profundidade 

confirmam a atitude defensiva dos superiores, também constatada nos demais 19 

casos já referidos.  

No caso A, logo após a apresentação das queixas à polícia, o denunciado não pôde ser 

encontrado. Seus superiores diziam não saber informar onde ele estava, enquanto 

seu advogado avisava que ele deveria se apresentar em breve. Ao reaparecer, duas 

semanas mais tarde, padre Leandro concedeu longa entrevista a um jornal 

(Doc.114), apresentou-se à polícia, relatou que não se apresentara antes porque 

estava em retiro num seminário – e afirmou que era inocente. O fato de  seus superiores 

alegarem não saber seu paradeiro é um indicativo de acobertamento. 

27 Tais procedimentos já foram descritos no “decálogo” de Rodríguez, 2002. 
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Antes que padre Leandro recebesse o habeas corpus, outro inquérito policial foi aberto 

contra três acusados, dentre os quais seu superior, o bispo (Doc.128). É que, nos 

primeiros dias do mês, logo após a prisão do padre Leandro, o promotor de justiça 

pediu para apurar novas denúncias: três meninas e uma adolescente acusavam o bispo 

de tê-las procurado, depois de celebrar uma missa no bairro onde moram, para 

incentivá-las a mudar sua versão da história (Doc.130, 176, 177). Segundo matéria da 

imprensa local (Doc.128), o promotor de justiça teria declarado que o bispo estava 

“atrapalhando” o trabalho do Ministério Público e a investigação policial:  

“Ele colocou a cidade inteira contra as meninas. Eu mesmo não consigo nem entrar na casa de 
algumas delas, as famílias me expulsaram (...) Das 21 meninas, só tenho a representação de 
7. Tudo isso por interferência da Igreja”. 

O bispo manifestou-se imediatamente, enviando extensa carta ao jornal em que 

postulava seu objetivo de “restaurar a verdade” (Doc.131). Declarou que esteve na 

cidade para celebrar uma missa campal naquele bairro por sugestão do Conselho 

Presbiteral. Depois da missa, teve uma “conversa aberta e sincera” com as meninas 

envolvidas no caso, acompanhadas de algumas mães, cujo teor permite negar “em 

absoluto quaisquer expedientes levando as meninas à indução, coação ou pedido de 

que negassem a verdade”. Declara ainda aguardar a apuração dos fatos, segundo a 

lei e o Direito, evitando emitir juízos antecipados.

Além da carta, concedeu entrevista ao jornal, insistindo na cautela: diz que se 

deveria “...aguardar a apuração dos fatos, não propalar até que fossem totalmente 

apurados. Precipitaram-se em propalar os fatos” (Doc.132). 

Essa atitude cautelosa, desejando que a imprensa não noticiasse os fatos até que as 

acusações fossem comprovadas, pode-se transformar em tentativa de abafar o caso – 

em consonância com as prescrições do CDC de evitar escândalo. É o que identifica o 

religioso que levantou a voz em favor da transparência e do esclarecimento do caso, 

entrevistado nesta pesquisa:

“ Eu diria que, quando aconteceu o caso, a posição e a atitude da Igreja Católica foi 
decepcionante... a Igreja logo tentou abafar o caso. Primeiro, dizem que é conversa de 
meninas [...]. Quando fui chamado pelo Bispo aqui, percebi que o interesse dele não era ver 
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o caso como tal, mas sua preocupação era defender a instituição. Tanto que fui eu que falei 
para ele que, para mim, Igreja era tanto o padre quanto as meninas. Então a posição da 
Igreja oficial foi esta: abafar o máximo possível, defender o padre... concretamente não 
houve nenhuma atitude que mostrasse preocupação com a situação das meninas...” (Entr.4)

Poucas vozes da Igreja se fizeram ouvir em defesa das jovens. A Pastoral do Menor 

publicou um documento de apoio (Doc.135) e um de seus integrantes, um padre, 

concedeu longa entrevista a um jornal local em 2002 (Doc.139). Depois de dizer que 

“a Igreja esconde casos sexuais”, condena as manobras da hierarquia da Igreja para 

acobertar casos como o ocorrido. Contudo, a publicação dessa entrevista não ficou sem 

resposta. O bispo e um padre responderam pelo mesmo jornal: qualificando a  

entrevista de “lamentável” e o padre de “ridículo” (Doc.140 e 141).  

Um entrevistado relatou, também, que uma religiosa moradora na cidade havia se 

disposto a acompanhar as denunciantes, mas que por “ordens vindas do alto”, teve 

de afastar-se do caso. Supõe-se que essas ordens tenham emanado do bispo. É 

interessante observar que, tanto neste caso, como no outro, são mulheres as que 

demonstram iniciativas, em apoio às denunciantes.  

No caso B, como relatado, o superior do acusado a quem uma das denunciantes 

relatou os estupros alegou não ter tomado qualquer providência, segundo a reportagem 

(Doc.189), porque o padre negara tudo. “Entre a palavra dela e a dele, fiquei com a 

do padre”, explicou à imprensa. O bispo responsável pela área em que o padre atuava 

disse à polícia lembrar-se de ter ouvido comentários sobre o comportamento de Alberto. 

“Mas são tantas as reclamações que não posso me lembrar de tudo”, desprezou. Já o 

arcebispo da diocese local não quis se pronunciar, atribuindo a tarefa aos superiores 

imediatos do padre (Doc.180). 

Uma das testemunhas de acusação nesse caso, perguntada como a Igreja Católica 

lidou com o caso e o que poderia ter feito, respondeu: 

“ A Igreja Católica atuou na tentativa de defesa do padre, argumentou que poderia até ter um 
jeito de corrigir, mas que o caso não deveria vir a público. Esconder o caso, mesmo em 
detrimento das mulheres. (...) Esconderam o padre, pagaram, deram mordomia para ele ficar 



62

escondido... (...) Oficialmente procurou-se abafar. Oficialmente se escondeu, inclusive na 
paróquia. (...) A idéia que se passou é que era uma perseguição contra o padre e, por outro 
lado, de que o padre era doente, que tinha ido se tratar.” (Entr.9)

Em suas entrevistas, as denunciantes do caso B contam que, ao relatar o abuso a 

colegas e superiores do acusado, também se depararam com menosprezo e tentativa 

de minimizar ou ignorar o caso:  

“Eu comentei com um padre e ele pediu pra eu ter discrição. Comentei com o superior dele, 
ele botou a culpa em mim. Procurei esquecer um pouco. Daí, conheci outras meninas que 
também sofreram com ele e decidi fazer a denúncia.” (Entr.10)

“A [outra denunciante) também foi ao bispo pedir ajuda e ele respondeu que estava fora da 
sua alçada.”(Entr.8)

“ O superior dele era totalmente a favor dele. Disse que as pessoas estavam ... [frase não 
concluída]. Que era mentira, toda aquela coisa. Os superiores estavam todos a favor dele, não 
estavam a favor de ninguém mais, né? Porque ele é muito bom. Sabe mentir muito bem”.
(Entr.11)

Uma paroquiana, que havia sido freira e abandonara a ordem, destacou-se no apoio às 

denunciantes do caso B. E aí novamente o apoio vem de uma mulher. Ela relata sua 

conversa com um bispo que não era o superior direto do acusado. Diz ter lhe resumido o 

que estava acontecendo, a intenção de continuar com o processo, porque todas as 

tentativas junto à Igreja — conversas com o superior, com outros padres e com o 

bispo da diocese do acusado — não tinham tido qualquer resultado. Ele então a 

surpreendeu com uma informação:  

“ [o bispo com quem ela conversou:] ‘Para a Igreja, você é o problema, não o padre. Pelo seguinte: 
até se admite que ele tem problema com as mulheres, mas isso não é o problema. O problema é 
uma leiga que está denunciando a Igreja, esse é o problema. A determinação de dom [outro 
bispo] é que você seja expulsa da Pastoral’. Eu disse: ‘Pois então efetivem a minha expulsão, me 
demitam...’ Eu tinha carteira assinada..”. (Entr.9)

Segundo a entrevistada, esse bispo advogou junto a colegas para que o caso fosse 

apurado e defendeu-a para que não fosse demitida da Pastoral. Mais tarde, diante das 

pressões e ameaças que vinha recebendo, ela tratou de encontrar outro emprego. 
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A política de transferir o denunciado para outra localidade também foi posta em 

prática no caso B, segundo informou uma entrevistada: “Sumiram com o padre. A 

gente ficou sabendo que ele estava numa paróquia (...) em outro estado...”. 

No entanto, essa política não é oficial. Perguntado se existe um plano de ação oficial 

da Igreja Católica para lidar com casos de abuso e má conduta sexual do clero, o 

bispo do caso A respondeu, por e-mail:

“ Sim. Desde os referidos casos, explorados de modo sensacionalista pela mídia em 2001-2002, 
o Vaticano reagiu com uma série de estudos minuciosos, apontando posturas pedagógicas 
para que seja evitada a reprodução de casos dolorosos de defecções ou deformações de 
personalidade sacerdotal. Extrapola o limite desta entrevista entrar no mérito da questão. 
Pode-se obter facilmente documentos orientadores a respeito do assunto, através da 
Congregação para a Doutrina da Fé (Vaticano) e das Conferências Episcopais dos EUA, da 
Irlanda, do Canadá, entre outras.” (Entr.5)

Sobre a sintonia da Igreja Católica brasileira com esse plano, o bispo informou:  

“ Sim. Há pesquisas e estudos recentes promovidos pela Comissão para as Vocações e 
Ministérios da CNBB, feitos por assessores competentes (...) Nas últimas visitas dos bispos do 
Brasil ao Santo Padre e às Congregações Romanas (ocorridas em 2002-2003), foi tratado ex 
professo o assunto. Para o mês de abril de 2004, a próxima Assembléia Geral dos Bispos do 
Brasil abordará a questão da formação presbiteral, incluindo esse assunto também...”
(Entr.5)

A última pergunta foi formulada nos seguintes termos: “A mídia nacional e 

internacional, desde o início de 2002, vem noticiando uma série de acusações contra 

o clero católico em vários países, algumas resultando em condenações. Diante disso, 

a Conferência de Bispos dos EUA elaborou um documento para a prevenção de 

casos de abusos e má conduta sexual por parte do clero. Por favor, comente esta 

situação e suas conseqüências para o futuro da Igreja Católica no mundo e no 

Brasil”. A resposta foi no sentido de minimizar o número de casos, acusar o 

sensacionalismo da mídia e responsabilizar a erotização vigente nos tempos atuais:  

“Em primeiríssimo lugar, o índice de casos comprovados é praticamente insignificante. As 
acusações, de modo geral, não foram comprovadas. (...). Por aí já se percebe o caráter da 
exploração da mídia, (...) interessada em se aproveitar levianamente de situações vergonhosas. (...) 
Em segundo lugar, as orientações vão na linha de uma firme e decidida opção pelo celibato, 
abraçado com o sacrifício, a entrega de si a Deus, a serviço do povo, realizada na paz, na 
harmonia e na alegria interiores (...) Não obstante nós, religiosos e religiosas, tenhamos que 
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conviver no contexto de uma sociedade totalmente erotizada, individualista e voltada para a 
tirania do poder e do prazer como símbolos da modernidade”. (Entr.5) 

Outros mecanismos adotados para evitar que as denunciantes levem adiante suas 

denúncias, de acordo com a bibliografia consultada, são ações dissuasórias das 

autoridades eclesiásticas (ou do denunciado e seus advogados), como homenagear o 

acusado, oferecer dinheiro em troca do silêncio ou da retirada do processo; tentar 

impedir que as denúncias se tornem públicas pela mídia; ameaçar as vítimas e as 

pessoas que se dispõem a apoiá-las; acusar as denunciantes de irresponsabilidade por 

provocar danos à imagem do acusado e da Igreja; apelar para os sentimentos cristãos 

de compaixão e perdão das vítimas em relação ao agressor. Vários desses 

mecanismos foram acionados nos dois casos aqui estudados. 

No caso B, segundo informações de um jornal local (Doc.182), algumas pessoas da 

comunidade procuraram as denunciantes pedindo que retirassem a acusação e não 

falassem com a imprensa. Tal grupo era constituído por uma liturgista, alguns 

paroquianos e outro padre não identificado. Disseram a Maura que ela superaria a 

situação melhor que o padre, visto que não tinha nada a perder, diferentemente do 

padre, que tinha uma carreira privilegiada. Argumentavam também que não seria 

justo uma pessoa sem estudos prejudicar uma outra, que estudara anos e anos. 

Ofereceram dinheiro para que ela desistisse da acusação. A Paula falaram que o 

superior do padre acreditava nela e que estava enviando o padre para outro local como 

punição e que, caso ele reincidisse na falta, seria expulso da ordem. 

Uma das denunciantes no caso B, que trabalhou como empregada doméstica na casa 

paroquial, ao pedir demissão porque estava sendo assediada, recebeu do acusado mais 

dinheiro do que esperava:  

“Ele me pagou a mais do ele tinha que ter pago. Ele me deu a mais sem pensar muito, 
porque ele sabia que tinha feito coisa errada. Mas eu acho que era isso, como quem diz, pra eu 
ficar quieta e não comentar esse assunto com ninguém. (...) Ele disse que era mentira, que 
eu tava ficando louca, que ele não faria uma coisa assim, mas assim mesmo me pagou a 
mais que o devido.” (Entr.11)
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A ex-freira, que havia indicado essa moça para trabalhar na casa paroquial e a 

acompanhou no dia do pedido de demissão, assim relata esse mesmo episódio:  

“Ele já foi tratando de... ‘Não, então eu pago ela, se ela não está se sentindo bem aqui’. 
Bom, o fato é que ele assinou um cheque na hora, pagando mais que... muito mais do que 
era o salário que ela recebia. Dizendo, ‘Não, porque eu vou te convencer que isso é um 
engano e tal, porque você está muito nervosa, não é isso’. E eu disse: ‘Paga ela, porque ela 
tem que ser paga e paga bem, mas a coisa não fica por aqui”. (Entr.9)

No caso A (em que não há registro de qualquer denúncia de oferta de dinheiro para 

silenciar denunciantes), o que transparece é a articulação de homenagens e a exaltação 

das qualidades dos acusados, como é o caso do manifesto publicado  no principal jornal 

da cidade que sedia a diocese, em apoio ao bispo que estava sendo acusado de coagir 

as denunciantes. O manifesto continha a assinatura de mais de cinqüenta autoridades 

locais, desde o prefeito, seu vice e secretários municipais, presidente da câmara e 

vereadores, até o presidente e integrantes da OAB locais, representantes sindicais do 

Lions e do Rotary Clube, reitor da universidade, párocos e vigários, diretores de 

hospital, colégios e empresas. 

No caso B, duas entrevistadas relatam o que teria sido uma tentativa bem-sucedida de 

impedir que as acusações ganhassem maior destaque na mídia local:

“Oficialmente a gente não tem prova, mas olha o que aconteceu. Veio uma repórter, fez toda 
uma reportagem – e o que nós ficamos sabendo depois? Que havia sido pago um dinheiro 
grande. Ele visitou a redação (...), o padre [acusado], acompanhado pelo superior. Pagaram pra 
não sair na capa no jornal. Aí saiu aquela matéria pequena (...). A própria repórter ligou 
dizendo: ‘Olha, infelizmente aconteceu’ isso. Então ficamos sabendo pela repórter. Seria bom 
pra ela uma matéria na capa, pra qualquer jornalista... Ela disse: ‘Vai sair uma pequena 
reportagem dentro, porque houve influência, interferência da Igreja’. Então, eles usaram seu 
poder. Eu acho que a Igreja usou de todas as artimanhas para defender, esconder e abafar o 
caso, indo contra os princípios, né?” (Entr.9)

Antes disso, segundo conta outra entrevistada, a denunciante ficou surpresa quando 

foi procurada em sua casa por uma paroquiana que anteriormente tinha manifestado 

seu apoio à publicização das denúncias: 

“Quando deu a primeira oportunidade da gente levar isso pra imprensa, foi no [jornal local]. 
Ela [uma paroquiana] foi na minha casa me procurar e pedir pelo amor de Deus pra eu não 
dar meu depoimento pro jornal. Ela tinha apoiado desde o começo, de repente, quando foi pra 
mídia, tirou o apoio! [– Você perguntou por que não?] Não perguntei o porquê.... Uma vez ela 
até tinha dito que era bom a gente pôr a boca no mundo, falar pra imprensa e tal. Daí, no dia 



66

que ela foi me procurar, foi ela e um padre, pedindo pelo amor de Deus, porque o superior 
tinha ido na casa dela pra ver se ela, talvez, fizesse a gente mudar de idéia, pra não sair na 
imprensa. Foi estranho... (Entr.10 – grifos meus)

Outro mecanismo empregado é a alegação de que o acusado seria vítima de complô. 

Consistentemente, nos dois casos analisados em profundidade, a mídia e as 

entrevistas fazem referência a complôs contra os acusados, motivados por ciúme 

entre as denunciantes ou por motivos políticos. No que diz respeito às denunciantes, 

a bibliografia consultada (Nasini, 2001; Collins, 2004; Sipe, 1995, 2003) destaca a 

grande freqüência do emprego da estratégia de responsabilizá-las pelo ocorrido,

acusando-as de traição contra a Igreja ou apresentando-as à opinião pública como 

inocentes úteis a serviço de inimigos políticos do sacerdote. 

Em entrevista aos jornais locais, os denunciados atribuíram as denúncias à rivalidade 

entre as famílias beneficiadas por suas doações (caso A), que “tinham a percepção 

certa ou errada de que umas estavam recebendo mais que as outras” (Doc.114), 

enquanto Alberto (caso B) argumentou que as acusações constituíam perseguição em 

razão da sua militância esquerdista. “Por trás dessas histórias existem interesses 

econômicos e ideológicos”, afirmou aos repórteres (Doc.191).  

O advogado de defesa, no caso A, enfatiza os dotes intelectuais e a conduta caritativa de 

seu cliente e, ao mesmo tempo, atenua as denúncias, o número de denunciantes e alega 

um complô: 

“ O padre é um intelectual, homem culto, que fala diversos idiomas (...) dedicado à caridade 
(...)  É que padre Leandro, os vencimentos dele, como professor, eram utilizados para comprar 
alimentos e, semanalmente, ele distribuía, de porta aberta, a velhos, velhas, mulheres, moças, 
rapazes. Distribuir esses alimentos era hábito dele. Ele é profundamente caridoso. E isso, 
provavelmente, despertou a idéia de que ele teria interesse político na cidade. (...) Na 
verdade apareceram duas ou três mocinhas dizendo que haviam mantido intimidades sexuais 
com o padre. Então, eu posso afirmar que, neste caso, aproveitando a onda de processos 
idênticos, manipulou-se isso por razões de politicagem local.” (Entr.6)

Quando perguntamos a uma das denunciantes do caso B como ela entendia a 

absolvição do acusado, qual a razão para ele não ser preso, ela respondeu:  
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“ A advogada tinha me dito que eram poucas provas e, também, que era alguma coisa a ver 
com partido político, uma coisa assim, que alguém teria pagado a gente pra armar isso pra 
ele. Mas como que quatro mulheres vão contar uma história com a mesma pessoa, com os 
mínimos detalhezinhos? (...) Como é que a gente... uma cabeça pra bolar tudo isso, se 
realmente não tivesse acontecido? Da onde a gente ia tirar tudo isso, se não tivesse acontecido 
com cada uma de nós? (...) Teve o detalhe do cinto de segurança que ele ficou segurando... 
De onde é que eu ia ter criado tanta... ter uma cabeça pra inventar tudo isso, se eu não 
tivesse vivido isso!” (Entr.10)

As reuniões ocorridas entre as denunciantes e o fato de a assistente da acusação 

pertencer a uma ONG feminista também foram argumentos para caracterizar um 

possível complô:  

“ Inclusive isso, na defesa, ele sempre dizia que havia complô por causa dessas reuniões. (...) 
Daí o que aconteceu, foi que o padre no seu interrogatório, depoimento, disse... que a [ONG] 
estava num complô, por ser uma organização feminista. Ele colocou de uma forma como se... 
[a gente] tivesse sido pressionada pra testemunhar contra ele, como se tivesse inventado”.
(Entr.7)

Por fim, merecem menção as denúncias de cinco das entrevistadas do caso B (duas 

denunciantes, duas testemunhas e a advogada) que referem ter recebido graves 

ameaças, inclusive de morte. Uma contou que sentiu insônia só de pensar em 

conceder-me a entrevista, por ter muito medo após as ameaças que tinha recebido – 

razão pela qual não aceitou gravar a entrevista e pediu sigilo absoluto. 

Segundo uma matéria de jornal, para se precaver da denúncia o acusado ameaçava a 

denunciante, como já relatado, alegando que “ninguém iria acreditar na palavra de 

uma faxineira contra a de um padre”, ameaçando também processá-la por calúnia, caso 

ela “contasse para alguém” (Doc.181).  

Outra testemunha, a ex-freira que apoiou as denunciantes, relata ter recebido 

ameaças muito graves:  

“ Na época eu morava sozinha e comecei a receber ameaças. “Ele” ligava e dizia que ia me 
matar, que não me metesse, que ia me matar. Que ninguém ia acreditar em mim, o bispo, 
ninguém, porque ele era padre. Começou depois a dizer que eu era amante dele. (...) [Dizia 
também] que eu parasse com isso, porque contra ele ninguém podia. Começou a dizer que ia 
espalhar que eu era amante dele, que [estaria fazendo isso] porque estava com ciúme dele”
(Entr.9)
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Além da ameaça de difamação, afirma a mesma entrevistada, o acusado dizia nos 

telefonemas, feitos de telefone público: 

“Eu pego você. Se você continuar com isso, você vai morrer’. Aí, naquela mesma semana, 
um carro quase me atropelou. Eu estava saindo da CNBB e o carro entrou na calçada e 
quase me atropelou. Várias vezes me seguiram, claro, gente que eu não conhecia. Aí, eu 
troquei de lugar umas três, quatro vezes. Acabava morando uns dias com umas pessoas, uns 
dias com outras, porque eu estudava de noite, chegava em casa muito tarde, chegava em 
casa 11 e meia... Bom, mudei de lugar e fui trocando..”. (Entr.9)

A entrevistada alega que não dispunha de um gravador para registrar as ameaças que 

recebia, pois tinha acabado de se desligar da ordem e não tinha dinheiro, mal 

sobrevivia. Assim, sofreu mais uma decepção quando pediu ajuda aos colegas de 

outras pastorais da Igreja:  

“ Eles me aconselharam a me afastar de tudo. Foi ali que eu me afastei de vários amigos. Eu 
tava num acesso de desespero, tava pensando: ‘continuar aqui, ele vai me matar mesmo, 
porque eu não tenho apoio, as pastorais sociais não vão me dar apoio...” (Entr.9)

Mesmo depois de conseguir outro emprego, longe das pastorais da Igreja e dos 

bispos, essa entrevistada relata ter continuado a receber ameaças:  

“ Aí, o padre E. [um colega do acusado] me procurou pra dizer que ele estava armando um 
esquema e que se ele não me matasse, pelo menos ia me dar um susto. Eu recebi esse 
recado.” (Entr.9)

Uma das denunciantes, que era casada, não relatou ao marido os fatos denunciados nem 

mesmo a queixa feita à polícia. Nesse caso, o expediente intimidador adotado pelo 

acusado foi contratar o marido da denunciante para fazer bicos na paróquia, 

mantendo-se próximo dele, ao mesmo tempo que ameaçava a denunciante de colocar 

seu marido a par de toda a situação. 

Outra denunciante nos contou o triste final dessa história:  

“Eu fiquei sabendo que ele [o padre] ameaçou bastante, que não era pra ela comparecer [ao 
tribunal], que ele ia bater nela (...) Ela tinha muito medo dele, porque acho que ela sabia até 
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onde ele ia mesmo. Sei que tinha bastante medo dele, por isso ela sumiu. Ele fez o esposo 
dela ficar sabendo, né? O esposo dela bateu bastante nela, fez um monte de coisa contra ela.”
(Entr.11 – grifo meu)

Outra estratégia relatada foi a de promover insegurança entre as denunciantes e 

ameaçá-las:  

“Me lembro de uma vez que a [uma das denunciantes] me ligou desesperada dizendo, ‘ele 
me garantiu que você é uma traidora, que você é amante dele, que você está fazendo isso por 
ciúmes, que você vai nos trair e que, na hora de bancar, você vai cair fora, e nós vamos pra 
cadeia”. (Entr.9)

Concluindo, os dados coletados indicam que o rol de mecanismos acionados pelos 

denunciados e seus superiores no Brasil, se aproximam muito dos descritos na 

literatura referente aos países do Norte: as tentativas dos eclesiásticos de “evitar 

escândalo”, de impedir que informações sobre o caso cheguem à justiça e à mídia 

incluem desde a omissão (recusa de comentar o caso), passando pelo 

desencorajamento até a intimidação ou ameaça de potenciais denunciantes e seus 

familiares, valendo-se inclusive da imagem sacerdotal (“entre a sua palavra e a de 

um padre”...). Quando o caso vem a público, os mecanismos são acionados em três 

dimensões: transferir ou esconder o acusado e enaltecer publicamente sua imagem; 

em declarações públicas, minimizar o ocorrido, menosprezar ou aviltar a imagem 

das denunciantes, além de alegar que o acusado seria vítima de complô; e tentar de 

várias maneiras impedir o prosseguimento do processo, seja por ações junto às 

denunciantes (desde o pedido de que retirem a queixa apelando para o perdão cristão até 

o suborno, a intimidação e ameaça), seja por meios jurídico-legais, como a interposição 

de recursos protelatórios. 

Como podemos observar, as mulheres se encontram em situação de vulnerabilidade 

frente à Igreja Católica, não somente quando sofrem um abuso ou violência sexual, 

mas também quando buscam denunciar o ocorrido. Trata-se de uma dupla violência, 

que para ser dimensionada, requer um enfoque mais amplo. Para isso recorro às 

teorias sociológicas sobre violência contra as mulheres e também a enfoques que 

vêm sendo trabalhados pelas teologias feministas. O objetivo do próximo capítulo, é 

portanto, apresentar elementos que permitam uma abordagem inserida no campo de 
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estudo da problemática da violência contra as mulheres, tratando questões teóricas e 

práticas sobre este fenômeno. 
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3

Violência contra as mulheres 

“Segundo o modelo feminista, a violência que afeta a mulher 
é necessariamente uma violência de gênero, isso é, uma violência masculina 
que se exerce contra as mulheres pela necessidade dos homens de controlá-las 
e de exercer sobre elas seu poder. Trata-se de um padrão de comportamento 
aprendido e, de várias formas, endossado pela sociedade. Não é de forma 
alguma, uma patologia individual, mas uma licença social.”(Soares, 1999, 
125) 

Os dados coletados na pesquisa empírica e apresentados no capítulo anterior, permitem 

inferir que a violência sexual cometida por padres não é um problema pontual: 

sistematicamente têm ocorrido situações de abuso e violência sexual cometidas por 

padres contra crianças, adolescentes, mulheres jovens e adultas, em áreas urbanas e 

rurais, nas diferentes regiões do país, tanto nas grandes capitais como em pequenas 

cidades interioranas. Como se pode observar nas matérias de jornais anexadas, esse tem 

sido um tema abordado pela mídia nacional e internacional.28  No Brasil não há 

registros numéricos da violência sexual cometida por padres, que nos permitam 

dimensionar rigorosamente a amplitude do problema. Entretanto, apesar da ausência de 

dados estatísticos, há indicativos que mostram que a situação de violência sexual contra 

mulheres na Igreja é um problema de primeira grandeza. Esse aspecto será abordado 

com maior profundidade no capítulo posterior. 

Neste capítulo abordarei a questão da violência contra as mulheres, apresentando e 

discutindo as definições elaboradas no campo dos estudos feministas,29 os debates que 

marcam diferentes perspectivas na compreensão dessa violência, bem como os fatores 

28 A título ilustrativo, encontram-se anexadas cópias de recortes de jornais brasileiros que mostram 
a variedade de situações em que padres são acusados de envolvimento em práticas de abuso e 
violência sexual contra meninos e mulheres adolescentes e adultas (anexo 5). 

29 Francine Descarries elabora uma definição dos Estudos Feministas que ajuda a compreender e 
explicitar  qual é o campo de produção intelectual ao qual estou fazendo referência: “um campo 
pluridisciplinar de produção de conhecimentos que faz apelo a diversos instrumentos conceituais 
e problemáticos para analisar a dimensão sexuada das relações sociais à luz das condições 
simbólicas, materiais e sociais da reprodução daquelas” in (Linhares,1994,58) Importa destacar 
que os estudos feministas não estão centrados unicamente nas mulheres. 
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causais. Faço também uma discussão sobre o significado do conceito abuso sexual, 

ressaltando aproximações e especificidades no uso do termo em relação ao conceito de 

violência sexual.  Após explicitar questões relacionadas à criminalização da violência 

contra as mulheres no Brasil, apresento algumas análises produzidas no campo da 

teologia feminista, considerando elementos simbólicos da esfera religiosa que 

favorecem e mantêm tais práticas.  

Na literatura acadêmica, o conceito “violência contra as mulheres” incorpora diferentes 

categorizações: entre elas, a violência conjugal, o assédio sexual, a violência contra 

meninas e adolescentes, o turismo e a exploração sexual, o abuso sexual, a violência 

doméstica. Pretendo através deste estudo evidenciar uma outra categorização da 

violência contra a mulher: a violência clerical.30  Também a violência clerical, como as 

outras categorias de violência contra as mulheres, pode manifestar-se pela violência 

física, sexual, psicológica e simbólica. Entretanto, antes de explicitar porque proponho a 

violência clerical constituindo-a como numa categoria específica em construção, vou 

percorrer os caminhos já trilhados pelas teorias contemporâneas das ciências sociais que 

buscam explicar as causas e implicações da violência contra as mulheres.  

Para compreender e explicar tais práticas de violência, recorri às teóricas feministas que 

nas últimas décadas têm realizado investigações sobre esse fenômeno. É sabido que 

atualmente é grande a produção acadêmica sobre o tema, e não só feministas, mas 

também cientistas sociais que trabalham com outros paradigmas alheios ao feminismo 

interessam-se pelo tema e procuram compreender os conflitos e a violência intra-

familiar.  

Ao utilizar a expressão violência no singular, não ignoro a diversidade de manifestações 

da violência: dos homens contra as mulheres, dos homens entre si, das mulheres entre 

si, e de homens e mulheres contra crianças, nem tampouco de mães contra filhos e de 

adolescentes e jovens contra seus familiares. Também tenho presente que a violência 

contra as mulheres acontece de forma plural, não só no que se refere aos sujeitos de tal 

violência, mas também na forma como ela é exercida: violência física, sexual, 

30 Este será o objetivo do capítulo posterior, no qual abordarei a violência dos padres contra 
mulheres, em sua especificidade, tratando-a como uma categoria em construção, a qual denomino 
violência clerical.
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emocional, conjugal, etc.  Os textos acadêmicos, manuais de serviços de saúde e textos 

militantes que tratam do tema usam habitualmente a expressão no singular, mas há 

casos em que encontramos o termo no plural.31

Sem negar a pluralidade e diversidade das práticas de violência contra as mulheres, nem 

reduzi-las a uma só modalidade, utilizo a expressão no singular porque quero enfatizar a 

dimensão de fenômeno social da violência contra as mulheres, que sem deixar de ser 

múltiplo, guarda certas características comuns que estabelecem um registro único às 

situações de violência que afetam a vida das mulheres. É esse ponto unificador, 

marcado pelas diferenças na hierarquia de gênero, identificado nas práticas de violência 

contra as mulheres, que constitui um fenômeno social importante colocando questões à 

saúde pública e às diferentes áreas das ciências sociais e humanas.   

Por outro lado, opto por utilizar o plural, quando estou referindo-me às mulheres. Meu

objetivo nessa escolha é evidenciar as diferenças que determinam e constituem os 

lugares das mulheres na vida social, econômica, cultural e familiar. As diferenças de 

classe, raça, idade e orientação sexual condicionam elementos constitutivos da violência 

masculina e interferem tanto no que antecede a violência como nas reações posteriores 

das mulheres vítimas de violência. Sabemos, como afirma Saffioti(1997) que a 

violência contra as mulheres ignora fronteiras de qualquer tipo e é de todos os 

fenômenos sociais, o mais “democrático”.   

Desta maneira evito o essencialismo a que remete o uso do singular, referindo-se a uma 

essência feminina dada por sua própria natureza e não construída por fatores sociais. 32

Estou partindo, portanto, do pressuposto que a violência contra as mulheres é um 

fenômeno social vasto, que atinge mulheres de diferentes classes sociais, idades e 

etnias, tipos de cultura, em sociedades mais ou menos industrializadas, no campo e na 

cidade e pertencentes a distintas religiões ou sem vínculos religiosos.33 Os índices da 

31 Um exemplo está na obra de GIORDANI, Annecy Tojeiro, Violências contra a mulher, São 
Paulo, Yendis,2006.  

32 Posteriormente desenvolverei a discussão sobre essa terminologia.  
33 Fiorenza exemplifica, explicitando uma série de situações em que as mulheres sofrem 

violência:“A lista dos abusos não acaba nunca: pornografia infantil, molestamento sexual na 
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violência contra as mulheres no Brasil são alarmantes e foram apontados em várias 

pesquisas. Segundo O Progresso das Mulheres no Brasil(2006,261) o primeiro 

levantamento nacional sobre violência no país foi produzido em 1988 pelo IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas no âmbito da Pesquisa Nacional por 

Amostra Domiciliar (PNAD) que incluiu um Suplemento sobre Justiça e Vitimização.34

Aí foram apresentadas as primeiras estatísticas nacionais desagregadas por sexo em 

relação aos crimes de lesão corporal e patrimoniais, denunciados à polícia pelas vítimas. 

Das vítimas de agressões físicas, 44.77% eram mulheres e em 55% dos casos a 

violência havia ocorrido em casa. Das vítimas de violência no espaço doméstico, 63% 

eram mulheres e em 70% dos casos o agressor era o companheiro. Já em relação aos 

homens, 83% das agressões foram praticadas na rua, por conhecidos ou estranhos. Esta 

pesquisa mostrou que o sexo era um componente significativo no fenômeno da 

violência, fato este que o movimento feminista já vinha apontando desde a década de 

70.

Em 2001 o Núcleo de Opinião Pública da Fundação Perseu Abramo35, realizou a 

pesquisa A Mulher Brasileira nos Espaços Público e Privado. Os dados dessa pesquisa 

são uma referência em vários estudos sobre a violência contra as mulheres. Foram 

coletadas informações de mulheres de 15 anos ou mais, residentes em 187 municípios 

de 24 estados das cinco regiões brasileiras. O estudo estimou que, a cada 15 segundos, 

uma mulher é espancada por um homem no Brasil. Um terço das mulheres (33%) 

admitiu já ter sido vítima de violência física, 24% declararam já ter sofrido ameaças 

com armas, 22% falaram de agressões e 13%, de estupro conjugal ou abuso.

escola e no emprego, turismo sexual na Ásia, América Latina e África, tráfico de mulheres, 
escravidão sexual e doméstica,... espancamento de lésbicas, terror de neonazistas de extrema 
direita contra mulheres, mutilação e apedrejamento de mulheres por motivos de infidelidade; 
restrição de movimento e exclusão da esfera pública... agressão sexual no lugar de trabalho, 
estupro na guerra e na paz, mulheres refugiadas, deslocadas, empregadas domésticas e 
trabalhadoras migrantes, analfabetismo, pobreza, prostituição forçada, entrega da esposa ao 
hóspede, circuncisão feminina, distúrbios alimentares de origem psicológica, internamento em 
hospitais psiquiátricos, espancamento de mulheres e crianças, incesto e abuso sexual, falta de um 
lar, silenciamento de mulheres, negação de direitos femininos, contaminação com HIV através do 
marido, queima da esposa junto com o marido falecido, confinamento de viúvas e mulheres mais 
velhas, abuso de mulheres mentalmente doentes, violência emocional, cirurgia plástica, 
marginalidade cultural, tortura, molestamento ao ser detida e revistada, infanticídio de 
meninas, queima de bruxas, ligação dos pés, estupro no matrimônio, privação de 
alimentação, assassinatos em série, sadomasoquismo, mutilação genital” (FIORENZA, 1994) 

34 IBGE/PNAD – Participação Político-Social: 1988, vol. 1 – Justiça e Vitimização, Rio de Janeiro, 
1990.

35 Ver o site http://www.fpa.org.br/nop/mulheres/p68.htm.
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A Organização Mundial da Saúde publicou em 2005 o Estúdio multipaís de la OMS 

sobre salud de la mujer y violência doméstica contra la mujer  que indicou 

significativas taxas de violência sofrida por mulheres na Zona da Mata no estado de 

Pernambuco e na cidade de São Paulo. Entre as mulheres que já tiveram companheiros, 

34% em Pernambuco e 27% em São Paulo afirmaram ter sofrido violência física de seu 

companheiro, e 14% e 10% respectivamente afirmaram ter sofrido violência sexual. 

Cerca de 16% das mulheres de Pernambuco e 25% das mulheres de São Paulo 

comunicaram haver sofrido violência física ou sexual desde os 15 anos por parte de 

pessoas que não eram seus companheiros. Entre os principais autores da violência física 

foram citados: as mulheres da família, o pai e outros homens da família. 9% das 

mulheres de Pernambuco e 12% das mulheres de São Paulo informaram haver sofrido 

abusos sexuais antes dos 15 anos. A maioria destes atos de violência foram infligidos 

por algum homem da família da vítima.   

Segundo a Norma Técnica36, publicada pelo Ministério da Saúde no Brasil, em 2005, 

estima-se que a violência sexual atinja 12 milhões de pessoas a cada ano no mundo.  

“Os esforços para o reconhecimento da prevalência da violência contra a mulher, sua 
caracterização como fenômeno social de grande magnitude, vêm avançando, colocando desafios 
a todos que lidam com o problema. Por sua complexidade, a resposta à violência, e em 
particular à violência contra a mulher, exige o engajamento e a contribuição de diferentes 
profissionais, setores sociais e comunitários e dos governos nacional e local. Estes esforços vêm 
construindo amplo campo de reflexão e ação, que coloca o bem-estar, a segurança da 
comunidade e os direitos humanos como agenda comum às diferentes áreas de atuação de 
políticas públicas, envolvendo fortemente serviços e profissionais de saúde.” (Ministério da 
Saúde, 2005)  

Os números apresentados nas diferentes pesquisas evidenciam que estamos frente a um 

problema grave, de caráter estrutural, e que só pode ser compreendido a partir de uma 

abordagem global e sistêmica.   

Mireya Suárez e Lourdes Bandeira(2002) afirmam que, tanto a teoria sociológica 

clássica, como as ciências sociais brasileiras, iniciam o exame da violência associado 

aos conceitos de controle social e Estado, o que encobre a violência que ocorre nas 

relações cotidianas entre as pessoas.  Mas, a mobilização das mulheres nas lutas contra a 

36 Norma Técnica: Prevenção e Tratamento dos Agravos resultantes da violência sexual contra 
mulheres e adolescentes, série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, caderno n.6, Ministério 
da Saúde, Brasília, DF, 2005. 
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violência, as crescentes denúncias, a maior visibilidade do problema, cobrou respostas 

dos setores acadêmicos, principalmente no âmbito das ciências sociais, destacando-se aí 

o pensamento feminista. 

“... o pensamento feminista ao fazer da violência cotidiana um objeto de estudo, legitimou a 
crítica do movimento social e, ao constatar a sua disseminação na sociedade, afastou-se da 
abordagem clássica para buscar nas formas de sociabilidade novas linhas explicativas. As 
pesquisas se orientaram no sentido de perceber a violência como fenômeno substantivo e plural, 
sendo suas diversas expressões nomeadas nos seus vários usos, como: violência contra a 
mulher, violência de gênero, violência sexual, violência doméstica, violência conjugal, violência 
familiar, violência no trabalho, violência nos serviços públicos, violência verbal e simbólica, 
entre outras.”(Suárez e Bandeira, 2002)  

Com a criação de disciplinas, cursos e núcleos de estudos e pesquisas nas universidades, 

a violência contra as mulheres, passa a ser um campo de estudo temático.  A  recente 

publicação Gênero e Violência (2006,17) fez um levantamento de trabalhos acadêmicos 

realizados no Brasil sobre a violência afetivo conjugal, entre 1975 e 2005, encontrando 

um total de 286 estudos, sendo 31 teses de doutorado, 134 dissertações de mestrado, 65 

TCCs – Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação, 14 monografias de 

especialização, 34 Relatórios de Iniciação Científica e oito relatórios de pesquisa de 

outros tipos.

3.1. Definições da violência contra as mulheres nas teorias feministas 

Como teorias feministas no Brasil, têm definido as diferentes categorizações de 

violência contra as mulheres e que vinculações há entre elas?  

“Violência, em seu significado mais freqüente, quer dizer uso da força física, psicológica ou 
intelectual para obrigar outra pessoa a fazer algo que não está com vontade; é constranger, é 
tolher a liberdade, é incomodar, é impedir a outra pessoa de manifestar seu desejo e sua 
vontade, sob pena de viver gravemente ameaçada ou até mesmo ser espancada, lesionada ou 
morta. É um meio de coagir, de submeter outrem ao seu domínio, é uma violação dos direitos 
essenciais do ser humano”.(Teles, Amélia e Melo,Mônica 2002,15) 

Podemos dizer que os textos acadêmicos e militantes, de caráter feminista definem que, 

quando essa violência é dirigida às mulheres, pelo fato de serem mulheres, ou seja, 

baseada no gênero, a mesma configura-se como uma violência contra as mulheres.  
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Bárbara Soares apresenta a seguinte definição, ao explicar em que termos a perspectiva 

feminista define a violência contra a mulher como um mecanismo de poder e controle 

dos homens sobre as mulheres: 

“Segundo o modelo feminista, a violência que afeta a mulher é necessariamente uma violência 
de gênero, isso é, uma violência masculina que se exerce contra as mulheres pela necessidade 
dos homens de controlá-las e de exercer sobre elas seu poder. Trata-se de um padrão de 
comportamento aprendido e, de várias formas, endossado pela sociedade. Não é de forma 
alguma, uma patologia individual, mas uma licença social.”(Soares, 1999, 125) 

A autora descreve o “Ciclo de Violência” nas relações conjugais, segundo o modelo 

feminista norte-americano. Ela enfatiza a vitimização contínua e repetida a partir de três 

fases distintas:

“Na primeira fase, a de construção da tensão, podem ocorrer incidentes menores, tais como 
agressões verbais, ciúmes, ameaças, destruição de objetos, etc. Nessa fase, de duração 
indefinida, a mulher geralmente tenta acalmar seu agressor, mostrando-se dócil, prestativa, 
capaz de antecipar cada um de seus caprichos ou simplesmente, saindo de seu caminho. Ela 
acredita que pode fazer algo para impedir que a raiva dele se torne cada vez maior. Atribui a si 
a própria responsabilidade pelos atos do marido e desenvolve, através desse mecanismo 
(evidentemente não-consciente), um processo crescente de auto-acusação....A segunda fase é 
marcada por agressões agudas, quando a tensão atinge seu ponto máximo e ocorrem os ataques 
mais graves. O processo experimentado na fase 1 se torna agora inadministrável. Descontrole e 
destruição demarcam as fronteiras entre uma fase e outra. Essa fase é a mais breve e é seguida 
pela fase 3, da lua-de-mel. Esgotado o período dos ataques violentos, o agressor mostra 
remorso e medo de perder a companheira.”(Soares, 1999,135-136) 

Heleith Saffioti(2002) ao explicitar as interpenetrações e diferenças conceituais sobre as 

formas de violência contra as mulheres, oferece uma contribuição bastante 

esclarecedora ao buscar distinguir violência doméstica e violência contra as mulheres: 

ainda que aparentemente as duas expressões pareçam ser excludentes, há uma 

sobreposição dos dois recortes. Isto porque a violência contra as mulheres refere-se 

aquela violência perpetrada por qualquer homem, conhecido, familiar, que vive na 

mesma casa ou um desconhecido; enquanto a violência doméstica refere-se às práticas 

de violência contra as mulheres cometidas por homens que fazem parte da convivência 

com a mulher vitimada. No entanto, a violência doméstica não se restringe ao domicílio 

ou a família, porque também acontece fora dela. Um outro aspecto interessante 

abordado pela autora refere-se ao fato de que na violência doméstica nem sempre a 

agressão parte de um familiar, com vínculo biológico: 

“O estabelecimento e a consolidação do domínio do pater famílias, embora estejam, via 
de regra, vinculados à consangüinidade, rigorosamente independem dela....o patriarca 
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não somente domina-explora, como também protege sua ‘cria’ de agressores alheios 
àquele território do domicílio-parentela. Na verdade, não se trata meramente de um 
território geográfico; trata-se sim, de um território simbólico”. (Saffioti, 2002,323) 

É importante reconhecer que quando nos referimos à violência contra as mulheres, 

estamos tratando de um fenômeno amplo, global, que comporta diferentes 

categorizações, entre elas a violência doméstica.  

Além da complexidade trazida por Saffioti, na definição da violência doméstica, ao 

apontar que o espaço doméstico não se restringe somente à área geográfica, mas 

sobretudo a um território simbólico, há outras questões que permitem elaborar conceitos 

diversificados da violência doméstica. Bárbara Soares em seu livro Mulheres invisíveis,

no qual estuda a violência conjugal nos Estados Unidos, tem o cuidado de diferenciar  

as posições feministas das posições dos técnicos profissionais ou acadêmicos/as não 

feministas. A autora chama a atenção para o fato de que o conceito de violência 

doméstica não pressupõe necessariamente que a violência esteja sendo perpetrada por 

um homem contra uma mulher. A violência doméstica pode significar o conflito entre 

os familiares, se não há referência ao gênero como determinante e diferenciador nas 

práticas de violência. Nos Estados Unidos há uma disputa de enfoques entre feministas 

e técnicos/as e acadêmicos/as não feministas, que é refletida na literatura e na prática de 

militantes e profissionais dedicados ao tema. 

“De uma perspectiva feminista o problema da violência é recortado pelo ângulo de gênero. Não 
importa se os abusos são perpetrados no domínio público ou privado, se ocorrem no trabalho, 
na escola, na rua ou dentro de casa. A mulher é a vítima majoritária de um certo tipo de 
violência masculina e essa violência atravessa todas as dimensões da experiência feminina. O 
que importa é a modalidade da agressão ou do abuso perpetrado pelo agressor, seja ele um 
estuprador desconhecido, um amigo ou o próprio marido. O desafio consiste, aqui, em 
conceituar as formas de abuso: dizer o que é e o que não é violência, o que deve e o que não 
deve ser criminalizado. Mas como não é possível exluir as crianças de ambos os sexos do 
conjunto das vítimas da violência masculina, e como, ao mesmo tempo, as mulheres são, por 
definição, o alvo principal da agressividade masculina, dentro de casa, o termo violência 
doméstica acaba sendo incorporado, sutilmente, a essa perspectiva.”(Soares,1939,39)

Entretanto, para os estudiosos e profissionais que não compartilham essa visão 

feminista, a violência é multidirecionada e nessa lógica, o eixo central do problema é a 

própria família, uma vez que todos os seus membros podem ser igualmente, vítimas e 

perpetradores. Soares observa que na prática e na literatura militante os termos  
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violência contra a mulher, violência doméstica e violência familiar são muitas vezes 

intercambiáveis e se confundem. 

A autora quando se refere ao Brasil, diferenciando-o da realidade norte americana, que é 

seu campo empírico, chama a atenção, como faz Saffioti, para o fato de que em nosso 

país muitas relações fazem parte do mundo doméstico, portanto a compreensão de 

violência doméstica implica numa ampliação de fronteiras para além da casa. Ela faz 

uma análise bastante perspicaz do funcionamento das Delegacias Especiais de 

Atendimento à Mulher – DEAMs, mostrando que essas delegacias são procuradas para 

resolução de contendas entre vizinhos, comadres, colegas, amantes e rivais. Ou seja, as 

DEAMs se transformam muitas vezes em um espaço institucional para fazer arranjos e 

acordos, resolver tensões violentas ou não, vivenciadas no cotidiano da vida privada. 

Ora, a “clientela” das DEAMs é muito mais abrangente do que o modelo de mulher 

vitimizada imaginado pelo projeto feminista e como afirma a autora, as delegacias 

transformaram-se informalmente em “delegacias da família ou comunitárias”.  

Isso não significa que a própria autora e o feminismo brasileiro, acadêmico e militante, 

não reconheçam a importância das DEAMs no cenário brasileiro. Elas são resultado da 

elaboração de políticas públicas, conquistadas pelo movimento feminista na década de 

80.

“A instalação da primeira delegacia na cidade de São Paulo ocorreu em 1985 e hoje existem 
cerca de 400 espalhadas pelo território nacional. O impacto real e simbólico causado pela 
criação das DEAMs é indiscutível não apenas pela importância para mulheres excluídas social 
e economicamente, principais vítimas de denúncias da violência sexual, mas também pelo ganho 
político de conscientização das mulheres em torno da busca de cidadania. As delegacias 
também possibilitaram visibilizar a expressividade política que o movimento das mulheres 
adquiriu junto às instituições do Estado. Na década seguinte foram criadas Casas Abrigo para 
mulheres vitimadas pela violência, sobretudo pela violência sexual. Atualmente, existem 
aproximadamente 80 Casas Abrigo em funcionamento no país”. (Bandeira, 2004,8) 

A leitura das autoras acima referidas, leva-me a pensar que quando trabalhamos com  a 

violência contra as mulheres, nos reportamos a um conceito que passa por um processo 

de construção, transformando-se e adequando-se às realidades nacionais ou locais. Ora, 

o sentido de qualquer elaboração teórica é o de permitir-nos aproximar-nos da realidade 

para compreendê-la e explicá-la. Sabemos que toda aproximação está matizada por 

interpretações, escolhas metodológicas e conceituais. Penso que o caráter flexível e sem 

fronteiras muito delimitadas entre as diferentes categorizações da violência contra as 



80

mulheres, é produto de uma ciência que vem sendo construída tendo em conta a 

observação e uma relação direta com as perguntas que de fato importam para as 

mulheres37, no caso, alvos da violência masculina.  

Ao afirmar as mulheres como alvos da violência masculina, não tenho a pretensão de 

eximi-las de práticas violentas. As mulheres também cometem violência, contra outras 

mulheres, contra crianças e em menor escala contra seus maridos ou companheiros. 

Bárbara Soares em seu livro já mencionado Mulheres invisíveis explicita o debate norte 

americano sobre os sujeitos da violência a partir dos resultados de pesquisas feitas por 

acadêmicos/as não feministas por um lado e pelas feministas por outro. Há uma posição 

feminista radical, que naturaliza a mulher, caracterizando-a como intrinsicamente não 

violenta. Sendo assim, toda a violência cometida por mulheres ocorreria somente em um 

contexto de auto-defesa.  Ora, constatar a violência feminina não minimiza a violência 

masculina, como um padrão de comportamento aprendido e aceito socialmente. Em 

outras palavras, ainda que a violência feminina seja um fato (e penso que é) isso em 

nada muda o fenômeno social da violência contra as mulheres. As razões que provocam 

a violência em homens e mulheres são distintas e provavelmente os índices de violência 

masculina são mais altos. Saffioti trabalha amplamente essa questão ao analisar dados 

obtidos por pesquisa feita na década de 90, pela Rede Globo e dados apurados pela CPI 

– Comissão Parlamentar de Inquérito no mesmo período. A autora faz a seguinte 

observação:

“Não se está, de forma alguma, afirmando que as mulheres são santas. Ao contrário, elas 
participam da relação de violência, chegando mesmo a desencadeá-la. Nem por isto, porém, a 
mulher detém o mesmo poder que o homem, não podendo por conseguinte, consentir com seus 
desmandos ou com ela acumpliciar-se. Trata-se de uma correlação de forças que muito 
raramente beneficia a mulher. Socialmente falando, o saldo negativo da violência de gênero é 
tremendamente mais negativo para a mulher que para o homem”. (Saffioti, 1994, 446)  

37 Londa Schienbinger, em seu livro “O Feminismo mudou a ciência?” aborda questões relativas 
aos métodos de condução de pesquisas feitas por mulheres feministas. A autora faz a discussão 
sobre a existência ou não de uma ciência feminista. Conclui, afirmando que não se trata de evocar 
uma ciência feminista, mas sim de trabalhar em linhas feministas, incorporando uma consciência 
crítica de gênero: “As metas feministas na ciência não serão realizadas através da invocação de 
princípios dominados por clichês tirados de um mítico ‘feminino perdido’. É tempo de afastar-se 
de concepções de ciência feminista como empática, não-dominadora, ambientalista, ou ‘favorável 
às pessoas’. É tempo de voltar-se, ao invés disso, para instrumentos de análise pelos quais a 
pesquisa científica possa ser desenvolvida, bem como criticada em linhas feministas. Eu não 
proponho esses instrumentos para criar alguma ciência ‘feminista’ especial, esotérica, mas sim 
para incorporar uma consciência crítica de gênero na formação básica de jovens cientistas e no 
mundo rotineiro da ciência”. (Schienbinger, 1999,31)  



81

Voltando ao caráter flexível do conceito de violência contra as mulheres, trago o 

pensamento de Miriam Grossi, expresso no texto Novas/Velhas Violências contra a 

mulher no Brasil , publicado em 1994:  

“... tanto violência quanto gênero são categorias historicamente construídas, ou seja, que assim como o 
significado de ser homem ou mulher varia de cultura para cultura em cada momento histórico 
determinado, a percepção social da violência não é única nem universal. O que hoje se considera no 
Brasil ‘violência contra a mulher’ foi uma construção histórica do movimento feminista nos últimos 15 
anos. Inicialmente, violência contra a mulher eram os homicídios de mulheres perpetrados por seus 
maridos, companheiros e amantes. Logo após, com a experiência dos SOS Mulher e posteriormente nas 
delegacias, esta violência se localiza nas situações de violência doméstica e/ou conjugal. É só nos anos 
90 que a problemática passa a abranger outras violências como o assédio sexual, o abuso sexual infantil 
e as violências étnicas.” (Grossi, 1994,483)  

Grossi propõe a utilização do termo no plural :

“... para ampliar a luta contra a violência que sofrem as mulheres, é necessário ter em mente que não se 
pode continuar denunciando a violência no singular, como se todas as formas de agressão fossem 
percebidas e vivenciadas da mesma forma por todas as mulheres brasileiras. No meu entender, é só 
‘desnaturalizando’ o conceito de violência e tirando-o do pólo do masculino que teremos instrumentos 
mais eficazes de luta política.”(Grossi, 1994,483) 

Efetivamente a visão de construção histórica da violência e da diversidade e pluralidade 

em suas manifestações e contextos é imprescindível para o estudo desse fenômeno, que 

sendo diverso não deixa de ser uno, uma vez que se caracteriza como um problema 

social de proporções significativas.

Também é preciso considerar a violência psicológica, que muitas vezes antecede a 

violência física.  

“A violência psicológica refere-se a ações ou omissões que visam degradar, dominar, humilhar 
outra pessoa, controlando seus atos, comportamentos, crenças e decisões. Utiliza-se de 
intimidações e ameaças que impedem ou prejudicam o exercício da auto-determinação e 
desenvolvimento pessoal” (Teles &Melo, 2002,23) 

Annecy Giordani (2006,189) citando Vieira M.(2001) considera a violência psicológica 

sofrida pela mulher como: 

“uma forma silenciosa de agressão, sendo em geral vivida no seu cotidiano e pouco considerada 
até os dias atuais. Ela costuma ser demonstrada por meio da ridicularização do físico da mulher 
pelo homem, que se dirige a ela utilizando expressões como ‘gorda’, ‘magricela’, ‘velha’ e 
‘relaxada’, fazendo menção a sua incapacidade intelectual, ao denominá-la ‘burra’ e 
‘desinformada’ ou mesmo adotando constantes atitudes de censura, caracterizadas por 
pressões, cobranças e comparações. Portanto, esse tipo de violência costuma ser provocada por 
chantagem, ameaça, humilhação e desprezo do ofensor pela vítima.” 
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Além da violência psicológica é importante ter em conta a violência patrimonial e a 

violência moral. O Projeto de Lei 4559/04 que atualmente está sendo estudado pelo 

congresso nacional brasileiro, com o objetivo de criar mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra as mulheres, apresenta as seguintes definições 

dessas duas modalidades de violência contra as mulheres: 

“Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta ilegítima que configure perda, 
retenção subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos da mulher e os destinados 
a satisfazer suas necessidades... e violência moral, entendida como qualquer conduta  que 
configure calúnia, difamação ou injúria à honra ou à reputação da mulher”(PL.4559,2004) 

Ao abordar as definições da violência contra as mulheres e suas diferentes 

manifestações, parece-me relevante fazer uma referência à Convenção Interamericana 

para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, conhecida como 

“Convenção de Belém do Pará”. O capítulo I, artigos 1 e 2 da Convenção, apresenta 

uma definição concisa, com objetivo pragmático para garantir sua aplicabilidade, que é 

produto de um trabalho que implica construção de consensos:

“Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou 
conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 
mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. Entende-se que a violência contra a 
mulher abrange a violência física, sexual e psicológica: ocorrida no âmbito da família ou 
unidade doméstica ou em qualquer relação interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha 
compartilhado ou não da mesma residência com a mulher, incluindo-se entre outras formas, o 
estupro, maus-tratos e abuso sexual; ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa, 
incluindo, entre outras formas, o estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres, 
prostituição forçada, seqüestro e assédio sexual no local de trabalho, bem como em instituições 
educacionais, serviços de saúde ou qualquer outro local; perpetrada ou tolerada pelo Estado ou 
seus agentes, onde quer que ocorra.”(CLADEM, 1995, p.6,7)

Esta definição apresenta os principais elementos que configuram a violência contra as 

mulheres e é fruto de um processo social que, buscando a erradicação da violência, 

envolveu múltiplos atores, ampliou o debate em âmbito nacional e internacional, o que 

contribuiu para que o problema da violência contra as mulheres ganhasse suficiente 

relevância para ser legitimado pelo estabelecimento de convenções e acordos 

internacionais resultantes dos grandes fóruns promovidos pela Organização das Nações 

Unidas durante a década de 1990. A “Convenção de Belém do Pará”, realizada em 1994 

é um destes fóruns. É importante salientar que uma convenção é uma norma jurídica 

adotada pela ONU – Assembléia Geral das Nações Unidas ou pela OEA - Organização 
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dos Estados Americanos, que estabelece direitos e deveres para os estados que 

participam da convenção, portanto, os países que assinam e ratificam uma convenção 

estão obrigados a adotar as medidas necessárias em âmbito nacional para alcançar a 

plena realização dos direitos e deveres nela reconhecidos.38

Considerando a pluralidade de violências, observei na pesquisa de campo, que a 

violência dos padres contra mulheres, embora não se configure como violência 

doméstica, em alguns casos apresenta componentes similares. Tanto pelo lugar 

simbólico de patriarca divinizado, que o padre ocupa no imaginário das fiéis, como 

pelas relações domésticas que são construídas no espaço paroquial. A Igreja, a sacristia, 

a casa do padre é freqüentada por faxineiras, secretárias, catequistas, mulheres que 

desenvolvem uma relação de certa forma “doméstica”, muito mais do que profissional 

com o padre, “dono e senhor” da Igreja, da casa e da sacristia. 

Uma das advogadas de defesa de um dos casos que pesquisei, ao ser entrevistada, dá um 

interessante depoimento: 

“Eu acho que esse caso é muito semelhante ao abuso que acontece na família, uma coisa de 
incesto. Porque é uma relação de poder, de endeusamento, de uma certa forma o padre é como 
seu pai que você gosta, confia, alguma coisa nesse sentido. Aí você é violentada por ele e ao 
mesmo tempo tem que manter em segredo por qualquer motivo que ele invente. O caso delas 
com o padre, é uma coisa assim, de respeito, ele é o poderoso. Se ele está dizendo que pode, 
então pode mesmo. Ele está dizendo, afinal de contas, ele sabe, ele é estudado, ele detém o 
poder. Eu acho que é uma relação muito parecida. Diferente do estupro cometido por um 
desconhecido na rua. Eu acho que é completamente diferente. É uma relação que acontece 
mesmo pelo poder, pela hierarquia que existe entre o padre e as catequistas ou faxineiras...” . 
(Entrev.7) 

Em concordância com este depoimento, observo que a violência dos padres contra 

mulheres, na maior parte dos casos estudados possui algumas semelhanças com as 

violências sexuais ocorridas no interior das famílias. O espaço paroquial 39 é propício 

para o desenvolvimento de relações que se assemelham a relações familiares, 

domésticas, na medida em que prevalece a mística da solidariedade e da irmandade 

38 Veja em Pimentel, Silvia in  Jurkewicz, R.S. - Queremos mais: comida, diversão e arte, São
Paulo, 2005. 

39 Por espaço paroquial entende-se não somente o templo onde são realizadas as liturgias, mas todos 
os ambientes anexos, com salas para reuniões e múltiplas atividades. A paróquia não é somente a 
igreja construída, mas trata-se de uma região geográfica delimitada que está sob a responsabilidade 
de um pároco, da mesma maneira, a Diocese é uma região geográfica que compreende várias 
paróquias e está sob a responsabilidade de um bispo.  
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entre os/as paroquianos/as.  A idealização de uma paróquia é a de uma grande família, 

que se apóia e comunga num mesmo ideal. O padre, se por um lado é o grande 

provedor, na medida em que oferece bens espirituais através dos sacramentos, anima a 

comunidade, ouve segredos nas confissões, orienta e acompanha os/as paroquianos/as, 

por outro lado é o senhor, que tem a última palavra, que  define a linha pastoral adotada 

pela paróquia, que representa o poder eclesiástico para aprovar ou interditar práticas 

pastorais e ensinamentos teológicos. Ele é também o gestor da paróquia, o 

administrador, aquele que está relacionado com o resto do corpo institucional e que 

deve, por sua vez, obediência ao bispo.  Ora, quando neste modelo de funcionamento da 

vida eclesial ocorrem práticas de violência contra as mulheres, estamos frente ao que 

podemos denominar como violência clerical.  Porém, antes de abordar propriamente o 

que estou considerando violência clerical, discorrerei sobre a violência e o abuso 

sexual, uma vez que tais situações estão diretamente relacionadas ao meu objeto de 

pesquisa.

3.2. Significados atribuídos às noções de violência sexual, abuso sexual 

e assédio sexual: 

Lourdes Bandeira ao apresentar a Bibliografia - Estudos Sobre Violência Sexual contra 

a mulher: 1984-2003, elabora a seguinte definição:

“A violência sexual constitui-se em um fenômeno social persistente, multiforme e agravada pela 
violência psicológica e física. Trata-se de uma das mais graves manifestações de violência de 
gênero. No geral, é cometida no âmbito de relações privadas e familiares. Todas as 
manifestações de violência sexual contra a mulher constituem-se em maneiras de estabelecer 
uma relação de submissão mediante o controle da sexualidade, implicando sempre em situações 
de medo e intimidação. O estupro é sua manifestação mais extrema combinando o uso da força 
física e moral mediante o não consentimento da vítima. Sem dúvida, trata-se da forma mais 
brutal e inconcebível da violência sexual, uma vez que imprime a senha da vergonha e da 
impureza na mulher estuprada. O mesmo não acontece com o sujeito que praticou o ato do 
estupro, salvo quando este é denunciado, julgado e preso. Em certos casos, ocorre o ‘estupro 
marital’ quando a mulher casada é forçada a manter relações sexuais com seu marido ou 
companheiro, fato este ainda desconsiderado pela legislação vigente. Familiares e amigos da 
vítima tendem a querer esconder ou negar que alguém de seu círculo pessoal tenha sido 
estuprada, em função da vergonha e da desonra, que torna vulnerável a integridade emocional 
da vítima”. (Bandeira, 2004, 7)

Bárbara Soares faz uma nota de rodapé, explicando o sentido da palavra abuso: 
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“o termo abuse, em inglês, recobre tanto a agressão física, como a negligência, a violência 
sexual e emocional. Sua tradução é sempre perigosa, pela conotação marcadamente sexual que 
a palavra tem em português e por ela sugerir atividade ao invés de passividade. ‘Mulher 
abusada’ significa exatamente o oposto de ‘abused woman’.” (Soares, 1999,28) 

No campo da psicologia social, encontrei uma pesquisa desenvolvida na Pontifícia 

Universidade Católica – São Paulo, em 2002, sobre abuso sexual. Busquei nela o 

conceito utilizado pelo autor: 

“O termo é compreendido pela literatura especializada, como uma violência que ocorre dentro 
da relação interpessoal, em que se cometem os ‘excessos’ de limites contra outrem. 
Etimologicamente a palavra abuso significa: ‘mau uso, ou uso errado, excessivo ou injusto; 
excesso, abusão; exorbitância de atribuições ou poderes; aquilo que contraria as boas normas, 
os bons costumes; ultraje ao pudor, violação’ (Aurélio 2001) Todo abuso, segundo vários 
autores, significa algo que transcende o poder estabelecido numa dada relação. Gabel (1997) 
reforça a idéia de que abuso significa a ultrapassagem dos limites, sendo assim uma ação 
transgressora. A palavra sexual é complementar e diz respeito à sexualidade. Assim poderíamos 
inferir, por exemplo, que de fato o abuso sexual seria o mau uso sexual, aquele ato sexual que 
transgride ou ultrapassa os limites do outro, ou uso errado, excessivo ou injusto do sexo”
(Neumann, 2002, 19-20) 

Observo que tanto na literatura acadêmica, como entre militantes e profissionais que 

trabalham para eliminação da violência, os termos violência e abuso muitas vezes são 

intercambiáveis. Mas, ainda que as noções de violência sexual e abuso sexual se 

confundam, habitualmente o termo abuso sexual é mais utilizado em situações nas quais 

a pessoa abusada é uma criança ou adolescente. A idéia de abuso sexual subentende que 

alguém está tirando proveito de uma relação desigual, está agindo em função de sua 

própria satisfação sexual.   

A literatura que aborda a má conduta sexual de padres, utiliza de forma predominante o 

termo abuso sexual e não violência sexual. Também neste caso a noção de abuso sexual 

é comumente utilizada quando se refere ao abuso de menores. Rodríguez, em seu livro 

Pederastia en la Iglesia Católica, trata do abuso de menores nos seguintes termos:  

“En este libro, los abusos sexuales a menores, cometidos por el clero o por cualquier outro, son 
tratados como ‘delitos’, no como ‘pecados’, ya que en todos los ordenamientos jurídicos 
democráticos del mundo se tipifican como un delito penal las conductas sexuales con menores a 
las que nos vamos a referir. Y comete también un delito todo aquel que, de forma consciente y 
activa, encubre u ordena encubrir esos comportamientos deplorables. Usar como objeto sexual 
a un menor, ya sea mediante la violencia, el engaño, la astucia o la seducción, supone, ante todo 
y por encima de cualquier otra opinión, un delito”(Rodríguez, 2000, 21) 
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Assim, o uso que Rodríguez faz da expressão abuso sexual está relacionado com a 

prática sexual de adultos com menores e é construído sobre uma base jurídico-legal, em 

detrimento da tipificação com base religiosa, como é o caso do pecado.  A acepção de 

abuso sexual como referente aos casos de envolvimento sexual com menores é 

corroborada por Amélia Teles e Mônica Mello (2002, 21) no opúsculo O que é 

violência contra as mulheres:  

“Carateriza-se pela imposição do desejo sexual de um adulto a uma criança ou adolescente 
para satisfação única e exclusiva de si próprio, usando o outro como objeto.”  

Outro autor que trata da temática de abuso sexual praticado por religiosos católicos, o 

padre Gino Nasini no livro Um espinho na carne, explica o sentido que atribui ao termo 

abuso sexual:

“Qualquer palavra ou gesto de um sacerdote com a intenção e objetivo de induzir outra pessoa 
a responder sexualmente constitui, de fato, abuso sexual, em vista da autoridade em que ele se 
encontra pela ordenação sacerdotal; até em casos em que há consenso mútuo ou o sacerdote 
simplesmente responde a um convite ou iniciativa de outra pessoa, ele se envolve em abuso 
sexual.”(Nasini, 2001,83)

Com essa definição de abuso sexual, outra dimensão do problema vem à tona e diz 

respeito à desigualdade de poder entre abusador e abusado, mais precisamente, na 

relação de autoridade de uma das partes sobre a outra. Nasini, também utiliza a 

expressão má conduta sexual de religiosos.  

Rodríguez aponta para a especificidade do abuso quando praticado por um religioso:

“Cuando el sujeto que abusa sexualmente de um menor es um sacerdote, la conducta resulta 
doblemente perversa. En primer lugar, el abuso se comete desde una posición de poder y 
confianza, desde quien tiene un ascendiente indiscutible sobre el menor victimizado, 
traicionando a todas las personas implicadas y, justo por el rol que juega, logrando que su 
delito se silencie bajo la sumisión que ancestralmente se le rinde al poder. En segundo lugar, 
como guía y espejo ético de una colectividad, el sacerdote traiciona a su comunidad, pero, 
precisamente por su imagen de liderazgo moral, es capaz de imponer a la colectividad una 
negación de los hechos que daña a las víctimas y, al fin, desacredita a la institución que 
representa.”  (Rodríguez, 2002,65)  

Desta forma, a caracterização do abuso sexual se dá por diferenças de poderes de várias 

naturezas. No abuso sexual, o uso do outro se dá de forma sutil, não evidente per si, o 

que de certa forma dificulta a percepção daquela situação como sendo decorrência de 
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uma ação abusiva. Isso acontece no abuso sexual de mulheres por parte de religiosos 

católicos. Nessa situação, é muito provável que a responsabilidade ou culpa moral do 

ocorrido, impingida pela hierarquia ou comunidade, recaia sobre os ombros da mulher 

abusada. Entretanto, quando o mesmo acontece entre um sacerdote e uma criança ou 

adolescente, é provável que ocorra o contrário: é mais fácil que o abuso ou ação abusiva 

se torne evidente para a comunidade. No entanto, mesmo assim, as estruturas simbólicas 

permanecem imaculadas, pois a responsabilidade recai sobre a figura do padre 

envolvido.

Há no abuso sexual uma forma de violência, mesmo que abuso e violência sexual sejam 

categorias diferentes. Assim, violência sexual é entendida como a situação na qual 

alguém obriga outrem à prática sexual sem seu consentimento. A diferença entre o 

abuso sexual e a violência sexual torna-se compreensível quando utilizamos a 

polarização expressa nos termos “sutil” e “evidente”, na caracterização de ambas as 

formas de uso sexual de um indivíduo por outro.  

No que se refere ao abuso sexual, a percepção da situação não é tão evidente quanto no 

caso da violência sexual. O próprio abusado pode não perceber que é objeto de uma 

ação abusiva por parte do outro, ou seja, a dominação exercida é sutil, não evidente. O 

indivíduo objeto do abuso é levado a crer que deseja e que está em condições de 

igualdade na relação. Entretanto, sua relação de dependência não permite essa igualdade 

de posições. A comunidade tenderá, assim como o próprio abusado, a não identificar a 

situação abusiva, e como já dito, responsabilizá-lo pela situação; e, por sua vez, este 

indivíduo interiorizará a culpa socialmente imposta.  

Com relação à violência sexual, o indivíduo objeto da ação violenta tem consciência de 

que sofreu violência, pois esta se caracteriza por uma situação evidente de imposição da 

vontade de um sobre a de outro. O indivíduo objeto da violência sabe que não deseja, 

mas é obrigado pelo sujeito da violência. No entanto, saber que foi objeto de violência 

não anula o processo de, assim como acontece no abuso, se auto-responsabilizar pelo 

ocorrido, nem mesmo minimiza o julgamento moral a que esse indivíduo está sujeito 

por parte da comunidade. O indivíduo objeto da violência sexual pode carregar a culpa e 

a vergonha pelo acontecido, o que dificulta uma possível denúncia.  
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O assédio sexual é uma outra forma de violência sexual conceituada após a década de 

60. Segundo Giordani (2006), a expressão foi cunhada nos anos 70 por pesquisadores da 

universidade norte-americana de Cornell, em resposta à necessidade de encontrar uma 

palavra que sintetizasse a conduta de um superior hierárquico com conotação sexual. 

Para Teles & Melo(2002, 22) : 

“Assédio sexual é o ato de poder exercido por uma pessoa, na maioria das vezes por um homem 
contra uma mulher. Geralmente tal pessoa encontra-se em posição superior no trabalho, ou em 
outro tipo de instituição hierarquizada (escola, igreja, etc.) e, aproveitando-se dessa condição, 
obriga a outra a aceitar suas propostas sexuais, mediante ameaças constantes de demissão, 
rebaixamento salarial e outras formas de perseguição”.  

Segundo a OIT- Organização Internacional do Trabalho40 , o assédio sexual implica em 

insinuações sexuais, pedidos de favores sexuais e outras formas de conduta verbal, não 

verbal ou física, de caráter sexual, que têm a finalidade de coagir de forma inaceitável o 

trabalho de uma pessoa ou de criar um ambiente hostil, abusivo e ofensivo. O assédio 

sexual supõe uma relação assimétrica de poder e de abuso desse poder.  

Sueli Carneiro (2005) evidencia que o assédio sexual  contra trabalhadoras domésticas 

não é um fenômeno novo no Brasil. Essa violência contava com a complacência das 

famílias que empregavam jovens migrantes vindas do interior do país e sem contato 

com seus familiares eram abusadas sexualmente pelos homens e rapazes da casa em que 

trabalhavam.  

Entre os casos de violência sexual do clero contra mulheres que pesquisei, alguns se 

configuram como assédio sexual, uma vez que a denunciante alega que o padre 

ameaçou difamá-la frente a seu marido, caso ela se negasse a continuar tendo relações 

sexuais com ele ou ainda, em outro caso, o padre ofereceu um valor maior em dinheiro 

pelo serviço de faxina feito, insinuando a oferta como uma forma de obter favores 

sexuais e silêncio. Também ouvi depoimentos de mulheres que contam que o padre com 

quem elas confessavam utilizou-se das informações que obteve durante a confissão para 

manipular relacionamentos com a mulher que lhe confiou sua vida privada.41 A Igreja 

40 OIT, Violência contra las Mujeres en el Mundo Laboral, Equipo Técnico Multidisciplinária de 
Santiago, Chile, sem data.  

41 Por se tratar de informação confidencial, não apresento as referências. Um desses depoimentos, o 
mais recente que ouvi, foi feito por uma jovem que engravidou de um padre no interior de S. 
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Católica define no Código de Direito Canônico que o que é dito em confissão não pode 

ser revelado sob nenhuma hipótese:

“Cap. II – Cân. 983 - § 1. O sigilo sacramental é inviolável; por isso é absolutamente ilícito ao 
confessor de alguma forma trair o penitente, por palavras ou de qualquer outro modo e por 
qualquer que seja a causa.  
Cân. 984 -§ 1. É absolutamente proibido ao confessor o uso, com gravame do penitente, de 
conhecimento adquirido por meio da confissão, mesmo sem perigo algum de revelação do sigilo. 
§ 2. Quem é constituído em autoridade não pode usar de modo algum, para o governo externo, 
de informação sobre pecados que tenha obtido em confissão ouvida em qualquer tempo.” 
(C.D.C.,1997,437) 

Entretanto, o chamado “segredo de confissão” tem sido quebrado e utilizado como 

moeda de troca para que alguns padres consigam manipular mulheres e adolescentes e 

recebam delas favores sexuais. Essa é uma das formas de assédio do clero às mulheres.  

3.3. Raízes da violência contra a mulher 

No primeiro item deste capítulo, ao definir as concepções da violência contra mulher, 

fiz uma breve referência a causas da violência, abordando as tentativas de compreensão 

das razões que provocam em homens e mulheres atitudes violentas.  Tratarei agora de 

explicitar como essa discussão se dá na literatura feminista e quais são os fatores causais 

que se destacam na explicação da violência contra as mulheres.   

Para boa parcela das estudiosas feministas, a origem da violência contra as mulheres 

está exatamente na forma como as relações sociais entre homens e mulheres estão 

estruturadas. Daí se deriva tanto a subordinação das mulheres, como a supremacia 

masculina. Sendo assim, as causas fundantes de tal violência estão na própria estrutura 

social, organizada pelas relações de gênero. 

A socióloga Colette Gendroni, ao fazer um estudo da violência contra as mulheres no 

Canadá, afirma:  

Paulo. O padre em questão está entre os 21 casos localizados, ela procurou-me porque teve 
informações sobre o desenvolvimento dessa pesquisa e buscava ajuda legal para que o padre 
colaborasse economicamente na educação do filho, fruto do relacionamento entre os dois. 
(depoimento feito em abril de 2006). 
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“Estas violências contra as mulheres têm uma mesma origem: a misoginia, este veneno que as 
sociedades patriarcais não conseguiram ainda eliminar. Todas essas manifestações de violência 
são ainda meios de controle social, físico, sexual político e econômico sobre as mulheres. A 
violência não é somente um meio de controle de um indivíduo sobre outro, como também um 
meio de controle de um grupo sobre outro e de uma sociedade sobre um dado grupo. Se nossas 
sociedades são tão lentas em tomar medidas eficazes para prevenir e dar um fim a estas 
violências específicas contra o grupo das mulheres, é que estas violências satisfazem, até certo 
ponto, estas sociedades fortemente dominadas por uma cultura masculina.” ( Gendroni, 
1994,463)  

A explicação elaborada pela autora compreende a violência contra as mulheres como 

parte da estrutura social que colabora na manutenção da desigualdade. As legislações 

matrimoniais discriminatórias, as desigualdades salariais entre homens e mulheres, as 

medidas fiscais são mecanismos de controle sobre as mulheres, como grupo social. 

Esses mecanismos estão interligados. Quando uma mulher é agredida por seu 

companheiro, além das dificuldades psicológicas para liberar-se e deixar esse 

companheiro, ela tem freqüentemente dificuldades econômicas, que reforçam sua 

dependência do agressor. O controle misógeno encontra mecanismos para ser exercido 

nas diferentes dimensões da vida: econômica, social, psicológica, afetiva, simbólica. 

Saffioti (1994,452) vai na mesma direção ao afirmar que:   

“... a violência constitui elemento fundamental de enquadramento da mulher brasileira no ordenamento 
social de gênero...”

Um exemplo desse enquadramento é o da tese de legítima defesa da honra, que 

funcionou como uma justificativa cultural frente aos juízes para absolver os homens que 

espancaram ou até mesmo mataram suas mulheres, sob a alegação de que as mesmas  

haviam praticado o adultério.  Hoje, apesar da rejeição dessa tese por parte do Superior 

Tribunal de Justiça, em 199142, a lógica da naturalização da violência masculina, 

quando se supõe que a honra do homem está em jogo, ainda é vigente em nossa cultura.  

Por outro lado, há autores/as que sugerem que os homens que testemunharam agressões 

cometidas pelos pais são mais propensos a se transformarem em perpetradores de 

violências contra as mulheres quando adultos. A tese subjacente é de que a família é o 

lugar onde as pessoas recebem as primeiras lições de violência, como vítimas ou como 

42 Veja mais sobre esse tema em Barsted, Leila Linhares, Em busca do tempo perdido – mulher e 
políticas públicas no Brasil 1983-1993, in REF, 1994, 50.  
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testemunhas. As crianças aprendem que a violência é permitida, aceitável. Lenore 

Walker, citada por Bárbara Soares, afirma:  

“Embora as mulheres violentadas não venham tipicamente de lares violentos, os agressores 
frequentemente vêm. Muitos assistiram aos pais espancando as mães, outros foram eles próprios 
espancados. Nesses lares onde a violência explícita não foi notificada, uma falta geral de 
respeito com mulheres e crianças era evidente. Esses homens experimentaram, com freqüência, 
privações emocionais. Esses relatos dão suporte à teoria do ciclo geracional, tão popular em 
nossa literatura sobre violência infantil hoje em dia. Crianças violentadas ou que presenciaram 
cenas de abuso mais provavelmente se tornam os abusadores de amanhã.”(Walker, 1979,38)  

 Soares indica que ainda que a teoria do ciclo geracional esteja bastante disseminada, 

não é aceita por unanimidade nem mesmo entre pesquisadores/as não feministas. Um 

dos contra argumentos é o de que pela tese da transmissão da violência pelo ciclo 

geracional, as vítimas de violência serão sempre, agressores potenciais e ao se tornarem 

pais serão violentos e seus filhos ao serem adultos reproduzirão a violência da qual 

foram vítimas na infância.  

Pagelow (1984), discorda da teoria do ciclo geracional, mostrando que é mais provável 

que se tornar violento seja antes, conseqüência do próprio sistema judiciário do que de 

abusos sofridos previamente. Sobretudo no caso de jovens pobres e negros que são 

freqüentemente vítimas do olhar discriminatório da polícia. É importante considerar que 

as crianças e adolescentes de famílias pobres, que são agredidas em suas casas, vão 

buscar formas de sobrevivência na rua e aí cometem delitos e agressões. São presas pela 

polícia e em contato com o sistema judiciário têm mais possibilidade do que outras 

crianças ou adolescentes de desenvolverem relações violentas.

Miriam Grossi apresenta as articulações das categorias de gênero e violência, com 

diferentes escolas de pensamento. Ela indica que, dependendo da escola a qual se filiam 

as/os pesquisadoras/os, varia a interpretação a respeito do significado da violência: 

“Este campo já comporta hoje no Brasil pelo menos duas grandes linhas de argumentação 
teórica: uma centrada na opressão das mulheres pelos homens e outra, na ambigüidade das 
relações homem/mulher. Talvez devido às características antropofágicas da cultura acadêmica 
brasileira, estas duas correntes também vêm se influenciando mutuamente. A primeira tem como 
paradigma as teorias do patriarcado, para as quais a violência é uma das formas que configura 
a dominação masculina. A segunda parte da perspectiva que a violência é parte do vínculo 
afetivo/conjugal”.(Grossi, s.d.) 
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Grossi evidencia que a argumentação centrada na opressão das mulheres pelos homens, 

está mais próxima do marxismo neo-evolucionista, no qual se ancora uma das 

tendências do feminismo no primeiro mundo, o feminismo radical, com um viés 

essencialista que naturaliza e toma como universais as relações homem/mulher. São as 

autoras que aderem a esta corrente, que no Brasil cunham a expressão “violência de 

gênero”. Grossi indica como principal expoente Heleieth Saffioti, com seu livro 

Violência de Gênero e acrescenta: 

“Para esta corrente a violência contra as mulheres é uma violência ‘de gênero’ porque ela é 
sempre masculina, seja quando exercida por homens, seja nos casos mais raros quando ela é 
exercida por mulheres. Para estas autoras quando as mulheres usam da violência elas estão se 
utilizando de características da masculinidade, como a agressividade e a violência.”(Grossi,s.d) 

Já a segunda vertente, mais próxima da visão culturalista, na qual a autora se inclui, 

pressupõe que não se pode isolar o pólo da mulher para entender a violência em uma 

relação afetivo/conjugal. Grossi refere-se especificamente à violência doméstica, 

quando afirma que a mesma é resultado da complexidade do relacionamento afetivo e 

emocional. Aponta também a violência entre as mulheres no âmbito das relações 

homossexuais ou mesmo em situações de convivência entre mulheres nos locais de 

trabalho, militância, relacionamentos de amizade. A autora, no entanto, chama a atenção 

para os poucos estudos sobre a violência entre as mulheres e evidencia algumas 

dificuldades para que o movimento feminista enfrente essa questão: 

Para as feministas heterossexuais, a violência entre mulheres é um tabu, pois ideologicamente 
se acredita no valor da ‘sororidade’ como um valor constituinte da militância e das relações 
entre mulheres. Para feministas lésbicas considera-se não estratégico e politicamente incorreto 
admitir que também nas relações homoeróticas a violência pode estar presente”.(Grossi, s.d.) 

Buscando romper a dualidade entre vítima e agressor, a antropóloga Maria Filomena 

Gregori em seu livro Cenas e Queixas indica que é insuficiente ler a violência apenas 

como uma ação criminosa, que exige punição. A autora entende que a solução do 

problema não se dará somente com o desenvolvimento de programas de conscientização 

para as mulheres que sofrem violência.  Gregori entende que o pensamento dualista que 

vê o homem sempre como agressor, ativo e a mulher como agredida e passiva não ajuda 

a compreender a violência, nem a transformar as relações inter-pessoais. Em seu livro 

analisa entrevistas que trazem as queixas de mulheres violentadas que buscaram ajuda 

no SOS-Mulher, na década de 80. O relato das queixas evidencia que as mulheres se 
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vêem a si mesmas como virtuosas e a responsabilidade da violência é exclusivamente de 

seus parceiros. Entretanto, procuram encontrar uma razão externa para justificar os atos 

violentos do homem em questão: o alcoolismo, a má educação na infância, a revolta 

contida pela orfandade, e outras. Essas razões externas ao caráter, possibilitam às 

mulheres elaborar um pensamento e um discurso que afirma seu companheiro como um 

homem bom, apenas quando bebe é que se torna violento. A bebida seria então o motor 

desencadeador da violência masculina. Os relatos das entrevistadas também mostram 

que a grande preocupação das mulheres é a manutenção de seu casamento, ainda que 

isso lhes custe conviver com um homem violento. A frustração de um casamento errado 

desmorona o sentido que muitas mulheres constroem para sua vida, a partir de 

determinados padrões que formulam o modelo de família ideal. Então, através da queixa 

as mulheres culpabilizam os homens, mas nem por isso questionam as funções 

tradicionalmente atribuídas a eles. Ao contrário, as queixas reiteram a idéia tradicional 

de família, na qual as mulheres se apropriam do pólo passivo. Gregori procura 

compreender porque homens e mulheres provocam e mantêm situações de violência, e 

principalmente porque as mulheres criam sua própria vitimização:  

“O pior não é ser vítima(passiva) diante de um infortúnio; é agir para reiterar uma situação que 
provoca danos físicos e psicológicos. O difícil para esse tipo de vítima é exatamente o fato de 
que ela coopera na sua produção como um não-sujeito. Isto é, ela ajuda a criar aquele lugar no 
qual o prazer, a proteção ou o amparo se realizam desde que se ponha como vítima. Esse é o 
‘buraco negro’ da violência contra a mulher: são situações em que a mulher se produz – não é 
apenas produzida – como não-sujeito” (Gregori, 1992, 184)  

A autora afirma que sua pretensão não é culpar a vítima, procedimento esse bastante 

habitual, mas romper o pressuposto de uma dualidade entre vítima e algoz. Ela busca 

enunciar relações entre violência, erotismo, prazer, que de algum modo podem estar 

subjacentes nas relações violentas entre casais.  

Como vemos, essa linha de pensamento afasta-se da afirmação convicta de um amplo 

setor do movimento feminista de que a causa geradora da violência contra as mulheres 

está na misoginia e no ordenamento das atribuições de gênero na sociedade. Para ela a 

violência pressupõe uma parceria, por meio do qual os cônjuges distribuem ativamente 

entre si papéis que têm por objetivo último a preservação da família. 
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Penso que a complexidade apontada por Gregori para compreender as causas da 

violência contra as mulheres nas relações conjugais, exige um tratamento 

interdisciplinar, buscando elementos explicativos também na psicologia, uma vez que 

algumas atitudes tanto das mulheres como dos homens, para a manutenção de uma 

relação violenta podem estar no âmbito do inconsciente. Mas a própria autora afirma 

que os corpos que mais sofrem danos, que são feridos, são os corpos femininos. Vejo 

que mesmo rompendo com a idéia de papéis estáticos em que o homem é o algoz e a 

mulher é a vítima, é necessário reconhecer o peso de uma cultura que naturaliza a 

violência quando ela é praticada por homens. Culturalmente os homens estão 

“autorizados” a disciplinar suas mulheres e este é um elemento de influência muito forte 

na delimitação dos lugares ocupados por homens e mulheres no relacionamento 

conjugal.

As diferenças sociais que se estabelecem a partir da construção de gênero, colocam o 

homem em um “lugar social” adequado ao aprendizado de comportamentos violentos, e 

o mesmo não acontece com as mulheres. Isso não significa que os homens sejam 

naturalmente violentos e as mulheres naturalmente não violentas. A violência é um 

atributo de ambos os sexos. Entretanto, há um “acordo social”, uma cultura  

disseminada que nos faz entender a violência masculina como algo natural e por isso 

aceitável. Penso, que as mulheres, tanto como os homens, podem ser violentas. Mas, as 

mulheres não têm a seu favor uma cultura que entenda tais práticas de violência como 

naturais. Portanto, a violência quando parte das mulheres é socialmente inaceitável.  

Como exemplo basta que observemos a opinião popular, frente aos casos divulgados 

pelos jornais, em que mães abandonam filhos/as ou cometem espancamento. Os 

comentários e reações indignadas são muito mais fortes em relação à negligência ou 

violência da mulher, do que se o sujeito da ação fosse um homem.  Ou seja, de um 

homem, é possível, espera-se, uma ação violenta. Entretanto se houver uma mudança na 

correlação de forças, nas relações de poder cotidianas e estruturais, o comportamento 

masculino violento mais presente nos homens pode ser alterado. É neste sentido que 

acolho os interrogantes de Gregori, sem deixar de afirmar que a violência está arraigada 

em nossas sociedades e aí homens e mulheres ocupam lugares muito diferentes que 

favorecem a perpetuação da violência contra as mulheres como parte da ordem social. A 

violência contra as mulheres está profundamente introjetada em nossa cultura e por isso 

mesmo é tão difícil de ser eliminada.  
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Diferentes contextos, tais como violência presenciada na infância, condições de vida 

tanto econômicas como sociais degradantes, alcoolismo, relação com o sistema 

judiciário podem ser fatores que interferem e favorecem práticas violentas dos homens 

em relação às mulheres, mas estes fatores apenas intensificam a violência que faz parte 

da estrutura social.

3.4. Os crimes sexuais 

No Brasil, assim como em outros países o feminismo encontra na bandeira da 

criminalização da violência contra a mulher, um caminho inevitável no combate para 

erradicar tais práticas. Junto à luta pela criminalização da violência, há iniciativas tanto 

de âmbito governamental como da sociedade civil para visibilizar a violência doméstica, 

casas que acolhem mulheres vitimadas para que recuperem sua auto-estima, trabalhos 

com grupos de homens, etc. Neste sentido aponto uma ação no Parlamento e no 

Executivo referente à Lei que recentemente foi sancionada pelo presidente da 

República.43 Sabemos que as mulheres que sofrem violência têm resistências em fazer 

a denúncia, sobretudo se o agressor for seu companheiro; entretanto, a denúncia é a 

única forma que permite a visibilização e posterior criminalização dessa violência.   

Os crimes sexuais no Brasil são definidos pelo Código Penal, no Decreto-lei n. 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940, sob o título “Dos Crimes contra o Costume”, no capítulo 

Crimes contra a Liberdade Sexual. Os principais tipos penais são: o estupro, o atentado 

violento ao pudor, o assédio sexual, posse sexual mediante fraude, atentado violento ao 

pudor mediante fraude, sedução, corrupção de menores, rapto, prostituição, rufianismo e 

tráfico de mulheres. 44

43 A Lei n. 11.340 (Lei Maria da Penha) foi sancionada pelo presidente da República, no dia 07 de 
agosto de 2006: Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos do § 8 do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 
e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei 
de Execução Penal; e dá outras providências.    

44 A definição dos crimes sexuais, assim como os artigos que delimitam a pena para cada crime 
estão sistematizados por Cecília de Mello e Souza e Leila Adesse, no livro Violência Sexual no 
Brasil: perspectivas e desafios Brasília, 2005. No mesmo ano o Código Penal foi modificado e a 
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Pretendo aqui, explicitar duas modalidades penais: o estupro e o atentado violento ao 

pudor. O estupro, segundo o artigo 213 do Código Penal, consiste em “constranger 

mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça”. A conjunção carnal é 

a cópula vagínica completa ou incompleta entre homem e mulher. Para prova do crime, 

é necessário o exame pericial. A pena de reclusão é de seis a dez anos. Hoje o estupro é 

considerado um crime hediondo, isso quer dizer que o estupro é qualificado como um 

crime altamente reprovável, e nesse caso o autor não pode ser beneficiado com fiança 

nem liberdade provisória e o cumprimento da pena é sempre em regime fechado.   

Entretanto, em fevereiro deste ano, o Supremo Tribunal Federal considerou 

inconstitucional a proibição da progressão de pena para os condenados por crime 

hediondo, que constava no parágrafo 1º. do artigo 2º. Da Lei 8.072, de 1990, a Lei dos 

Crimes Hediondos. Permitir a progressão da pena significa permitir que uma parte da 

pena seja cumprida em regime fechado e depois progrida para semi-aberto e evolua até 

chegar à condicional. A fração de tempo para cada uma das categorias está em 

discussão. Essa alteração irá de certa forma beneficiar os condenados por estupro ou 

atentado violento ao pudor.

“A expectativa é de que o crime de estupro seja ainda bastante subnotificado no país. O 
fenômeno do estupro conjugal não é reconhecido como crime e por isso não há dados 
estatísticos nos sistemas de segurança pública e do judiciário. Mas, a Fundação Perseu 
Abramo, na pesquisa: ‘A mulher brasileira nos espaços público e privado’, revela que 13% das 
mulheres são vítimas de estupro/abuso sexual por parte de seus maridos. Outra grande 
dificuldade do sistema policial-judiciário que contribui para a inibição das denúncias é a 
situação das perícias-médicas. Para a instrução dos inquéritos policiais.... faz-se necessário que 
a vítima de estupro e atentado violento ao pudor realize o exame de corpo e delito a fim de 
comprovação da ocorrência do delito e de possíveis indícios e provas que levem ao autor do 
crime. Estes exames são realizados exclusivamente nos Institutos Médicos-Legais, que não 
possuem atendimento especializado para mulheres vítimas de violência sexual...” (Souza,
Adesse, 2005,47) 

Além das dificuldades acima referidas, sabe-se que um outro problema é que raramente 

as mulheres fazem a denúncia logo após o ato cometido, então quando vão à delegacia 

as “provas físicas” do crime já não são visíveis.  

lei 11.106 de 28 de março de 2005 revogou os tipos penais: sedução, corrupção de menores e 
rapto. A expressão tráfico de mulheres foi substituída por tráfico de pessoas.  



97

O atentado violento ao pudor, segundo o artigo 214 do Código Penal é: “constranger 

alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se 

pratique ato libidinoso diverso na conjunção carnal”. O contato corporal lascivo, obtido 

mediante violência e ameaça, por si só, constitui o crime. A pena prevista é de reclusão 

de seis a dez anos. Também é considerado um crime hediondo, como o estupro.  

Sabemos que as representações de advogados, promotores e juízes estão condicionadas 

a uma visão moralista que classifica as mulheres em honestas ou “mulheres da vida”.  A 

mulher classificada como prostituta é culpabilizada por ter de alguma forma provocado 

uma situação que leva ao estupro ou atentado violento ao pudor. É como se a sua 

situação de prostituição já não lhe permitisse nem a escolha do parceiro sexual, nem a 

forma para estabelecer as relações sexuais. Até mesmo as relações violentas devem ser 

aceitas por uma prostituta. Entre os casos que pesquisei, um dos argumentos adotados 

pelo advogado de defesa de um dos padres acusados, era de que as meninas (são 

menores de idade) já se prostituíam em plena luz do dia... e, portanto não se justifica 

que agora acusem o padre como abusador sexual. No caso da “mulher honesta” a 

situação é diferente. 45

Note-se que o adjetivo “honesta” está relacionado ao comportamento sexual da mulher e 

à manutenção da honra de seu companheiro. Em nossas sociedades a honra do homem 

depende da fidelidade sexual da mulher com quem ele convive. Embora o termo 

“mulher honesta” tenha sido excluído do Código Penal (Lei 11.106/2005)46, com o 

objetivo de suprimir referências discriminatórias contra as mulheres,  esta concepção 

ainda é vigente em nossa cultura.  

3.5. Perspectivas das teologias feministas sobre a violência contra as 

mulheres 

O discurso que justifica as práticas de violência contra as mulheres articula elementos 

culturais e religiosos. A influência do pensamento cristão em nossa cultura é inegável. 

45 Sobre o tratamento que a Justiça dá aos crimes sexuais, veja o trabalho de Danielle Ardaillon 
(1987). 

46 Ver Os Direitos das Mulheres na Legislação Brasileira Pós-Constituinte, CFEMEA, Brasília: 
Letras Livres, 2006, p.19.  
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Vale a pena então, observar como pensamentos e definições religiosas se associam à 

cultura e transformam-se num capital simbólico, que está presente e dá sentido à 

cotidianidade da violência contra as mulheres.

Ainda que a perspectiva na qual estou trabalhando seja sociológica, penso que é 

importante considerar as contribuições de teólogas feministas na análise do problema da 

violência contra as mulheres.  A teologia, bem como alguns dados da história da Igreja 

Católica ajudam a compreender os elementos simbólicos que estão presentes nas 

justificativas de mulheres para continuarem em seu lugar de vítimas e estão presentes 

também nas justificativas dos homens para o exercício de seu poder através da 

violência.

Os textos teológicos elaborados por homens silenciam sobre o tema. A relevância do 

problema incomodou as mulheres, teólogas feministas e são elas que abordam a 

questão.  A Teologia da Libertação feita pelos homens não trabalhou com questões 

relacionadas à ética sexual, diferindo dos pressupostos da teologia moral tradicional. O 

que os teólogos da libertação se preocuparam em fazer foi introduzir o “pobre”, como 

um interlocutor preferencial na reflexão teológica, mas, os teólogos não trabalharam os 

problemas de sexualidade e reprodução desse “pobre”, nem consideraram as 

implicações que as diferenças de gênero trazem para a moral sexual. 

Elina Vuola, teóloga finlandesa, trabalha em sua tese de doutorado com a práxis e os 

limites da Teologia da Libertação e analisa textos dos principais teólogos da Teologia 

da Libertação, buscando encontrar neles subsídios para o pensamento em torno da moral 

sexual. Eis o que ela observa: 

“Resulta casi imposible encontrar una referencia explícita a cuestiones de ética sexual en las 
representaciones generales de la ‘ética de la liberación’. Los especialistas en ética de la 
Teologia de la Liberación, por lo tanto, siguen la lógica general de la TL… en la cual el pobre 
no aparece como ser reproductivo y de género, ni tampoco se mencionan… las consecuencias de 
la pobreza para las mujeres”(Vuola, 2000,203) 

Elina conta que em uma obra que afirma propor um tratamento sistemático da teologia 

moral, na perspectiva da teologia da libertação, as páginas que fazem referência a temas 

de sexualidade são somente cinco, com o título “o ídolo do prazer”. Nesta obra os 
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autores criticam o personalismo, o individualismo que trazem uma moralidade 

renovada, mas os autores não mencionam as questões reprodutivas nem a forma como a 

pobreza poderia intensificar os problemas relacionados com a reprodução. O prazer 

aparece representado como um ídolo e como um produto de consumo. Ela segue 

afirmando:  

“En la sección sobre placer, los autores no obstante, consideran que la ‘complicación del 
modelo normal de las relaciones humanas’, que la sociedad moderna produce, es también el 

problema sexual de América Latina No hacen ninguna mención sobre la realidad de los abortos 
ilegales, ni de los altos índices de violencia doméstica y madres solteras, que son algunos de los 
problemas más candentes de las mujeres latino-americanas.” (Vuola, 2000,204) 

Os representantes da Igreja Católica e seus teólogos, de uma maneira geral, pensam que, 

as causas dos problemas éticos da sexualidade humana em nossos dias, estão 

relacionadas ao hedonismo e individualismo exacerbado na sociedade moderna 

ocidental.  Mas não procuram des-construir as bases teológicas que permitiram a 

elaboração de uma moral calcada em princípios abstratos, que não reponde as perguntas 

de nossos dias. Quem está tomando esta tarefa nas mãos são as teólogas feministas.  

Apresento a seguir algumas reflexões do ponto de vista das teologias feministas sobre a 

violência contra as mulheres na Igreja Católica:  

 3.5.1. Dois modelos ambivalentes: Eva e Maria 

Desde o começo do cristianismo as mulheres foram identificadas por um lado com a 

figura de Eva, origem do pecado no mundo e fonte de heresias. Mas por outro lado e de 

forma abstrata, foram idealizadas na figura da Virgem Maria, com poderes espirituais e 

distanciadas do mal. São dois modelos antagônicos e ambivalentes, que continuam 

vigentes. E.Ann Matter (1994) observa que várias monjas da Idade Média e do início da 

era moderna tornaram-se famosas por seus escritos visionários e místicos, pelo 

aconselhamento espiritual e pelas autobiografias religiosas. Passaram a ser vistas como 

mais poderosas, mas também mais perigosas. Estabeleceu-se um complexo 

relacionamento entre estas mulheres visionárias e a hierarquia da Igreja, que ao mesmo 

tempo as venerava e as controlava.  Um documento do final do século XV exemplifica 

esta afirmação.   É o Malleus maleficarum, publicado por Heinrich Kramer e Jacob 

Sprenger, dois inquisidores da ordem dominicana. O texto conhecido entre nós como “O 
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Martelo das feiticeiras”, difama as mulheres como responsáveis por todas as desgraças 

dos homens, seu tema obsessivo é a perseguição, captura e destruição das bruxas. O 

texto é obsessivo em relação aos poderes sexuais das mulheres, descreve relações 

sexuais de bruxas com o diabo e relatos em que as bruxas, através do comércio sexual 

privam os homens de seus órgãos sexuais. Entretanto, o mesmo texto deixa claro que a 

força das mulheres para o mal se faz possível fundamentalmente pelo seu maior poder 

para o bem. Esse lugar de ambivalência em que as mulheres são colocadas pelo poder 

eclesiástico, justifica a violência da Igreja contra as mulheres. Matter cita mulheres que 

na história da cristandade foram vítimas de violência cometida pela hierarquia: Lúcia 

Brocadelli de Narni, Joana d’Arc, Hildegarda de Bingen, Elisabeh de Schonau, Catarina 

de Sena. Todas foram famosas em sua época e reivindicadas pela posteridade. Foram 

aceitas e admiradas pela Igreja enquanto serviram aos propósitos dos mandatários da 

própria Igreja e do Estado, mas ao ameaçar o poder eclesiástico, foram caluniadas, 

abandonadas ou torturadas.

A autora reconhece, entretanto, que a grande dificuldade está em reconstruir a violência 

eclesiástica sofrida por mulheres que não encontraram entrada nos registros históricos 

da cristandade oficial: 

“Quantas mulheres foram queimadas no ardor da caça às bruxas entre os séculos XIV e XVIII? 
Até mesmo esta questão tem sido politizada: ‘Apenas 100 mil’, dizem aqueles que desejam 
proteger a cristandade do que ela tem de pior; ‘ Nove milhões’, respondem os que encontram 
satisfação em estudos de genocídio comparado. A busca de estatísticas, assim como o estudo das 
exceções, apenas mostra até que ponto esta violenta ambivalência afligiu as mulheres na 
tradição cristã” (Matter,1994)  

Hoje, as bruxas que amedrontam a hierarquia católica são outras, mas a Igreja continua 

vendo as mulheres como seres ambivalentes. São tratadas como santas ou como putas, 

dependendo dos contextos históricos e dos interesses de diferentes naturezas da  

instituição religiosa.  

3.5.2. A política de santidade da Igreja Católica e as práticas de violência contra as 

mulheres

Violências são cometidas contra as mulheres com a justificativa de que a fidelidade a 

um discurso religioso, que defende certos princípios morais abstratos, seja preservada.  

O exemplo que mantêm a mística católica de que é melhor uma mulher morta do que 
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estuprada é Maria Goretti, que viveu entre 1890 e 1902 e cujo processo de canonização 

deu-se em 1950.  Esta canonização significou historicamente uma resposta teológico-

pastoral à violência contra as mulheres. A canonização de Maria Goretti mostra a 

articulação entre a política de santidade da Igreja e as práticas de violência contra as 

mulheres.

Segundo Eileen J. Stenzel (1994), o que a história conta sobre Maria Goretti é que ela 

era filha de um camponês pobre cuja família dividia uma casa com Giovanni Serenelli e 

seu filho Alessandro. Goretti tinha apenas 12 anos quando começou a ser molestada por 

Alessandro, rapaz de 16 anos. A menina rejeitou os ataques do rapaz, que enraivecido a 

esfaqueou com vários golpes. Ela resistiu à morte por alguns dias e antes de morrer, diz-

se que perdoou Alessandro. Maria Goretti foi canonizada em 24 de junho de 1950 e os 

motivos de sua canonização foram sua decisão de preferir a morte ao invés de deixar-se 

“profanar” e ainda perdoar Alessando, que segundo conta a história, converteu-se.

Eillen estimula os leitores a compreenderem a canonização de Maria Goretti no 

contexto dos papados do século XIX e inícios do século XX.  Neste período dois 

movimentos anti-patriarcais ganhavam força: o liberalismo político e o feminismo. Os 

dois movimentos trataram de redefinir os problemas sociais em termos políticos e 

econômicos, extrapolando a esfera da moralidade pessoal e o feminismo aplicou os 

princípios da liberdade individual às mulheres. Ora, a resposta papal da Igreja Católica a 

ambos movimentos foi a condenação: 

“Pio IX (1846-1878) reafirmou a primazia da Igreja e do papado na sociedade. Leão XIII 
(1878-1903) rejeitou a definição dos problemas sociais em termos políticos e econômicos, 
insistindo na primazia dos valores espirituais e religiosos na ordem social (cf. as encíclicas 
Rerum Novarum e Sobre o casamento cristão). Pio X (1903-1914) insistiu em que a missão da 
Igreja era manter uma ordem imutável tanto na Igreja como na sociedade. Bento XV (1914-
1922) reafirmou a primazia da Igreja na ordem social e atribuiu a inquietação social ao anti-
autoritarismo dos movimentos sociais. Pio XI (1922-1939) denunciou como criminoso e herético 
o movimento pela emancipação da mulher...Pio XII (1939-1958) insistiu em que a subordinação 
das mulheres aos homens era um ditado da lei natural e, por isso, querida por Deus. Defendeu a 
identificação da mulher com a sexualidade dizendo que a mulher fora criada para cumprir um 
papel sexual e de procriação (cf. Diretrizes papais para a mulher de hoje)” (Stenzel,1994, 135) 

A canonização de Maria Goretti, representou um momento culminante desta tradição 

papal anti-modernista e anti-feminista. O controle social que a Igreja temia perder com 

o surgimento de novas idéias da modernidade, só poderia se dar através do controle 

sobre seus membros dos quais se esperava que organizassem sua vida pessoal e política 



102

na submissão à Igreja. Esta autoridade estendia-se à procriação, a família e 

especialmente à mulher, responsável pela geração de novos membros da Igreja. Para tal 

missão, a Igreja conta com discursos teológicos e com textos bíblicos que legitimam e 

mantêm suas diretrizes, sobretudo no campo da moral sexual. 

3.5.3. Discursos teológicos que mantêm a violência contra as mulheres 

Elizabeth Fiorenza(1994), teóloga feminista norte americana, explicita discursos 

teológicos tradicionais do cristianismo que se constituem em obstáculos atuais para a 

eliminação da violência contra as mulheres:   

Primeiramente ela evidencia como a política de subordinação tem raízes na filosofia 

grega, no direito romano e é veiculada através das Escrituras judaicas, islâmicas e 

cristãs. Os códigos domésticos inseridos no Novo Testamento veiculam discursos de 

subordinação, não só das mulheres nascidas livres, das esposas e das crianças, mas 

também dos servos, escravos e bárbaros.  Esses discursos constituem um universo 

simbólico religioso que legitima religiosamente a misoginia, o racismo, a inferioridade 

de status, a homofobia e a xenofobia. 

Fiorenza também faz referência às cartas pastorais de Paulo, que ela chama de 

pseudopaulinas. Estes textos prescrevem o silêncio das mulheres e proíbem a autoridade 

da mulher sobre o homem, afirmando que não foi o homem, mas a mulher que foi 

enganada e se tornou transgressora (1Tm 2,11-15). Tais textos carregam a mulher de 

culpabilidade, o que permite desenvolver a lógica de que as mulheres são as 

responsáveis pelos gestos sexuais incontidos dos homens, até mesmo o estupro. Na 

história da Igreja estes registros são a matéria prima para a construção de discursos 

teológicos que acentuam a pecaminosidade das mulheres e sua incapacidade para viver 

o ideal feminino: fé, amor, abnegação, santidade, resignação, modéstia.

Um pensamento central no cristianismo é a aceitação do sofrimento e a valorização do 

sacrifício – “assim como fez Cristo, que morreu na cruz, para nos salvar”. Essa lógica 

da obediência até a morte legitima e facilita a violência contra as mulheres e dificulta 

que as mesmas rompam com uma situação de vitimização. A pregação de padres 

adeptos a essa teologia clássica silencia a respeito das causas sócio-políticas da morte de 
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Jesus e o apresenta como uma vítima sacrificial exemplar, cuja morte foi desejada por 

Deus. O sacrifício então, alimenta a violência e não é redentor, como afirma a teologia 

cristã.  

“... os textos escriturísticos e a ética cristã muitas vezes apóiam o ciclo da violência, impedindo 
que se resista a ela. Por exemplo, vítimas de estupro que crêem que a obediência à vontade de 
Deus exige que preservem sua virgindade e pureza sexual a todo custo, não somente põem em 
perigo a própria vida, mas também sofrem de perda de auto-estima... sobreviventes de estupro 
não apenas sentem-se como ‘bens usados’ mas sentem-se também responsáveis pelo próprio 
estupro. Esposas que sofrem maus-tratos, por sua vez, e que crêem que o divórcio é contra a 
vontade de Deus, não podem senão continuar a viver em relações matrimoniais violentas para o 
que der e vier, aceitando todas as conseqüências”. (Fiorenza, 1994,176)  

Teólogas feministas têm feito hermenêuticas - interpretações de textos bíblicos -  a 

partir das situações de subordinação e violência sofridas pelas mulheres, e apontam 

como o cristianismo se constituiu historicamente num campo simbólico, que impede as 

mulheres de reagirem contra a violência.  No capítulo seguinte tratarei especificamente 

dos elementos que estruturam a violência praticada por religiosos contra mulheres na 

Igreja Católica.
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4

Violência clerical contra mulheres 

“...a violência física e sexual não deve ser considerada como casos isolados ou 
comportamento perverso, mas deve ser analisada como práticas normativas estruturais. 
Essa violência deve ser colocada num conitinum de poder e controle masculinos sobre 
mulheres e crianças, que abrange não apenas a violência física mas também a 
construção cultural e religiosa de corpos femininos dóceis e personalidades femininas 
subservientes. A violência verbal, emocional, econômica, política, física ou sexual 
contra a mulher não deve ser reduzida nem a estatísticas abstratas nem a casos 
episódicos e fatos isolados. Ao contrário, deve ser entendida e analisada em termos 
estruturais”.(Fiorenza, 1994,168) 

4.1. Uma categoria de análise em construção?

O tratamento dos casos investigados e os caminhos percorridos nos últimos 30 anos 

pelos estudos acadêmicos sobre a violência contra as mulheres me levam a pensar sobre 

a possibilidade de trabalhar a violência clerical como uma categoria de análise. Meu 

objetivo é não somente apresentar as especificidades dessa violência, mas também 

evidenciar alguns elementos que facilitem sua identificação e análise no contexto 

clerical.

Assim, defino violência clerical como uma violência exercida por membros do clero 

contra as mulheres. Além de estar baseada nas diferenças de gênero, sedimenta-se na 

estrutura institucional religiosa e na produção e manutenção de um discurso religioso 

patriarcal que confere poder ao clero. Implica em abuso de poder e quebra da confiança. 

Constitui-se em contínuos comportamentos transgressores por parte de autoridades 

eclesiásticas, que sexualizam relacionamentos com mulheres adultas, adolescentes e 

meninas. A violência pode ser física, sexual, psicológica e simbólica.

Trata-se de um tipo de violência contra as mulheres que tem matizes próprias, 

nomeando uma realidade que se contextualiza no campo da institucionalidade da Igreja 

Católica e por isso mesmo sua análise requer a consideração de fatores específicos da 

organização institucional dessa Igreja. Pensar a violência clerical para além de uma 

tipologia, me estimula a buscar razões explicativas oriundas não somente nas 
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assimetrias de gênero, mas também nos discursos e práticas religiosas patriarcais que 

legitimam o lugar de inferioridade das mulheres na Igreja Católica.   

Por essas razões, estou referindo-me à violência clerical como uma categoria de análise. 

O que entendo por categoria? Tenho encontrado na literatura que trata da construção do 

saber científico e seus percursos metodológicos, diferentes usos e significados dos 

termos categoria e conceito. Há autores que utilizam os dois vocábulos com significados 

equivalentes, mas há também quem trabalhe com a noção de categoria enquanto termo 

classificatório. Há ainda, distinções entre categorias empíricas, de registro e analíticas. 

Explicitarei alguns exemplos: 

Luna (1999,65) ao abordar o tratamento das informações obtidas em pesquisa, 

evidenciando como essas informações se transformam em dados, faz uma diferenciação 

entre categoria de registro e categoria de análise. Vejamos: 

“A expressão ‘categoria de registro’ foi cunhada no contexto do procedimento de observação 
não cursiva. Em situações em que o interesse do pesquisador já está delimitado a informações 
factuais.... por exemplo, estudar a evolução quantitativa da evasão e repetência de crianças na 
escola... Decidida a fonte de informação mais direta, a pesquisa coletaria os números referentes 
à evasão e repetência ao longo de um determinado período de tempo e faria a análise do 
significado deles. Informações factuais desse tipo representam categorias de registro porque o 
fato observado é o fato registrado, com um mínimo de interpretação necessária”

Mais adiante o autor prossegue fazendo uma distinção: 

“Suponha-se, agora, que o interesse do pesquisador seja o de analisar o compromisso social do 
professor no desempenho de sua função didática. Exatamente, que categoria deveria ser 
registrada? Em outras palavras, que fato singular representa o compromisso profissional do 
professor? A resposta é que nenhuma informação factual isolada preencheria o conceito, já que 
ele é resultado da análise de um conjunto de elementos a serem explicitados pelo pesquisador”
(Luna, 1999,66).  

O que o autor indica é que quando se trata de pesquisa de orientação qualitativa, 

estamos no terreno das categorias de análise. Note-se que, ao mesmo tempo, ele 

introduz a noção de conceito ao afirmar que, nesse caso, as informações factuais 

isoladas são insuficientes para um trabalho analítico.  
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Em A Construção do Saber – Manual de metodologia da pesquisa em ciências 

humanas, (Laville, Dionne, 1999,91) os autores trabalham com a seguinte definição do 

termo conceito: 

“O Conceito é uma categoria que estabelece um caso geral a partir de um conjunto de casos 
particulares aparentados por suas características essenciais.”

Nesse caso o conceito é entendido como uma categoria. Como vemos, a equivalência no 

uso dos termos conceito e categoria é habitual. Chame-se de uma maneira ou de outra, 

penso que o mais importante é notar que a construção desse referente é um recurso  

significativo na elaboração do conhecimento científico.  

Entendo, no entanto, que nem sempre a noção de conceito traz em si um arcabouço 

explicativo do real, muitas vezes os conceitos apenas nomeiam realidades concretas, 

como objetos; outras vezes, nomeiam realidades abstratas, tais como as noções de 

liberdade ou justiça. Mas, observo que uma categoria de análise faz mais do que isso: 

não somente nomeia uma realidade concreta ou abstrata, como também oferece 

elementos explicativos frente ao real, que nos instrumentalizam para abordar 

determinadas problemáticas.   

Nessa tese quero contribuir para pensar a violência clerical como uma categoria de 

análise. Opto, portanto, pela utilização dessa terminologia. São as categorias de análise, 

instrumentos insubstituíveis para a investigação. Todas as disciplinas nas ciências 

sociais possuem categorias que marcam sua identidade e indicam seus objetos de 

estudo. Uma categoria, como estou entendendo, sugere pistas para um conjunto de 

questões, tem um poder explicativo. São, por exemplo, categorias analíticas 

relacionadas à sociologia: classe social, status, aculturação, raça ou etnia e gênero. 

Afirma Laville e Dionne (1999,93) que as questões que se levantam a partir dessas 

construções teóricas : 

“...são os instrumentos privilegiados do pesquisador para conhecer, no sentido de que  orientam 
a observação e o questionamento dos fenômenos sociais, a ótica pela qual conduzir seu estudo e, 
em resumo, seu modo de análise. Daí por que as chamam, por vezes, de conceitos e questões 
analíticas”.   
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Para José Maurício Domingues, que faz uma análise das teorias sociológicas no século 

XX:

“Categorias analíticas não existem na realidade, a qual consiste no entrelaçamento de inúmeros 
fenômenos concretos; categorias analíticas são conceitos forjados pelos sociólogos com o 
objetivo de,  por meio da abstração do entrelaçamento dos fenômenos concretos, poder observar 
aspectos discretos e  específicos da realidade social” (2000, 17)  

É neste sentido que indico a possibilidade de trabalhar com violência clerical aportando 

elementos que a construam como uma categoria de análise, um instrumento de 

investigação que nos permita sair do plano social e entrar no plano sociológico, onde os 

fenômenos concretos podem ser investigados a partir da abstração. Esse procedimento 

possibilitará a compreensão de tais fenômenos dentro de uma dinâmica social mais 

abrangente. Trabalho a partir de um olhar determinado. Este olhar é necessariamente 

parcial e neste caso está posicionado desde o campo das teorias sociológicas feministas 

frente às religiões. Ora, conceitos, categorias, teorias e generalizações implicam em 

processos construídos pelas mentes humanas e não estão imunes à influência de valores, 

ou seja, de representações do que é bom, desejável, de inclinações e preferências.  

“São nossos valores mais que nossos conhecimentos, que fazem de nós o que somos. Pois nossos 
conhecimentos, quer sejam factuais, conceituais ou teóricos, ganham seu sentido através de 
nossos valores, tanto para nós como para o pesquisador. A validade do saber produzido é, 
portanto, grandemente tributária desses últimos, uma vez que, de um lado, o jogo dos valores 
influencia a produção do saber e, de outro, a objetividade depende da consciência desse jogo e, 
de seu controle pelo pesquisador.” (Laville, Dionne, 1999, 94)  

Concordando com tal ponderação, como pesquisadora que busca construir 

conhecimento, não tenho nenhuma pretensão de neutralidade frente à problemática 

abordada, uma vez que não acredito que tal neutralidade seja possível. Entretanto, penso 

que maior objetividade neste trabalho pode ser alcançada, na medida em que, 

reconhecendo a influência dos valores no fazer científico, posso controlá-la. As teorias e 

categorias escolhidas para explicar fatos da realidade são derivadas de valorizações 

distintas, que nos levam a dirigir nossa atenção em perspectivas diferentes.  Há um 

quadro de referência que fornece uma grade de leitura pela qual percebemos o real. Para  

Laville e Dionne:

“Poder-se-ia definir o quadro de referência como o conjunto de conhecimentos e dos valores 
que influenciam nosso modo de ver as coisas” (1999,95). 
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Sendo assim, categorias, teorias e generalizações repousam sobre valores, bem como 

nossa percepção a respeito de um problema de pesquisa.  Nesta pesquisa, ao procurar 

deslocar o foco de análise dos agentes individuais e observar o peso das estruturas 

institucionais e dos discursos religiosos em situações concretas, estou fazendo uma 

escolha teórica e metodológica, que sub-entende que nas relações entre agentes e 

estrutura, a última tem um peso significativo, ainda que não único, na explicação dos 

fenômenos sociais. Não pretendo tipificar os agressores sexuais, mas sim tratar de 

colocar sobre a mesa os diferentes elementos estruturais que interferem na constituição 

do fenômeno da violência clerical contra as mulheres. Nem por isso estou negando a 

existência de uma interpenetração entre estrutura e agente, ou seja, as ações individuais 

não são meramente produtos de estruturas sociais, nem tampouco os agentes sociais 

estão absolutamente condicionados por macro estruturas a atuar de forma pré-

determinada. Entretanto, entendo que para compreender o fenômeno da violência

clerical é importante estudar as relações estruturais institucionais que envolvem e 

formam os indivíduos, e não apenas buscar compreender o fenômeno a partir de 

comportamentos do próprio indivíduo. É bem verdade que nem todos os padres 

cometem violência contra as mulheres, como também, no caso da violência conjugal, 

nem todos os homens batem em suas mulheres, mas este argumento, quando utilizado 

para explicar as violências sexuais como causas de desvios de personalidade, ou outras 

motivações pessoais, não tem fôlego suficiente e não nos autoriza a atribuir a 

responsabilidade de práticas violentas meramente a indivíduos isolados. Com essa 

lógica chegaríamos à conclusão de que a violência clerical não se constitui em um 

fenômeno social amplo, mas sim em práticas isoladas desviantes. Penso que a resposta 

para compreender a violência sexual dos padres contra as mulheres, não está tanto na 

individualidade do padre, mas sim, na complexidade do funcionamento da instituição 

religiosa que é de certa forma, produtora e reprodutora de tais procedimentos.  

A violência clerical ao ser trabalhada como uma categoria de análise nos dá a 

possibilidade de desvendar mecanismos institucionais que organizam a vida da Igreja 

Católica. A partir da base material dessa pesquisa, ou seja, dos casos investigados, estou 

propondo um nível de abstração, o qual se pode alcançar com o uso de uma categoria 

analítica. Assim, entendo que a violência clerical não apenas nomeia o ato concreto de 

um padre que abusa sexualmente de uma mulher, mas refere-se a um quadro 
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interpretativo muito mais amplo, que permite identificar lugares hierarquicamente 

diferentes ocupados por sujeitos que estão presentes na vida eclesial. Refiro-me a 

separação nitidamente construída e demarcada entre clero e laicato. Esta separação é 

excludente e simbolicamente violenta. Coloca o clero católico e as mulheres em lugares 

de poder extremamente distintos do ponto de vista hierárquico, impossibilitando que 

entre esses dois agentes – padres e mulheres – se desenvolvam relações afetivas e 

sexuais simétricas e inclusivas. Há uma impossibilidade estrutural para que isso ocorra, 

que independe da vontade dos agentes.

As mulheres leigas ocupam na Igreja Católica um lugar qualitativamente diferente do 

clero, um lugar que se define pela negação: às mulheres é negado o acesso ao 

sacerdócio e ao mesmo tempo, elas significam uma ameaça ao celibato masculino.  

Ora, essas duas interdições, o não ao sacerdócio feminino e a proibição de que membros 

do clero se unam sexualmente a uma mulher, são interdições construídas por assimetrias 

de gênero e por um discurso religioso hierárquico excludente, que ao ser excludente 

produz violência. Aceder ao sacerdócio significa aceder ao sagrado, as mulheres não 

podem penetrar no âmbito sagrado, e, aos homens, sacerdotes que acedem a este espaço 

se lhes impõe o celibato. Em nossos contextos culturais heteronormativos, a imposição 

do celibato aos sacerdotes, coloca as mulheres necessariamente em um lugar negativo. 

Então, um sacerdote não pode construir relações afetivo-sexuais com uma mulher de 

forma igualitária, horizontal e inclusiva. Estruturalmente isto é impossível porque os 

lugares de poder que homens e mulheres ocupam na institucionalidade da Igreja 

Católica são assimétricos e opostos e como conseqüência, quando ocorrem relações 

afetivo-sexuais entre padres e mulheres, tais relações são clandestinas e às vezes 

violentas.

O que a violência clerical desvenda é que o lugar originário da violência é a separação 

clero x laicato. Portanto, esta separação é um elemento constitutivo da estrutura 

eclesiástica que antecede os comportamentos anti-éticos de padres que abusam 

sexualmente de mulheres. Ao analisar os casos de violência cometidos pelo clero, é 

indispensável identificar os elementos estruturais que originam tal violência. A análise 

que não tenha em conta a organização estrutural da Igreja Católica que gera tal 

violência, não tocará, desde meu ponto de vista no âmago da questão.  
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Por que elegi trabalhar com violência clerical e não abuso sexual cometido pelo clero?   

Não cabe dúvida - como já evidenciei no capítulo 1 - que os casos de padres que 

cometeram abuso sexual contra menores de ambos os sexos ganharam uma grande 

visibilidade através da mídia norte-americana e também em outros países, entre eles o 

Brasil. Entretanto esta pesquisa tem como objeto as relações de abuso e violência 

perpetradas por padres contra mulheres. Em alguns casos encontrados, as denunciantes 

são meninas, menores de 18 anos. O que observei tanto na pesquisa empírica, quanto no 

contato com a literatura a respeito do tema é que o termo abuso sexual está 

freqüentemente relacionado às práticas sexuais em que um adulto aproveita-se de seu 

“privilégio” como adulto para abusar sexualmente de uma criança, que não tem as 

mesmas condições do adulto para fazer escolhas e defender-se. Por essa razão a criança 

é facilmente identificada como vítima.  Não ocorre o mesmo, quando quem sofre o 

abuso sexual é uma mulher adulta. No senso comum47, há uma tendência em atribuir às 

mulheres, responsabilidade e culpa pelo assédio ou mesmo abuso sexual sofrido. Isto 

não significa que os padres agressores não estejam abusando de seu lugar de poder e 

privilégio, quando sexualizam relacionamentos com mulheres. Trata-se claramente de 

situações nas quais membros do clero abusam de sua autoridade religiosa, do lugar 

simbólico que ocupam, das possibilidades de acesso a bens materiais de que dispõem, 

de seu status junto à comunidade de fiéis, das relações conquistadas com outros agentes 

de poder – tais como delegado, prefeito, médico – da cidade; enfim a base do 

comportamento sexual de padres com mulheres está calcada em atitudes de abuso de 

todos os tipos de poder.

Reconhecendo tal comportamento abusivo, prefiro nomeá-lo como violência clerical,

porque entendo que as práticas de abuso sexual de padres contra mulheres são práticas 

violentas. Mesmo quando não há violência física, está presente a violência simbólica.  A 

violência simbólica é uma das formas de exercício da violência clerical.  

Bourdieu em seu texto sobre A Dominação Masculina, afirma que a maneira como a 

dominação dos homens sobre as mulheres é imposta e vivenciada torna-se o exemplo 

47 Este aspecto já foi abordado com maior profundidade no capítulo 1. 
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por excelência, resultante do que ele denomina violência simbólica. O autor define a 

violência simbólica utilizando alguns sinônimos: 

“’... violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente 
pelas vias puramente simbólicas da comunicação, ou, mais precisamente, do desconhecimento, 
do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento.” (Bourdieu, 2002,7)  

Rachel Soihet (1997,10), em seu artigo Violência Simbólica: saberes masculinos e 

representações femininas, afirma:  

“... a violência não se resume a atos de agressão física, decorrendo igualmente, de uma 
normatização na cultura, da discriminação e submissão feminina. Aliás, o avanço do processo 
de civilização, entre os séculos XVI e XVII, corresponderia a um recuo da violência bruta, 
substituindo-se os enfrentamentos corporais por lutas simbólicas. Nesse período, a construção 
da identidade feminina se pautaria na interiorização pelas mulheres das normas enunciadas 
pelos discursos masculinos; fato correspondente a uma violência simbólica que supõe a adesão 
dos dominados às categorias que embasam sua dominação”. 

 Os/as autores/as, que tratam do comportamento sexual abusivo de padres não utilizam o 

termo violência ao se referir a esses comportamentos. A violência só é detectada quando 

se manifesta como violência física. Penso que é importante apontar e nomear em tais 

práticas não somente o abuso, mas também os mecanismos de violência implícita que 

tal abuso supõe. Por essa razão adoto o conceito violência clerical para desvendar e 

entender as práticas de violência e abuso sexual cometidas pelo clero contra mulheres.   

Voltando a Laville e Dionne (1999,92) um conceito (ou categoria) tem a capacidade de 

sugerir pistas para um conjunto de questões que orientam a observação e o 

questionamento dos fenômenos sociais, a ótica pela qual podemos conduzir um estudo, 

seu modo de análise. Os autores apresentam um exemplo de como um conceito traz em 

si mesmo algumas questões: 

“O conceito de tomada de decisões – ou seja, o processo pelo qual o sistema político faz, 
interpreta e põe em vigor as regras – sugere questões como: 1) Quais são as regras formais e 
informais subjacentes às tomadas de decisões? 2) Como os decisores recolhem a informação? 
Esse modo de recolher a informação influencia o processo de decisão? 3) Como as decisões são 
postas em vigor? Como a sociedade as aplica, uma vez tomadas? 4) Quais papéis os decisores, 
as instituições, os cidadãos e a cultura política têm no processo de tomada de decisões? Etc.” 

Como se pode observar são questões que buscam captar o real, procurando conhecer as 

regras explícitas e subjacentes do fato ou do fenômeno em estudo, bem como conhecer 
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aspectos que desvendam os mecanismos, ou seja, aspectos relacionados a como ocorrem 

esses fatos e quais são os/as atores/as nele envolvidos.  Assim, no exemplo acima, 

trabalhar com o conceito “tomada de decisões” significa identificar as regras do jogo, 

explícitas e implícitas, mostrar como elas funcionam, identificar os atores em questão e 

mostrar o caminho, a metodologia, o como, tais decisões são tomadas. De posse desse 

conceito é possível então delinear o norte de uma pesquisa sobre qualquer situação 

social que implique estudar processos nos quais um sistema político faz, interpreta e põe 

em vigor determinadas regras, ou seja, processos de tomada de decisão. Evidentemente 

os contextos micro ou macro, locais, nacionais ou internacionais, diferenças culturais e 

de época, apresentam matizes diversificadas, que necessitarão ser consideradas na 

formulação das questões que devem ser enfrentadas. No entanto, o conceito “tomada de 

decisões” tem um valor analítico, que servirá para o estudo e a análise de distintos fatos 

da mesma ordem.  

É com essa lógica que penso ser possível apresentar alguns elementos que constroem a   

violência clerical  como uma categoria explicativa.  Tal categoria sugere, por sua vez, 

questões como:

1. Que regras formais e informais estão presentes na relação clero e laicato?  

2. Qual é a especificidade da violência praticada por um membro do clero? Em que se 

diferencia de outras práticas de violência contra as mulheres?  

3. Como reage a hierarquia eclesiástica frente a tais situações? Que normas norteiam tal 

comportamento? 

4. Como a instituição eclesiástica põe em prática uma política de ação frente às 

denúncias de violência e abuso sexual cometidos por padres? 

5. Como atuam e reagem: denunciantes e suas famílias, comunidade, sociedade em 

geral?

6. Como se manifesta a dimensão simbólica nesta prática de violência?   

7. Como o lugar estrutural do padre, enquanto membro do clero, favorece a perpetração 

da violência contra as mulheres?  

Estas são algumas perguntas que tiveram um papel central nessa pesquisa, norteando a 

identificação dos problemas de pesquisa, o levantamento de indicadores, a elaboração 

dos roteiros de entrevistas.
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4.2. Elementos que constituem a violência clerical 

Isto posto, retomo a definição de violência clerical contra as mulheres, que apresentei 

no início desse capítulo, para elucidar seus elementos constitutivos: 

Violência clerical é uma violência exercida por membros do clero contra as mulheres. 

Além de estar baseada nas diferenças de gênero, sedimenta-se na estrutura institucional 

religiosa e na produção e manutenção de um discurso religioso patriarcal que confere 

poder ao clero. Implica em abuso de poder e quebra da confiança. Constitui-se em 

contínuos comportamentos transgressores por parte de autoridades eclesiásticas, que 

sexualizam relacionamentos com mulheres adultas, adolescentes e meninas. A violência 

pode ser física, sexual, psicológica e simbólica.   

Desmembrando essa definição, apresento os principais elementos constitutivos aos 

quais faço referência. Esses elementos estão baseados em informações históricas e têm 

caráter analítico, portanto, não se pretendem neutros.  Traduzem um olhar construído a 

partir das teorias feministas e da análise dos relatos de mulheres e meninas que foram 

abusadas sexualmente.  

A definição apresentada caracteriza esta forma de violência considerando os seguintes 

aspectos:  

1. trata-se de uma violência exercida por homens, baseada nas diferenças de gênero. 

2. esses homens fazem parte do clero 

3. as práticas de violência clerical sedimentam-se na estrutura religiosa e num discurso 

religioso patriarcal.

4. a transgressão eclesiástica é contínua, sexualiza os relacionamentos, abusa do poder e 

quebra a confiança. 

5. as formas de violência identificadas são: física, sexual, psicológica, simbólica. 

4.2.1. Violência clerical e Gênero 

No ponto 1, tratarei a violência clerical como uma outra modalidade de violência, entre 

aquelas que são praticadas contra as mulheres. No capítulo anterior vimos que essas 
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violências têm sido classificadas e diferenciadas, e isso nos permite estabelecer 

parâmetros mais claros para compreender o fenômeno. Exemplificando, ao trabalhar a 

violência conjugal posso supor, como indicam Gregori e Grossi, que, a violência está 

vinculada à relação de amor e dor estabelecida entre o casal, e a mulher não é uma 

vítima passiva, mas joga também um papel ativo. Entretanto, não posso pensar nessa 

possibilidade ao tratar da violência que acontece com mulheres que são abordadas na 

rua por desconhecidos. Matizar essas situações, possibilita de algum modo dialogar 

mais de perto com o real, no intuito de desvendar seus mecanismos intrínsecos e sua 

dinâmica relacional. 

Ao introduzir a violência clerical como uma forma específica de violência contra as 

mulheres, estou assumindo como paradigma explicativo uma perspectiva devedora do 

feminismo que foi se construindo através de práticas políticas e produções teóricas nas 

últimas décadas na América Latina. Virginia Vargas ao analisar a contribuição dos 

feminismos na construção de novos paradigmas democráticos, indica que a política 

feminista na América Latina, que se inicia na luta contra as ditaduras ou governos 

autoritários, orientando suas estratégias a partir da sociedade civil, em confronto com 

estados e governos, foi ganhando densidade em suas formas de existência, gerando 

múltiplos coletivos, redes e simbologias. A autora afirma:  

“Este despliegue y estas estrategias produjeron un conjunto de rupturas epistemológicas y la 
construcción de nuevos paradigmas y pautas interpretativas alrededor de la realidad. Al 
‘politizar’ lo privado, las feministas se hicieron cargo del ‘malestar de las mujeres’en este 
espacio (Tamayo, 1996), generando nuevas categorías de análisis, nuevas visibilidades e incluso 
nuevos lenguajes para nombrar lo hasta entonces sin nombre: violencia doméstica, asedio 
sexual, violación en el matrimonio, feminización de la pobreza, etc.., son algunos de los nuevos 
significantes que el feminismo colocó en el centro de los debates democráticos”. (VARGAS, 
2006, 391)  

É no mesmo recorte interpretativo que caracteriza a violência contra as mulheres, que 

incluo as práticas de violência sexual dos padres contra mulheres, entretanto, reconheço 

que há uma especificidade que ainda não foi suficientemente tratada do ponto de vista 

teórico e que alcança uma expressão social importante, gera um impacto nas relações 

sociais e merece ser estudada. A palavra clerical traduz essa especificidade. 

Ao afirmar que a violência clerical está baseada nas diferenças de gênero, ancoro-me na 

tradição dos estudos de gênero, que aborda tal conceito como um elemento constitutivo 
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das diferenças percebidas entre os sexos, introduzindo a dimensão histórica e a 

dimensão do poder relacional. Para Joan Scott (1989), trabalhar com relações de gênero, 

implica na consideração e análise de quatro elementos relacionados entre si: símbolos 

culturalmente disponíveis que evocam representações múltiplas; conceitos normativos; 

explosão da noção de fixidade que leva à aparência de uma permanência eterna na 

representação binária dos gêneros; identidade subjetiva.48

Há alguns anos a categoria gênero tem sido questionada por teóricas/os e militantes dos 

movimentos homossexuais, bissexuais e transexuais que evidenciam que ainda que o 

gênero questione a bipolaridade das concepções que estão subjacentes em nossas 

culturas e nos processos de socialização, tais como natureza x cultura, emoção x razão e 

outras,... a própria categoria está marcada por uma certa dicotomia, na medida em que 

não dá conta de oferecer elementos analíticos para tratar a sexualidade de forma plural, 

diversa e não dicotômica. Nos anos 90, a teoria queer, propõe uma forma de pensar, que 

abre novas fronteiras.  

Entretanto, penso que para a compreensão das causas da violência contra as mulheres, o 

gênero ainda é uma categoria fundamental, porque permite entre outras coisas, trazer à 

tona, tanto as diferenças estruturais às quais homens e mulheres são submetidos/as, 

como possibilita um olhar crítico sobre o mundo simbólico que constrói nossos 

pensamentos e ações. 

Nesta pesquisa as desigualdades de gênero manifestam-se entretecidas a outras 

desigualdades, tais como classe social e nível de escolaridade. A assimetria de poder 

entre acusados e denunciantes no Brasil é gritante, dadas as condições sociais delas. As 

assimetrias são de diversas ordens e se apresentam de maneira que umas reforçam as 

outras. A pobreza material das denunciantes é bastante evidente nas descrições da 

mídia. No caso A, são meninas e adolescentes que moram no bairro mais pobre da 

cidade, sem saneamento básico, em casas muito modestas. Do ponto de vista 

educacional, algumas apresentavam defasagem escolar, outra era analfabeta, enquanto, 

dentre as do caso B, apenas uma mencionou estar cursando o ensino médio. As 

ocupações das denunciantes nesse caso eram faxineira, empregada doméstica e outra, 

48 Veja em Jurkewicz, Regina Soares. Gênero, poder e religião: Ongs em São Paulo: um estudo de 
caso. Tese de mestrado, UMESP, 1997, p.107-110.  
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quando entrevistada, era caixa de um supermercado. Dentre as meninas e adolescentes 

do caso A, apenas uma trabalhava (como empregada doméstica), à época em que visitei 

o local. 

Os acusados nos dois casos (dois padres e um bispo) eram personalidades de 

prestígio na cidade, professores universitários e benfeitores da comunidade, 

inclusive das famílias das denunciantes, no caso A. Escreviam para jornais e revistas 

e suas entrevistas aos jornais demonstram articulação para argumentar, enquanto as 

declarações das denunciantes geralmente se restringiam a respostas monossilábicas às 

perguntas dos repórteres. 

As assimetrias de poder manifestam-se também nos apoios que os denunciados 

recebem e as denunciantes deixam de receber em suas comunidades, sem falar na 

estrutura institucional da Igreja que, no caso B, foi acusada de ter calado a imprensa 

e, no caso A, de tentar coagir as denunciantes. 

Outra grande assimetria de poder decorre do fato de as denunciantes serem do sexo 

feminino: dada a hierarquia de gênero vigente, elas podiam ser, e foram, vistas como 

culpadas, acusadas de debilidade moral, segundo os piores estereótipos que rondam o 

imaginário construído (inclusive pela Igreja Católica) em torno da sexualidade 

feminina. Como se viu, um dos denunciados prometia difamar uma das testemunhas 

de acusação (a ex-freira), acusando-a de ter sido sua amante. 

Diversas entrevistadas relatam que as denunciantes foram desmerecidas, 

culpabilizadas e responsabilizadas de diferentes maneiras:  

“ Ele, o próprio padre disse, e outras pessoas [também...] disseram que elas eram meninas de 
programa, que elas eram de rua (...). Se referiam a elas como se vendessem os corpos, coisa 
parecida. ...” (Entr.7)
“Em missas anteriores, o padre fazia declarações contra as denunciantes e suas apoiadoras, 
chamando-as de fofoqueiras, venenosas, entre outras”. (Entr.8)
“O superior disse que eu deveria ter entendido, porque na primeira vez que aconteceu, 
quando teve uma festa lá [na casa paroquial], eu deveria ter entendido que ele bebeu um pouco 
a mais. Eles jogaram toda a culpa em mim.” (Entr.10)
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“No processo, ele [o advogado do acusado] argumentou que eu dava em cima do padre (...) 
que ia de vestidinho pro trabalho, que ia de bermudinha pra fazer limpeza na igreja. Falava 
das minhas roupas... Mas isso não é verdade. Tem gente na paróquia, que (...) sabe que é 
mentira. Mas ninguém vai se meter, dizendo que é mentira dele. Ninguém se mete”. (Entr.11)

“ Mas, assim, (...) acho que eles acham que a mulher é que é a culpada, e pronto!” Entr.10)

Em que pese essa desigualdade, as denunciantes foram freqüentemente 

culpabilizadas pelo ocorrido, por não terem se defendido dos agressores, por traírem 

a Igreja Católica, por ameaçarem a reputação ilibada de um sacerdote, por serem 

irresponsáveis, por assediarem os padres. A própria assimetria foi usada como 

argumento de dissuasão de uma denunciante para prosseguir com a queixa: segundo 

uma matéria (Doc.182), o grupo que procurou Maura para que ela retirasse a 

acusação disse-lhe “que ela superaria a situação melhor que o padre, visto que não 

tinha nada a perder, diferentemente do padre, que tinha uma carreira privilegiada”. 

Argumentavam também que não seria justo “uma pessoa sem estudos prejudicar uma 

outra, que estudara anos e anos”. 

4.2.2. Clero e laicato: lugares de poder distintos 

O ponto 2 refere-se ao pertencimento dos homens que são acusados de violência, ao 

clero. Este aspecto é extremamente relevante, é central. As implicações e os danos 

sofridos por uma mulher que sofre violência praticada por um padre, são de natureza 

diferente, tanto do ponto de vista social, como psicológico e moral.  É o fato do agressor 

ser parte do clero que dá uma configuração especial às situações de violência abordadas 

nesta pesquisa. 

Ainda que coexistam na Igreja e em seus documentos conciliares duas eclesiologias49,

ou seja, uma de comunhão, baseada na idéia de povo de Deus, da qual todos os cristãos 

participam com igualdade; e outra jurídica que incorpora as estruturas e instituições 

imperiais e feudais e a influência do direito romano; é a eclesiologia jurídica que 

49“Eclesiologia é a reflexão consagrada à Igreja... é o lugar teológico em que a Igreja reflete sobre 
ela mesma. A eclesiologia está na confluência das pesquisas sistemáticas, históricas e práticas, 
que ela desenvolve e traduz para a comunidade dos crentes que vivem e confessam hoje sua fé em 
contextos culturais e sociológicos pluralistas.”(Honenheim, 2004, 589) 
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organiza objetiva e subjetivamente as relações entre aqueles/as que fazem parte da vida 

da Igreja. Segundo Pilar Aquino:

“No modelo jurídico, o sujeito eclesiológico é o clero, que se adjudica a condução da Igreja e 
estabelece uma relação piramidal com o setor subalterno chamado ‘leigo’, dá-se, assim, lugar a 
um reforço da oposição clero-laicado”.(Aquino, 1997, 95)  

Aquino relata as origens históricas do modelo institucional jurídico da Igreja Católica, 

que remonta do ano 314 d.C., quando Constantino reconhece publicamente o 

cristianismo, elevado em 380 por Teodósio, à religião oficial do Império Romano. Mas 

a autora adverte que a estrutura bipolar clero-laicado já estava configurada desde os 

séculos II e III, com a sexualização das funções eclesiais. A este modelo institucional 

hierárquico soma-se o patriarcado, portanto a exclusão das mulheres na Igreja remonta a 

patriarcalização da mesma Igreja, em princípios do século II d.C.. O modelo patriarcal e 

piramidal ganha hegemonia e a tradição igualitária das primeiras comunidades cristãs 

perde sua força.  A autora segue:  

“A partir dessa experiência histórica a Igreja enfatiza sua condição de mãe e mestra, na qual a 
hierarquia possui a hegemonia do saber e estabelece, assim, a rígida distinção entre Igreja 
docente e Igreja discente. Os leigos, e principalmente as mulheres, são levados a tomar uma 
atitude de dependência religiosa e jurídica com relação à hierarquia.” (Aquino, 1997, 96)  

Na eclesiologia jurídica há uma diferenciação claramente demarcada entre o clero e 

os/as leigos/as.50 As atribuições e expectativas sobre as ações do laicato e do clero são 

de ordem diferenciada, as relações são assimétricas.51 Enquanto o clero – padres e 

bispos – fazem parte da hierarquia da Igreja, portanto estão organicamente vinculados à 

instituição e definem suas diretrizes, assumindo fatias de poder, leigos, leigas e 

religiosas - as religiosas são consideradas leigas - cuidam da vida pastoral, da educação, 

da catequese e da missão. O clero também participa da vida pastoral, mas ocupando um 

lugar de comando e decisão.  Para qualificar o que estou denominando de violência 

50 Segundo o Código de Direito Canônico:  
“I Parte - Can. 207 - § 1. Por instituição divina, entre os fiéis, há na Igreja os ministros sagrados, 

no direito também chamados clérigos; os demais denominam-se também leigos.  
§ - De ambas as categorias, existem fiéis que pela profissão dos conselhos evangélicos, mediante 

votos ou outros vínculos sagrados, reconhecidos e sancionados pela Igreja, no seu modo peculiar 
consagram-se a Deus e contribuem para a missão salvífica da Igreja, pertence, contudo, a sua 
vida e santidade.” 

(C.D.C., 1997, 93) 
51 “Cap. III – Can. 274 - § 1. Só os clérigos podem obter os ofícios para cujo exercício se requer 

poder de ordem ou poder de regime eclesiástico.”(C.D.C., 1997, 123) 
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clerical, necessito de antemão demarcar os lugares de poder distintos que ocupam o 

clero e o laicato na vida da Igreja Católica.  

Do ponto de vista teológico, o papa, os bispos e os sacerdotes receberam o chamado de 

Deus para servir ao povo, trata-se de uma vocação especial. Estão por um lado em um 

lugar de poder porque foram chamados por Deus e por outro lado, ocupam um lugar de 

serviço, porque teologicamente o poder é entendido como serviço. Então na linguagem 

teológica os ministros são aqueles que servem, mas na vida concreta da Igreja são eles 

que tomam as decisões e definem os rumos da instituição.  

Um dos elementos centrais que possibilita, favorece e caracteriza a violência clerical 

contra as mulheres é essa distinção nítida entre clero e laicado, e todas as conseqüências 

provenientes deste modelo institucional hierarquizado. Essa distinção está presente nas 

diversas igrejas cristãs, mas no catolicismo, a separação entre clero e laicato é mais 

facilmente visibilizada, tem enormes conseqüências e conta com um aparato simbólico 

que legitima e perpetua as assimetrias hierárquicas. Os padres e bispos distinguem-se 

dos leigos e leigas, de várias formas, pelos paramentos - que são suas vestimentas para 

os serviços sacramentais - pela exclusividade em aceder ao campo do que é considerado 

sagrado no catolicismo, pela facilidade em alcançar espaços de formação teológica, pela 

possibilidade, também exclusiva, de desenvolver uma carreira eclesiástica.  Os homens 

que fazem parte da vida institucional da Igreja Católica formam uma categoria que 

historicamente teve e tem um lugar especial em nossas sociedades: o clero. Desde a 

Idade Média, nos processos de colonização da América e em toda a modernidade, o 

clero representou e representa uma força social, econômica, religiosa, simbólica, 

importante e determinante. Se a violência dos homens contra as mulheres está moldada 

pelas diferenças de gênero entre os dois sexos e por isso pode ser compreendida como 

uma violência baseada no gênero, conforme vimos, a violência dos padres contra as 

mulheres, além de moldar-se pela categoria gênero, apresenta especificidades que estão 

determinadas pelo lugar que o clero ocupa na vida da Igreja.
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4.2.3. A estrutura institucional da Igreja Católica e o discurso religioso patriarcal:

Fiorenza (1994), ao fazer uma análise sistêmica do problema da violência contra as 

mulheres, correlaciona construções culturais e religiosas, evidenciando o caráter 

estrutural da violência: 

“...a violência física e sexual não deve ser considerada como casos isolados ou comportamento perverso, 
mas deve ser analisada como práticas normativas estruturais. Essa violência deve ser colocada num 
conitinum de poder e controle masculinos sobre mulheres e crianças, que abrange não apenas a 
violência física mas também a construção cultural e religiosa de corpos femininos dóceis e 
personalidades femininas subservientes. A violência verbal, emocional, econômica, política, física ou 
sexual contra a mulher não deve ser reduzida nem a estatísticas abstratas nem a casos episódicos e fatos 
isolados. Ao contrário, deve ser entendida e analisada em termos estruturais”.(Fiorenza, 1994,168) 

Há duas fontes explicativas fundamentais para compreender a violência clerical: uma 

delas é a própria constituição da Igreja enquanto estrutura institucional e a outra é o 

discurso religioso que tem grande penetração em nossas culturas. Essas duas dimensões 

estruturam as relações que se estabelecem entre os/as fiéis e o clero.  

Para discorrer sobre a estrutura organizacional da Igreja Católica, vou explicitar os 

principais atores que compõem esse organograma institucional. Minha pretensão não é a 

de mostrar o processo histórico de como essa complexa organização internacional foi se 

estruturando até os dias de hoje, mas tão somente identificar os atores institucionais e 

suas inter-relações.

Na ponta da hierarquia eclesiástica está a figura do Papa, que é o bispo de Roma, primaz 

da Itália, patriarca do Ocidente, monarca absoluto do Estado da Cidade do Vaticano e 

Chefe do Colégio dos Bispos e da Igreja Católica. Embora a cidade do Vaticano seja 

cercada pela cidade de Roma, ela não faz parte da Itália. O Estado da Cidade do 

Vaticano é um Estado soberano reconhecido no direito internacional. Por isso o Papa 

além de ser chefe religioso da Igreja Católica, é o chefe de Estado do Vaticano.

Reese J.Thomas (1997), cientista político e padre jesuíta em seu livro O Vaticano por 

Dentro, descreve em detalhes o funcionamento do Vaticano, as funções do Papa, bem 

como as relações entre os membros da hierarquia católica. Com um olhar histórico ele 

tece o seguinte comentário:  



121

“A queda das monarquias européias, a expropriação da propriedade da Igreja e a queda dos 
Estados papais combinaram-se para estabelecer um novo ambiente externo para a Igreja. 
Embora de início desconfiado dos vínculos da Igreja com as velhas monarquias, os Estados 
democráticos finalmente garantiram à Igreja mais autonomia sobre suas questões internas do 
que ela havia tido sob os monarcas católicos. Esta liberdade aumentada caminhou de mãos 
dadas com a maior autoridade do papado, em especial na indicação dos bispos, porque os 
diplomatas papais freqüentemente negociavam os acordos entre Igreja e Estado.  É um pouco 
irônico que o papado tenha se tornado mais forte dentro da Igreja quando a Europa se tornou 
mais secular. Sem reis católicos para se oporem a ele, o poder e a influência do papado na 
Igreja européia e latino-americana continuaram a crescer durante os séculos XIX e 
XX.”(Reese,1997,45)

A história da Igreja caminhou para a construção de um papado forte e centralizado. As 

estruturas colegiais da Igreja – tais como Conferências Episcopais e Concílios 

Ecumênicos - também sofrem mudanças históricas. Houve épocas, como por ocasião do 

Concílio Vaticano II (1960-l964) em que se estimulou a colegialidade e  a 

descentralização do poder. Hoje assistimos um retorno aos modelos conciliares 

tradicionais:  

“As conferências episcopais atuais têm sua raízes históricas nos concílios provinciais e 
regionais do passado, que tinham muito mais poder e responsabilidade que as conferências 
realizadas hoje. Proporcionar mais poder a estas conferências não seria uma novidade, mas um 
retorno às antigas tradições, de forma a elas serem mais parecidas com os sínodos patriarcais”. 
(Reese,1997,60)

As relações no interior da vida organizacional da Igreja Católica são marcadas por 

influências monárquicas, as estruturas enrijecidas pelo tempo, são incompatíveis com as 

sociedades modernas, haja vista como se dá o processo de eleição de um novo papa. O 

papa é eleito somente pelo colégio de cardeais, que não representa de forma alguma a 

composição da Igreja universal. Segundo Reese, a América Latina tem 42% dos 

católicos do mundo, mas apenas 18% dos cardeais. Por outro lado, a Europa tem 30% 

dos católicos do mundo e 46% dos cardeais. A representatividade e a democracia como 

valores são absolutamente ausentes na vida institucional da Igreja Católica. Os bispos e 

núncios apostólicos são nomeados, os/as fiéis não têm nenhuma possibilidade de 

escolher seus pastores.

Embora o Colégio dos Bispos, juntamente com o papa signifique formalmente a 

suprema autoridade dentro da Igreja, não se pode subestimar o papel da Cúria Romana:  

“Atualmente, a organização e a estrutura da Cúria Romana são complexas e confusas para o 
não iniciado. Há 1.740 pessoas empregadas na Cúria Romana, que inclui a Secretaria de 
Estado, nove congregações, onze conselhos, três tribunais e outros escritórios (405 funcionários 
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na Rádio do Vaticano, 116 na Tipografia Poliglotta Vaticana, 20 na Libreria Editrice Vaticana 
e 99 no L’Osservatore Romano). Estas agências curiais, conhecidas como dicastérios, 
organizam as pessoas que reúnem e processam informação, aconselham o papa e implementam 
suas decisões. Poucas pessoas, de dentro ou de fora da Cúria, compreendem sua estrutura 
complexa, jurisdições justapostas e procedimentos bizantinos” (Reese, 1997, 159)  

A burocracia e os sistemas obsoletos funcionam como fortes aliados na centralização do 

poder. O desconhecimento das estruturas por parte daqueles que não vivem em Roma, o 

segredo e o obscurantismo frente aos processos de tomada de decisão são ingredientes 

importantes para que a Cúria Romana continue poderosa: 

“...Quando ocorrem reuniões plenárias, a agenda é estritamente controlada, os funcionários do 
Vaticano compõe uma grande percentagem dos membros que comparecem, e as políticas do 
Vaticano raramente são desafiadas. ‘O que você tem de se lembrar’, disse um padre escocês a 
um colega que está em Roma para uma reunião, ‘é que eles sabem que finalmente nós temos que 
voltar para casa’.” (Reese, 19997, 195) 

Esta situação tende a repetir-se nas igrejas locais. Assembléias organizadas para ouvir a 

voz dos/as fiéis não explicitam os mecanismos de tomada de decisão frente às questões 

tratadas, dando margem para que a implementação ou não do que é definido em 

reuniões, fique nas mãos de poucos. A não existência de canais mútuos de 

monitoramento entre as diferentes instâncias eclesiásticas, inviabiliza participações 

efetivas.

Do ponto de vista do discurso oficial da Igreja Católica frente às sociedades modernas, 

o Vaticano declara-se “especialista em humanidade” e propõe-se como defensor de 

princípios éticos, afirmando-se contrário ao relativismo moral.  Critica a promiscuidade 

sexual, o consumismo e o secularismo. Defende a estabilidade, a tradição e a autoridade 

do magistério.  

Nesse início do século XXI, questões como a ordenação das mulheres, celibato 

obrigatório dos padres, sacerdotes casados, novo casamento após o divórcio, 

diversidade sexual, planejamento familiar, aborto, são temas polêmicos os quais a Igreja 

não tem conseguido enfrentar através do diálogo. Entretanto, insistir para que os/a fiéis 

obedeçam sem questionar, é uma resposta ineficiente. Segundo Reese (1997,374): 

“O fracasso do magistério em convencer números significativos do clero ou dos fiéis dos seus 
ensinamentos sobre controle da natalidade, divórcio, ética sexual e um sacerdócio masculino 
celibatário tem corroído sua credibilidade em outras questões. As declarações autoritárias 
sobre estas questões estão sendo recebidas com uma hermenêutica de suspeita ou simplesmente 
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ignoradas pelos fiéis. Não surpreende que esta alienação da hierarquia e do Vaticano tenda a 
aumentar entre os católicos esclarecidos expostos à teologia contemporânea. O notável é que a 
alienação entre os católicos leigos freqüentemente aumenta, quando eles se tornam mais ativos 
em suas paróquias como ministros litúrgicos voluntários, catequistas ou assistentes sociais”. 
(Reese, 1997, 374)  

O autor também faz referência ao crescente afastamento da Igreja por parte das 

mulheres católicas instruídas e a escassez de mulheres religiosas que causa um sério 

impacto financeiro e espiritual nos programas educacionais e de serviço social da Igreja. 

As divergências sobre questões importantes na Igreja até recentemente não levavam a 

um conflito aberto entre os dirigentes e os leigos, ao contrário, os ensinamentos da 

Igreja têm sido simplesmente ignorados. Os católicos leigos/as insatisfeitos/as com seu 

pastor buscam outras paróquias. As paróquias católicas estão se tornando menos 

baseadas na geografia e mais baseadas na ideologia e na cultura. Muitos católicos/as que 

não conseguem encontrar uma paróquia que satisfaça suas necessidades buscam outras 

religiões. Entretanto, nas últimas década visualizam-se grupos católicos organizados 

dissidentes que manifestam sua contrariedade em relação ao pensamento oficial da 

Igreja no que tange aos temas referidos, tais como Movimento Somos Igreja, 

Movimento Pró-Concílio, Movimento dos Padres Casados e Católicas pelo Direito de 

Decidir.52 Esses movimentos defendem uma transformação nas estruturas eclesiásticas, 

reivindicam relações mais horizontais entre os membros da Igreja, querem eleger seus 

pastores, defendem o fim do celibato obrigatório, a capacidade ética das mulheres para 

tomar decisões relacionadas a sua vida sexual e reprodutiva, o sacerdócio feminino, a 

livre orientação sexual.

Ora, que relação existe entre a estrutura da Igreja Católica, seu discurso oficial 

patriarcal e as práticas de violência clerical de padres contra mulheres?  

Tanto o ambiente eclesiástico com suas estruturas congeladas e impermeáveis à 

presença das mulheres, como a imposição de um discurso patriarcal que não responde, 

nem dialoga com as questões da modernidade e da moral sexual, são elementos 

geradores de exclusão e violência contra as mulheres. Além do celibato obrigatório 

52 Ver os respectivos sites:
Movimento Somos Igreja www.we-are-church.org
Movimento Pró Concílio www.proconcil.org
Movimento dos Padres Casados www/grupos.com.br/grupos/padrescasados 
Católicas pelo Direito de Decidir  www.catolicasonline.org
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favorecer comportamentos sexuais repressivos53 e clandestinos do clero em relação às 

mulheres, o ambiente gerado pelas estruturas eclesiásticas estimula a verticalidade das 

relações, essa é a lógica da institucionalidade católica: o silêncio frente às questões 

afetivo-sexuais, a negação e exclusão absoluta das mulheres nestes espaços. As bases 

patriarcais da Igreja Católica estão vivas tanto em suas estruturas, como em seus 

discursos religiosos. Tais pilares se mantêm com a vigência de um discurso impositivo 

em algumas circunstâncias e em outras com o uso da violência simbólica. 

4.2.4. A má conduta sexual do clero: sexualizando as relações ministeriais 

Afirmar que a transgressão eclesiástica é contínua significa refutar o argumento de que 

estamos frente a casos raros e isolados. Como vimos no capítulo 1, este argumento tem 

sido utilizado pela hierarquia eclesiástica para minimizar os casos de abuso e violência 

sexual cometidos por padres e bispos. Há estudos, ainda que poucos, que evidenciam a 

antiguidade e continuidade de tais práticas. O padre italiano Gino Nasini (2001) na 

pesquisa que realizou com padres católicos sobre abuso sexual, afirma entre seus 

achados, que:

“o estudo confirma que pelo menos 10% do clero no ministério pastoral estão envolvidos em 
situações de má conduta e abuso (cf.cap.4,2)” (Nasini, 2001, 232).

Note-se que tal pesquisa é feita por um intelectual da instituição religiosa e a mesma 

parece contar com um aval institucional, ou seja, é digna de credibilidade entre os 

próprios membros da Igreja. 

O jornalista Alan Rodriguez da revista semanal Isto É, na reportagem sobre Violência e 

abuso sexual na IC, editada em 16 de novembro de 2005, afirma, em matéria de capa, 

que cerca de 1.700 padres no Brasil estão envolvidos em crimes sexuais. O Brasil 

atualmente conta com um contingente de 17.000 padres. A matéria revela a existência 

do diário de um padre pedófilo, cita o nome e fotos dos padres acusados,  ganha enorme 

repercussão internacional, quando no dia 20 de novembro o jornal italiano Corriere

della Será dedica uma página inteira à notícia.  É interessante observar que após tal 

53 Note-se: não estou afirmando que o celibato provoca comportamentos sexuais repressivos, mas 
sim seu caráter obrigatório.Trata-se do celibato que não é vivido como escolha e sim como 
imposição incondicional para o exercício do sacerdócio.  
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denúncia, não houve nenhum pronunciamento público significativo da CNBB – 

Conferência dos Religiosos do Brasil.

Durante estes anos de pesquisa, ocasião em que tive oportunidade de conversar com 

freiras e leigas atuantes nas pastorais da Igreja Católica, ouvi inúmeros depoimentos 

com grande nitidez de detalhes sobre situações de padres que assediam religiosas, 

abusando-as sexualmente. Tais depoimentos vêm sempre acompanhados de um pedido 

incondicional de sigilo. As mulheres religiosas não querem documentar tais fatos, 

sofrem pressões de suas próprias congregações femininas para guardar silêncio e por 

essas e outras razões, têm muito medo de que os casos venham a público.

Penso que estes são alguns elementos indicativos da grandeza do problema e de seu 

caráter contínuo e secreto.

Fortune(1994) parte da afirmação de que a prática do abuso sexual cometido por 

clérigos na Igreja Católica e demais Igrejas Cristãs não é recente. A autora indica 

registros históricos na sociedade americana. O que é novo é o fato de que as vítimas de 

tais abusos e violências estão vindo a público para fazer a denúncia e pedir reparação.  

A má conduta sexual dos clérigos, é compreendida por Fortune54 nas seguintes 

circunstâncias:

“Violação de limites por parte de um ministro, envolvendo a sexualização de uma relação, 
ocorre no exercício do ministério, ou no aconselhamento, ou quando supervisiona a assessoria 
ou nas funções de monitor. Quando o ministro sexualiza a relação ministerial ou de 
aconselhamento, temos um caso semelhante ao do médico que viola os limites na relação 
terapêutica. Quando o ministro, na função de supervisor ou mentor sexualiza as relações que 
mantém com um assessor/a ou estudante, comporta-se como alguém que molesta sexualmente 
uma pessoa no trabalho, aqui se aplicam os princípios da molestação no trabalho. Quando o 
objeto do contacto sexual é uma criança ou adolescente, temos um caso de pedofilia ou de abuso 
sexual contra menores. Isto, por definição, além de aético, é um abuso e um crime.... Os 
comportamentos que ocorrem na violação dos limites sexuais incluem (mas não se limitam a) 
comentários ou sugestões de teor sexual (brincadeiras, insinuações, convites, etc.), toques, 
carícias, sedução, beijos, intercurso, molestação, estupro, etc. Pode ocorrer apenas um 
incidente ou uma série deles ou uma relação íntima durante bastante tempo”. (Fortune, 1994, 
152-153)  

54 Marie M. Fortune, é teóloga, professora em institutos teológicos. Nos primeiros anos da década 
de 90 lecionou disciplinas relacionadas à má conduta sexual do clero, na Holanda, na Coréia do 
Sul e em Manila, Filipinas, na Faculdade do United Theological Seminary.  
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A autora também afirma que a grande maioria de transgressores, nos casos relatados 

está composta por heterossexuais do sexo masculino e a grande maioria das vítimas se 

constitui por mulheres heterossexuais. No entanto, como ela reconhece, nem o gênero, 

nem a orientação sexual, excluem qualquer pessoa do risco de transgressão. É 

importante destacar que a autora não se refere exclusivamente aos padres celibatários da 

Igreja Católica, mas sim a todos aqueles que exercem o ministério, aí estão incluídos  

padres, pastores ou ministros das igrejas cristãs, ou seja, ela refere-se também a homens 

casados.

Fazendo essa ressalva, a constatação que faz Fortune, de que a maioria das 

transgressões é feita contra mulheres, desperta-me especial atenção, pois atualmente, no 

que tange à Igreja Católica, visibilizam-se mais as denúncias relacionadas à pedofilia do 

que os abusos e violências perpetrados por padres, contra mulheres. Isto me faz supor 

que Fortune está evidenciando a existência de um comportamento transgressor contínuo 

por parte de clérigos das igrejas cristãs, que não é medido, nem denunciado, que é 

oculto, mas que está no território das condutas impróprias que os clérigos desenvolvem 

com mulheres, no que se refere à sexualidade. A autora acrescenta que tal 

comportamento implica em:  

- abuso da autoridade e do poder: 

“...é fácil abusar desse poder, como acontece quando um ministro usa a sua autoridade para 
iniciar ou manter um contacto sexual com algum fiel, cliente,... mesmo que seja o membro da 
comunidade que tome a iniciativa da relação sexual, cabe ao ministro a responsabilidade para 
manter os limites da relação ministerial e impedir a consumação da relação sexual”
(Fortune,1994,156) 

- aproveitamento da vulnerabilidade : 

“o/a fiel, cliente, empregado/a, estudante, é por definição vulnerável diante do 
ministro/conselheiro... ele/ela tem menos recursos e menos poder que o ministro... quando o 
mesmo se aproveita dessa vulnerabilidade para ter acesso sexual a ele/ela, está violando a 
obrigação profissional de proteger a pessoa vulnerável de qualquer dano” (Fortune,1994,156) 

- falta de consentimento significativo:

“Para que haja consentimento significativo à atividade sexual, deve haver um contexto não só 
de opção, mas também de reciprocidade e igualdade. Sendo assim, um consentimento 
significativo exige ausência de medo ou qualquer resquício de coerção. Há sempre desequilíbrio 
de forças, e portanto, desigualdade, entre a pessoa do ministro e aqueles/as que ele atende ou 
supervisiona. Mesmo numa relação entre duas pessoas que se consideram “adultas capazes de 
consentimento”, a diferença no papel exclui a possibilidade de consentimento significativo.”
(Fortune, 1994,156)  
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A má conduta sexual é um elemento constitutivo da violência clerical. Não 

necessariamente ela leva ao exercício da violência física contra as mulheres, mas o 

padre que abusa de seu prestígio na comunidade para envolver-se sexualmente com uma 

mulher está aproveitando-se de sua imagem sacerdotal, de sua respeitabilidade na 

comunidade para satisfazer-se sexualmente e este comportamento abusivo causa danos 

morais à vítima. Uma de minhas entrevistadas que denunciou um padre por violência 

sexual, afirma:  

“As pessoas procuram ver a figura do padre, do homem santo, não vêm a figura do homem. 
Pensam: como é que um padre, que faz batismo, que reza missa, faz casamento, vai fazer isso... 
as pessoas enxergam só o padre, não enxergam o homem atrás do padre. Não vêm que o padre 
também peca e faz coisa errada. E ele fez coisa muito errada...” (Entr. 10)     

O sacerdote em questão está aproveitando-se de sua imagem como sacerdote, que lhe 

atribui poder,  e utilizando desse poder para abusar sexualmente de uma mulher. Quem 

está na outra ponta da relação é freqüentemente uma pessoa vulnerável, e o padre sabe 

disso. A mesma entrevistada, em seu relato, conta que o padre acusado lhe diz:

“Me processe... quem vai acreditar em você? Quem vai acreditar que um padre fez isso?” 

(Entr.10)  

Os lugares sociais que o padre e a mulher denunciante ocupam, atribui à mulher um 

estado de vulnerabilidade. O desequilíbrio de forças, a assimetria dos lugares ocupados 

pelos dois (padre e mulher) é grande, e essa diferença estrutural, objetiva, é suficiente 

para colocar a mulher em situação de vulnerabilidade. Ou seja, a vulnerabilidade está 

dada a priori, e é percebida numa análise objetiva dos lugares sociais que ambos 

ocupam.  Assim sendo, não é possível pensar em relações consentidas, pois as mesmas 

só podem se desenvolver com uma base de igualdade e reciprocidade. O padre 

celibatário tem um status privilegiado diferente, superior, que o impede a priori de 

desenvolver relações de igualdade no campo da vida sexual. Isso impossibilita de certa 

forma que um relacionamento sexual entre um padre e uma mulher seja consentido, uma 

vez que a assimetria entre ambos descaracteriza a possibilidade de consentimento.   

Nasini (2001,21) aponta para a mesma direção ao afirmar que: 
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“A ordenação confere ao sacerdote autoridade e poder no meio do povo de Deus; ele adquire 
um status reconhecido por todos. Qualquer ato marcado por má conduta sexual tem uma 
dimensão de abuso.”  

Ele trabalha com o conceito de má conduta sexual, utilizado por Fortune :

“Má conduta é o comportamento caracterizado como inapropriado em vista de considerações 
criminais, civis e ou religiosas” (Nasini, 2001,84)  

Em seu livro Um espinho na carne, apresenta o conceito de abuso sexual pastoral,

formulado por Pamela Cooper White, após trabalhar com vítimas de abuso por parte de 

clérigos:

“Como acontece no estupro, o envolvimento românico ou sexual de um ministro com um 
paroquiano não é primeiramente questão de sexualidade, mas de poder e controle. Por essa 
razão, eu o chamo abuso sexual pastoral em lugar de “relações de pastor com paroquiano/a” 
ou, pior ainda, uma questão de atividade privada entre dois adultos que livremente consentiram 
o ato. Essa última afirmação, representa, quase sempre, o ponto de vista do perpetrador em 
relação à situação”. 55

Como podemos observar os/as autores/as que têm trabalhado com o comportamento 

sexual abusivo de padres ou pastores, não falam propriamente de violência sexual, mas 

sim de má conduta ou abuso sexual. Entretanto, incluem na mesma valoração ética 

qualquer ofensa sexual, seja o estupro ou uma relação sexual que se pretenda 

consentida. Para estes/as autores/as a gravidade primeira do ato está na quebra da 

relação de confiança existente entre o pastor/padre e a/o paroquiana/o. 

No entanto, a má conduta de padres e os abusos sexuais por eles cometidos, inclui 

episódios e comportamentos marcadamente violentos, o que pude verificar tanto na 

pesquisa empírica, como na literatura específica sobre o tema.  

4.2.5. O peso da violência simbólica 

A violência simbólica ocupa um lugar privilegiado, no desenvolvimento de relações 

violentas, porque ela antecede as relações sociais e está introjetada na cultura. 

Entretanto, outras manifestações de violência foram observadas durante a pesquisa.

55 White, Pámela Cooper. “Clergy sexual abuse”, em The Christiam Cetury, 20 de fevereiro de 
1991, p.196, citada por Gino Nasini em Um espinho na carne, Ed. Santuário, SP, 2001. 
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Vejamos os depoimentos de algumas entrevistadas que fizeram a denúncia: 

“... Eu sempre o vi como um padre. Então, por ser um padre, eu nunca achava que ele ia fazer 
isso. Sempre confiei nele. Era como ele falava, eu poderia fazer a denúncia, mas quem ia 
acreditar? Há uma diferença entre a palavra de uma mulher e a de um padre.” (Entr.10)  

“Quando da primeira vez e segunda vez também... fora isso ser um abuso, ele usou de muita 
violência e foi bem grosseiro.... não sei se ele tem uma falha de conduta ou se ele corre realmente 
atrás de mulheres... mas pelo modo como se comportou comigo e com outras... se ele teve e tem 
casos com essas moças, com livre e espontânea vontade delas, por que ele teve que me agarrar e 
agarrar as outras a força? Se ele podia ter algumas mulheres a disposição dele... hoje, a gente 
sabe, que até pagando eles podem ter, então por que? E uma coisa eu fiquei pensando: será que 
de alguma maneira eu fiquei me insinuando, elas ficaram se insinuando? A gente guarda um 
pouquinho de culpa pra gente.” (Entr.10)  

“Segundo o que as próprias mulheres diziam, algumas ele violentava e de outras ele era amante... 
não era uma relação, era um estupro mesmo, violento, muito violento... A Maura sofria coitada, 
tinha sido prostituta e teve um filho com 13 anos... aí ele usou da confissão. Todas mulheres 
foram se confessar. Contavam a situação complicada que viviam ou da vida dos companheiros. 
Ele se aproximava através disso e usava as mulheres com isso. Com a Vera, ele nunca tinha uma 
relação normal. Ele violentava, dela sair sangrando para o hospital. Dizia: cala a boca, você é 
uma vaca... esses palavrões assim, falando tudo que era palavrão, o palavrão mais bonito era 
vaca” (Entr.9)   

Nesses casos estão explícitas outras formas de violência: física, sexual, psicológica, mas 

é a violência simbólica que dá esteio para tais situações.  

Para entender a violência simbólica, é necessário compreender o poder simbólico. Um 

dos autores que trata este tema com maestria, já citado anteriormente é Pierre Bourdieu. 

Ele, assim como Foucault, reconhece a presença do poder por toda parte e o identifica 

em:  

“uma espécie de ‘círculo cujo centro está em toda a parte e em parte alguma’ – é necessário 
saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais completamente ignorado, 
portanto, reconhecido: o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser 
exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo 
que o exercem”. (Bourdieu,1989, 7-8) 

O autor mostra como o poder simbólico permite obter o equivalente daquilo que é 

obtido pela força, seja ela física ou econômica e só pode ser exercido na medida em que 

tem reconhecimento social.  Analisa sistemas simbólicos tais como a arte, a religião e a 

língua, tratando-os enquanto estruturas de universos simbólicos. Ele define os sistemas 

simbólicos como instrumentos de conhecimento e de comunicação, que exercem um 

poder estruturante. Nessa medida, o poder simbólico constrói a realidade e estabelece 
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uma ordem, que se torna hegemônica, porque têm a concordância entre todos/as. Ele faz 

referência a Durkheim, que na lógica funcionalista destaca a importância dos símbolos 

como instrumentos da integração social, como construtores do consenso sobre o sentido 

do mundo social, o que contribui para a reprodução da ordem social.  Mas, Bourdieu 

também analisa as produções simbólicas como instrumentos de dominação, e para isso 

parte da concepção marxista que privilegia as funções políticas dos sistemas simbólicos 

e procura explicar as produções simbólicas relacionando-as com os interesses das 

classes dominantes. Nessa perspectiva teórica, para Bourdieu, a violência simbólica é 

compreendida como o exercício da função política de instrumentos de comunicação e de 

conhecimento na imposição ou legitimação da dominação, contribuindo para assegurar 

a dominação de uma classe sobre outra.   

Ora, toda e qualquer relação social está permeada pelo poder, que no plano simbólico 

utiliza-se da comunicação e do conhecimento para construir consensos e ganhar 

legitimidade. Também nas relações entre homens e mulheres e mais especificamente 

neste caso, entre homens qualificados como sacerdotes e mulheres, circulam 

conhecimentos e comunicações que se impõem para dar permanência ao lugar do clero, 

como lugar de status superior, de mando, frente ao laicato e mais especificamente frente 

às mulheres. Para Bourdieu (2002,8) a relação social de dominação dos homens sobre as 

mulheres – que ele qualifica de uma relação extraordinariamente ordinária: 

“oferece também uma ocasião única de aprender a lógica da dominação, exercida em nome de 
um princípio simbólico conhecido e reconhecido tanto pelo dominante quanto pelo dominado, de 
uma língua (ou uma maneira de falar), de um estilo de vida (ou uma maneira de pensar, de falar 
ou de agir) e, mais geralmente, de uma propriedade distintiva, emblema ou estigma, dos quais o 
mais eficiente simbolicamente é essa propriedade corporal inteiramente arbitrária e não 
predicativa que é a cor da pele.”

A dominação para ser legitimada necessita mais do que força física. A dominação 

requer elementos simbólicos reconhecidos por dominados e dominantes. O uso que 

dominantes fazem da linguagem verbal ou gestual, das imagens e tantos outros recursos 

do campo simbólico, para legitimar e manter seu lugar de dominante é o que constitui a 

violência simbólica. Então, para efeitos desta pesquisa entendo por violência simbólica 

(conhecimentos e comunicações), aquela que é praticada através de gestos, sinais, 
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costumes e hábitos, palavras ou silêncios ancorados em conceitos culturais e religiosos, 

repletos de significados normativos. 

Exemplificando:  

. O uso do véu por mulheres tem um significado simbólico: as mulçumanas são 

obrigadas a cobrir a cabeça; no catolicismo que antecede ao Concílio Vaticano II, as 

mulheres usavam véus quando estavam frente ao sagrado. De alguma forma o véu 

oculta, encobre, esconde a natureza feminina associada ao pecado, que, frente ao 

sagrado deve mostrar-se com humildade e modéstia.  

. O cajado, a mitra e o anel utilizados pelos bispos têm também um significado 

simbólico, indicando sua missão na Igreja, mas também seu poder e autoridade.  

. A cor branca representando a virgindade feminina como um valor que desqualifica e 

exclui simbolicamente do sacramento do matrimônio as mulheres não virgens. 

. As mulheres que são levadas ao altar pelo pai e entregues ao futuro marido. Este 

hábito, tão comum ainda em nossos dias, guarda práticas antigas em que as mulheres 

eram “dadas” em casamento, entregues pela mão de um homem a outro.  

. As imagens religiosas que retratam o sofrimento de Maria aos pés da cruz de seu filho, 

estimulando e valorizando a resignação e abnegação femininas.  

. As inúmeras representações da figura de Maria que remetem à submissão e à imagem 

de uma mulher assexuada. 

. O universo simbólico cristão que proclama um Deus Pai Todo Poderoso.  

. A moralização das práticas sexuais que controla o corpo das mulheres e sua vida 

reprodutiva.

. A construção do corpo feminino a partir de um tipo ideal. Essa tipificação é trabalhada 

por Fiorenza(1994,169-171), quando identifica as formas de controle do corpo 

feminino, que geram nas mulheres baixa auto-estima, sentimentos de culpa e exclusão. 

Muitas vezes a produção do corpo feminino ideal leva as mulheres a se submeterem 

obsessivamente a dietas e cirurgias.  

. A produção da linguagem corporal feminina, que deve ser tímida, subserviente e 

graciosa. Contida em seus gestos corporais.  

. A idéia do corpo feminino como ornamento: o modelo ideal e racista da boneca 

Barbie. O excessivo uso de cosméticos e o aumento na busca de cirurgias plásticas pelas 

mulheres.
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Tal disciplina do corpo não é imposta às mulheres, senão pela força simbólica que as 

condiciona a submeter-se para ganhar ou manter o reconhecimento social e o apreço 

masculino. É o preço que pagam para não se sentirem excluídas e culpadas pelo que não 

são. Este mecanismo é simultaneamente sutil e violento.  

É sobre essa violência simbólica - rica em sentidos culturais e religiosos - que se 

sedimentam todas as violências contra as mulheres, e particularmente a violência 

clerical. Quando um padre utiliza-se do universo simbólico cristão para ganhar a 

confiança e abusar sexualmente de uma mulher, ele está cometendo uma violência. No 

próximo capítulo tratarei mais especificamente das relações entre a produção do poder 

simbólico e a manutenção da violência clerical. 
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5

Poder simbólico e violência clerical 

“Qual é a culpa que a Igreja carrega sobre si ao ocultar os filhos de padres? 
É difícil imaginar um acúmulo maior de sofrimento das crianças, mães e pais. A 
própria instituição que preza o amor acima de todas as coisas, conforme nos foi dado 
por Deus, toma a liberdade de adotar qualquer manobra sufocadora quando se trata de 
estrangular o amor que surge em suas próprias fileiras. 

O senhor se refere a quais atitudes de força? 
Normalmente, a Igreja declara a mulher culpada quando ela teve um filho de um de 
seus padres. Os superiores eclesiásticos dizem para ele que ele vive em pecado 
contínuo se mantiver a relação com ela. Caso o assunto tenha se espalhado pela 
comunidade, ele será transferido, obrigatoriamente, para um lugar bem longe da mãe 
de seu filho. Caso ela própria sirva em algum contexto religioso, será demitida. No fim, 
temos um sistema que providencia o pagamento de pensão alimentícia, separa os 
amantes um do outro e põe o filho assim gerado numa situação em que ele não conhece 
seu pai ou em que ele fica conhecendo-o somente muito mais tarde. Então, o sofrimento 
é imensurável. 

Existem saídas? 
Uma solução emergencial muito triste consiste no aborto. Justamente dentro de uma 
instituição que condena publicamente a interrupção da gravidez com extrema dureza, 
este caminho não é escolhido tão raramente” 56

O objetivo deste capítulo é explicitar como a Igreja Católica em sua forma de 

organização institucional, exercendo o poder simbólico, dispõe de mecanismos para a 

manutenção do abuso e da violência sexual perpetradas por padres contra as mulheres. 

Tais mecanismos, através do discurso religioso constroem uma imagem santificada do 

padre, conferindo-lhe imunidade.  

Uma primeira afirmação implica em reconhecer que os sistemas simbólicos, como a 

religião ou a arte são veículos de poder, portanto são também canais de ação política e 

estão preocupados com a ordem estabelecida, seja para mantê-la ou para desestruturá-la. 

Isso significa que o poder simbólico tem força política, o que indica a existência de 

relações entre as estruturas dos sistemas simbólicos e as estruturas sociais.  

56 Trecho de entrevista feita com  Eugen Drewermann, 63 anos, teólogo de Paderborn- Alemanha, 
sobre os filhos de padres e pais religiosos (Bruhns, Wensierski, 2006,p.301)) 
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5.1. Uma explicação a partir de Bourdieu 

Bourdieu(1992,30) em seu texto Gênese e estrutura do Campo Religioso afirma que os 

sistemas simbólicos, como a religião, derivam sua estrutura da aplicação do princípio de 

divisão e assim, só podem organizar o mundo natural e social recortando classes 

antagônicas, engendrando o sentido e também o consenso em torno do sentido, por meio 

da lógica da inclusão e da exclusão, então por sua própria estrutura, associam e 

dissociam, integram e distinguem, incluem e excluem. O autor trabalha a 

correspondência entre as estruturas sociais e as estruturas mentais e indica que essa 

relação se estabelece por meio da estrutura dos sistemas simbólicos, língua, religião, 

arte.

“A religião contribui para a imposição(dissimulada) dos princípios de estruturação da 
percepção e do pensamento do mundo e, em particular, do mundo social, na medida em que 
impõe um sistema de práticas e de representações cuja estrutura objetivamente fundada em um 
princípio de divisão política apresenta-se como a estrutura natural-sobrenatural do cosmos.”
(Bourdieu,1992,34) 

Para explicar o funcionamento dos diferentes sistemas sociais, entre eles o da religião, 

Bourdieu elabora a noção de campo inspirando-se em Weber e em sua tese sobre a 

diferenciação das esferas sociais e de especialistas com o advento da modernidade. 

Domingues(2001,60) faz o seguinte relato:  

“Para Bourdieu, os campos são criados, ou pelo menos tomam grande impulso, por indivíduos 
particularmente importantes, que, com uma perspectiva ‘heterodoxa’ do mundo, estabelecem 
novos conteúdos e novas relações de poder entre os atores. Com isso, surge um campo, seja ele 
econômico, político, literário, científico, jurídico ou o que for. As posições dos atores nesse 
campo estabelecem-se relacionalmente, de acordo com o maior ou menor poder detido por eles, 
poder esse que confere maior ou menor legitimidade às idéias, posturas, comportamentos, 
valores, etc, sustentados por cada grupo dentro do campo.”  

Bourdieu em seu livro Os usos sociais da ciência (2003,20) explica a utilidade da noção 

de campo, afirmando que para compreender uma produção cultural não basta referir-se 

ao conteúdo textual dessa produção e nem ao contexto social para estabelecer uma 

relação direta entre texto e contexto: 

“Minha hipótese consiste em supor que, entre esses dois pólos (texto e contexto), muito 
distanciados, entre os quais se supõe, um pouco imprudentemente, que a ligação possa se fazer, 
existe um universo intermediário que chamo o campo literário, artístico, jurídico ou científico, 
isto é, o universo no qual estão inseridos os agentes e as instituições que produzem, reproduzem 
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ou difundem a arte, a literatura ou a ciência. Esse universo é um mundo social como os outros, 
mas que obedece a leis sociais mais ou menos específicas.” 

Mais adiante, no mesmo texto, Bourdieu (2003,22-24) descreve algumas características 

daquilo que ele denomina campo:  

“Todo campo... é um campo de forças e um campo de lutas para conservar ou transformar esse 
campo de forças. Pode-se, num primeiro momento, descrever um espaço científico ou um espaço 
religioso como um mundo físico, comportando as relações de força, as relações de dominação... 
É a estrutura das relações objetivas entre os agentes que determina o que eles podem e não 
podem fazer. Ou, mais precisamente, é a posição que eles ocupam nessa estrutura que determina 
ou orienta, pelo menos negativamente, suas tomadas de posição. Isso significa que só 
compreendemos, verdadeiramente, o que diz ou faz um agente engajado num campo... se 
estamos em condições de nos referirmos à posição que ele ocupa nesse campo, se sabemos ‘de 
onde ele fala’...”     

A teoria de Bourdieu sobre campos e especificamente sobre o campo religioso é um 

instrumento adequado para compreendermos as razões estruturais da ação de agentes 

religiosos. As mulheres, como leigas, e os sacerdotes, enquanto membros do clero são 

agentes engajados no campo religioso, ocupando nele uma determinada posição que 

delimita o desenvolvimento de relações objetivas, estimulando determinados 

comportamentos e desencorajando outros.  

O autor evidencia que a constituição de um campo religioso relativamente autônomo 

está relacionada às transformações tecnológicas, econômicas e sociais, aos progressos 

da divisão do trabalho e à aparição da separação do trabalho intelectual e material. Um 

processo simultâneo que se dá em relação de interdependência à constituição do campo 

religioso é o desenvolvimento da necessidade de moralização e sistematização das 

crenças e práticas religiosas.  Ou seja, é necessário o desenvolvimento de condições 

objetivas para que o campo religioso se constitua como tal.  

Quando a ordem mágica se transfere para a ordem moral, a religião sofre um processo 

de racionalização. No Cristianismo, o corpo de sacerdotes está na base do processo de 

racionalização, são os sacerdotes que elaboram uma teologia validada e perpetuada pelo 

dogma. Bourdieu evidencia que esse corpo de especialistas religiosos monopoliza a 

gestão dos bens de salvação, detêm a competência específica necessária para produzir e 

reproduzir um corpo organizado de conhecimentos secretos, e ao fazer isso, exclui 

aqueles que se transformam em leigos, destituídos do capital religioso que é o trabalho 

simbólico acumulado. Os leigos legitimam essa desapropriação pelo fato de que a 
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desconhecem. É o segredo que exprime e reforça o saber sagrado dos sacerdotes e a 

ignorância profana dos leigos.

A análise que Bourdieu faz do comportamento dos agentes, especialistas religiosos e 

leigos é bastante reveladora dos processos que constituem a separação e distinção do 

sagrado e do profano. Em Bourdieu, o profano é o outro sentido do leigo, leigo este que 

sofreu uma pauperização religiosa. A associação objetiva do saber sagrado, aos 

sacerdotes e da ignorância profana, aos leigos é um dos elementos estruturais mais 

importantes que interfere nas relações sociais entre os agentes do campo religioso. Já 

que esse lugar que o agente ocupa no campo religioso, condiciona as relações entre os 

agentes, então os fatos sociais que envolvem padres e leigos e - no universo desta 

pesquisa, padres e mulheres leigas - só podem ser interpretados à luz de tais dados 

objetivos, ou seja, dos vínculos construídos a partir do lugar social ocupado pelo agente. 

Quando um padre se relaciona sexualmente com uma mulher, ou abusa sexualmente 

dela, ele está atuando neste universo no qual tem um lugar concreto e simbólico de 

poder, e é esse universo que confere especificidade ao relacionamento.   

O depoimento de um dos entrevistados, um religioso crítico de como estava sendo 

encaminhado o processo contra um padre, acusado de abusar sexualmente de meninas 

adolescentes, evidencia como as estruturas simbólicas de poder se transformam em 

estruturas sociais de poder:  

“... as meninas iam depor...claro, os advogados têm o direito de usar os métodos que eles 
acharem bons para defender o seu cliente. Não estou querendo, agora, dizer que ele (o padre 
acusado) não tem direito, não é? Exatamente o advogado que foi escolhido para defender o 
padre, é um  dos advogados de grande renome aqui na capital. Então, era mesmo uma luta contra 
quem tem poder. Poder moral, poder... até econômico, podemos dizer claro. Contra quem não 
tem poder nenhum. Então, o que a gente sentia, é se a Igreja fez opção pelos pobres, deveria ser 
honesta, pelo menos tratar com a mesma atenção os dois lados...” (Entr.4)  

O padre, agressor sexual em questão, tem um status social garantido. Ele conta com o 

poder simbólico de seu lugar como padre e também com o poder econômico da 

instituição. As meninas não têm nada, são pobres economicamente, não têm o serviço 

de um bom advogado e no campo religioso são leigas, portanto ignorantes da lógica e 

do acesso ao poder sagrado.  No campo religioso, o sacerdote detêm o monopólio do 

sagrado, manipula a religião com legitimidade, e por essa razão, a priori, ele está livre 

de suspeitas, está do lado oposto ao profano, está envolvido por uma auréola sagrada. 
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Bourdieu mostra como essa distinção entre sagrado e profano está calcada na estrutura 

de distribuição do capital religioso: 

“A oposição entre os detentores do monopólio da gestão do sagrado e os leigos, objetivamente 
definidos como profanos, no duplo sentido de ignorantes da religião e de estranhos ao sagrado e 
ao corpo de administradores do sagrado, constitui a base do princípio da oposição entre o 
sagrado e o profano, e paralelamente, entre a manipulação legítima (religião) e a manipulação 
profana e profanadora (magia ou feitiçaria) do sagrado, quer se trate de uma profanação 
objetiva (ou seja, a magia ou a feitiçaria como religião dominada), quer se trate da profanação 
intencional (a magia como anti-religião ou religião invertida).” (Bourdieu, 1992,43) 

Manter a oposição entre o sagrado e o profano significa também manter uma ordem de 

valores já estabelecida, reforçando a separação entre os produtores de bens simbólicos e 

os consumidores desses bens. O poder simbólico que zela pela manutenção da ordem 

simbólica contribui diretamente para a manutenção da ordem política.  Bourdieu mostra 

como a religião em sua qualidade de sistema simbólico estruturado funciona como 

princípio de estruturação que delimita o campo do que merece ser discutido e daquilo 

que está fora de discussão, e exerce um efeito de consagração, ou de legitimação. A 

religião se predispõe a assumir uma função ideológica, absolutizando o relativo e 

legitimando o arbitrário.  

Bourdieu faz uma distinção entre o efeito de consagração que os sistemas de 

representações religiosas tendem a exercer e o efeito de conhecimento-

desconhecimento. O autor afirma que os esquemas de pensamento constitutivos da 

problemática religiosa podem produzir a objetividade porque produzem o 

desconhecimento dos limites do conhecimento, esta é a forma que possibilita ao fiel a 

adesão imediata, pela crença. Ora, produzir o desconhecimento dos limites do 

conhecimento é produzir um conhecimento secreto.  

É essa lógica de poder que estrutura as relações no campo religioso e possibilita que a 

arbitrariedade seja legitimada. A violência e o abuso sexual, comportamentos 

inteiramente inaceitáveis, que depõem em contra da dignidade humana, acabam se 

perpetuando e encontram no ambiente de segredo que envolve as relações entre 

religiosos, um terreno adequado para sua manutenção.  
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5.2. A imunidade da imagem sacerdotal 

“(...) o fato de eu ser padre, ou advogado ou uma pessoa pública dá um certo peso... faz com 
que a gente se sinta mais protegido de eventuais conseqüências... Até a opinião pública defende 
mais quem tem poder... em padre não se toca... em se tratando de poder religioso, tem um 
fator a mais ainda... tem o respeito que as pessoas têm, em geral, pela religião... o poder 
moral, quase sempre tem mais peso do que outro tipo de poder..”. (Entr.4)
“ Admitir que você foi violentada já é duro... imagina sendo o agressor um padre, que a 
princípio não faria mal às pessoas (...) No imaginário das pessoas, a Igreja é uma instituição 
sagrada, santa, uma instituição em que você pode confiar..” (Entr.9)

A imagem de homem santo que as fiéis têm dos sacerdotes encontra seus 

fundamentos em teologias que podem ser coniventes com o comportamento abusivo 

da Igreja, ou ao menos facilitá-lo. Além da proteção social e de classe que envolve a 

autoridade eclesial, há também um discurso religioso que o coloca num lugar de 

superioridade. 

Eamon Conway (2004) aponta para duas compreensões usuais do ministério 

sacerdotal na Igreja. A primeira, predominante no meio clerical, é a que entende o 

sacerdote como representante de Cristo. Nesse modelo, o sacerdote representa Jesus 

Cristo para a comunidade cristã, acentuando a diferença essencial entre sacerdotes e 

fiéis. Ele não é um segundo mediador ao lado de Cristo na Igreja, ele é o Cristo 

atuando na Igreja:

“Ele age in persona Christi capitis e a ênfase recai na distinção e não na unidade entre 
cabeça e corpo da Igreja. A insistência no celibato obrigatório e nas vestes características 
ampliam o caráter separado e distinto do cargo. O sacerdote é alguém que está posto à parte, 
separado, sua própria vida é uma oferenda sacrificial em nome e pelo bem da Igreja.”
(Conway, 2004, p.89)  

Segundo essa autora, o catecismo oficial do Concílio de Trento (1546) falava dos 

sacerdotes como sendo “não apenas anjos, mas também deuses, por deterem, como de 

fato detêm, entre nós o poder de consagrar e oferecer o corpo do Senhor”. 

Na segunda maneira de entender o ministério sacerdotal, o sacerdote é visto como 

um homem escolhido dentre os homens, um membro da igreja, um cristão. Ele é um 

representante eclesial que reúne e preside a fé da Igreja como povo de Deus. Esse 
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modelo ressurge no Concílio Vaticano II (1964), tirando a ênfase na distinção do 

sacerdote para acentuar a unidade e a pertença: antes de ser ministro da comunidade 

contrapondo-se a ela, ele é parte dessa comunidade. 

Essas teologias são vigentes e atuam não só no imaginário do clero contemporâneo, 

como também na sua maneira de construir a vida sacerdotal e as relações com a 

comunidade. É bem verdade que um agressor sexual pode ser afeito a qualquer um 

dos dois modelos em questão; no entanto, o modelo do sacerdote que se distingue da 

comunidade é o predominante e reforça a imagem poderosa das autoridades 

eclesiais, oferecendo-lhes uma aparente imunidade às tentações do mundo. Esse é o 

modelo com maior vigência em nossas comunidades, sobretudo nos tempos atuais de 

conservadorismo religioso. 

As mulheres violentadas por um padre não só precisam enfrentar um homem 

agressor, mas um homem que está envolto por uma imagem que o diviniza. Um 

homem que, em sua formação teológica, é preparado para o exercício de um poder 

especial, que vem de Deus e que, por essa mesma razão, se diferencia da 

comunidade, o que facilita a prática abusiva do poder, apesar dos votos de celibato. 

Segundo Sipe (2003, 32):  

“celibato é um estado dinâmico, livremente escolhido, geralmente professado por voto, que 
envolve uma honesta e contínua tentativa de viver sem gratificação sexual direta, para servir 
aos outros por um motivo espiritual”.  

Como já foi referido anteriormente, no debate público sobre a relação entre os votos 

de celibato e os abusos cometidos por sacerdotes, manifestam-se dois tipos de 

crenças: a primeira, de que os abusos resultam da exigência do celibato, que estaria na 

origem do problema, por refrear as manifestações da sexualidade dos agressores; e a 

segunda, projetada pela Igreja Católica e consolidada pelo senso comum – e mesmo 

pela mídia –, de que os abusos resultam de “excessos individuais” cometidos por 

poucos indivíduos, geralmente vistos como desequilibrados ou a “laranja podre”. 
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A bibliografia sobre o assunto traz novas perspectivas para abordar o problema ao 

mostrar que, embora o voto de castidade seja exigido pela Igreja Católica como 

condição para todos aqueles que entram para o sacerdócio, as estimativas baseadas 

nas pesquisas de Sipe (1995, 2003, 2004), Nasini (2001) e Rodríguez (2002) indicam 

que apenas 50% dos sacerdotes cumpririam efetivamente esses votos. Um dos 

argumentos construído por Sipe a respeito da prática sexual e do abuso sexual por 

religiosos é o de que, se tantos estudiosos do assunto puderam chegar a tais 

estimativas, a alta hierarquia da Igreja Católica com certeza também dispõe dos 

elementos necessários para chegar a dados semelhantes, mas insiste em negá-los e 

ocultá-los do público por meio de um sistema secreto bem estabelecido. Essa 

negação, que procura abafar todas as infrações ao voto de celibato, consiste 

justamente numa das raízes do problema, porque os porta-vozes da instituição 

proclamam publicamente que os sacerdotes são celibatários e, portanto, sexualmente 

“confiáveis”; ao mesmo tempo, toleram a falta do celibato, o que acaba por restringir 

qualquer possibilidade de controle por parte da hierarquia da Igreja sobre as 

atividades criminosas dos abusadores, porque a exposição de uma parte do sistema 

(os abusadores) ameaçaria expor todo o sistema que sustenta o não-celibato (Sipe, 

2004, 24-5). 

Esse mesmo autor, ao discutir se é possível prevenir o abuso de menores praticado por 

padres, refere-se a causas sistêmicas que tornam o abuso um fenômeno 

relativamente estável no interior da instituição, a despeito de seus ensinamentos 

morais insistirem que qualquer pensamento, palavra ou ação sexual é pecado. As 

causas sistêmicas apontadas pelo autor se evidenciam quando: 1) a continuidade de 

abusos é mantida no interior do sistema, isto é, padres mais velhos envolvem-se 

sexualmente com jovens candidatos ao sacerdócio que, por sua vez, iniciam outros 

jovens; 2) as limitações emocionais inerentes a quase todos os programas de 

formação deixam alguns jovens padres vulneráveis para abusar de menores que estão 

no mesmo nível emocional de imaturidade; 3) a contratransferência, despertada por 

jovens compartilhando com um confessor ou conselheiro suas lutas sexuais, não é 

reconhecida e transforma-se em atração pessoal por parte de um padre que não está 

preparado para enfrentar seus próprios sentimentos sexuais; 4) o sistema de poder 
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(bispos, superiores) deixa de intervir frente ao conhecimento, suspeita, relato ou 

alegações de abuso (Sipe, 2004, 15). 

Essa maneira de apontar a tríplice relação — entre os votos de celibato e um sistema 

institucional que conhece e esconde a falta da prática do celibato, e ao mesmo tempo 

continua a proclamar que os sacerdotes são celibatários — traz deslocamentos 

significativos na interpretação da posição vulnerável das denunciantes – que não se 

protegeram dos ataques dos denunciados porque não pensavam que eles poderiam 

cometer abusos – e das incertezas, dúvidas e desconfianças de seus familiares e 

outros circunstantes, que também comungavam da idéia de que o denunciado não 

tinha interesse em sexo. 

Qual a imagem de sacerdote encontrada nas falas de meus entrevistados/as? O que 

pensam sobre o padre? O poder que emana do sagrado e a imagem de celibatários 

projetada e garantida pela Igreja pode mascarar sua condição de potenciais 

agressores?  

Do ponto de vista das denunciantes, a certeza de que estão tratando com um homem 

livre de qualquer interesse sexual provoca uma extrema vulnerabilidade perante os 

possíveis ataques ou abusos, ao mesmo tempo que restringe a possibilidade de reagir 

e dificulta consideravelmente a denúncia: 

“ Ele era padre, eu não ia desconfiar do padre! Mas um dia ele me mandou limpar o salão 
paroquial, que era lá do outro lado da igreja. Fui limpar e ele foi atrás de novo. Me abraçava 
e me agarrava, mas eu não podia pensar besteira, porque ele é padre (...) porque até então eu 
estava respeitando, porque é um padre, eu sou católica. Não ia pensar que ele ia querer me 
agarrar, eu ainda não sabia das outras meninas...” (Entr.11)

Essa mesma entrevistada continua:

“Antes (...), como católica que sou, padre para mim era uma pessoa que se dedica 
integralmente a Deus. Não teria essa maldade pra fazer esse tipo de coisa. Daí eu descobri 
que ele era capaz de fazer isso, era uma pessoa normal”.  
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A outra entrevistada que denunciou ter sofrido dois estupros enquanto era catequista 

e se preparava para ser freira diz:

“ A gente sempre pensa que são uns santos. (...) Eu fui pra comunidade ainda pequena, 12 pra 13 
anos (...) confiava em alguns padres, sabe? Sempre via eles, assim, digamos, como um pai. (...) 
pra mim era um santo. Também pensava que não pecavam e faziam tudo certinho.”
(Entr.10)

Na fala de uma das testemunhas (Entr.9), o acusado:  

“usou muito o status, a coisa do sagrado, do ser padre, como se o padre fosse um homem 
diferente... como se ele abusasse e não fosse pecado...”. Se, por um lado, a Igreja diz que 
sexo é pecado, por outro lado “ele dizia que se é o padre que faz, não é. Isso ele 
verbalizava...”.

O que se pode depreender dessas falas é que padres, de um modo geral, não chegam 

sequer a ser vistos como homens. A imagem que as denunciantes projetam de um 

“santo” parece tão arraigada que elas duvidam das intenções do agressor, mesmo 

frente a suas investidas. Fica evidente como haviam construído a figura sagrada do 

padre – que, portanto não poderia ser um agressor sexual, estava imune a essa 

possibilidade. Como denunciar um homem simbolicamente tão poderoso? Quem vai 

acreditar que esse homem santo é um agressor?  

A imagem sagrada do padre, as estruturas hierárquicas da Igreja Católica, o discurso 

religioso conservador e a produção do poder simbólico, são elementos que trazem 

sérias conseqüências para as mulheres que sofrem violência sexual por parte de 

membros do clero e que buscam denunciá-la. No próximo capítulo apresentarei, a 

partir dos dados empíricos encontrados nesta pesquisa, os danos aos quais estas 

mulheres têm sido submetidas, bem como, algumas propostas de superação. 
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6

Conseqüências da violência clerical e perspectivas de 

superação

“É necessário e urgente que a Igreja reconheça que há uma grande 
esquizofrenia entre seu discurso moral sexual e a conduta de seus membros. A 
hierarquia católica ainda não admitiu que tem em suas mãos um grave 
problema estrutural e que este problema não será resolvido enquanto 
continuar vigente uma política que conspira em favor do silêncio, ocultando 
escândalos ou fazendo calar aqueles/as que ousam criticar a omissão de 
autoridades eclesiásticas” (Jurkewicz,R. 2006,15)  

6.1. A vulnerabilidade das denunciantes: riscos e danos

Vimos pois que, resumidamente, duas ordens de fatores tornam as potenciais vítimas 

de abuso mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, dificultam e até impedem as 

denúncias contra religiosos que abusam e violentam crianças, adolescentes e mulheres 

adultas: uma primeira, de ordem estrutural, relativa ao ambiente eclesial, é a 

mentalidade da hierarquia da Igreja Católica que mantém segredo sobre as 

atividades sexuais de seus integrantes, independente de serem consideradas lícitas ou 

criminosas do ponto de vista da lei civil e, ao mesmo tempo, proclama a vida 

celibatária dos sacerdotes, hostiliza e culpabiliza as/os denunciantes; uma segunda 

ordem de fatores, ligada à primeira, decorre da forte assimetria de poder material, 

cultural e simbólico entre denunciados e denunciantes. 

Essa situação parece indicar que a denúncia só ocorre quando se verifica a 

combinação de circunstâncias muito particulares. Como vimos, muitos elementos 

tornam a denúncia quase impossível, especialmente quando as vítimas são mulheres 

adultas. Assim, pode-se entender que os casos denunciados sejam apenas a ponta de 

um iceberg: só chegam à justiça, à mídia e ao público em situações incontroláveis, 

quando as denunciantes não estão em posição de estimar as conseqüências da 

denúncia, ou quando elas encontram algum tipo de apoio, o que é muito difícil de 

acontecer.
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Uma característica digna de nota é que, dentre os 21 casos identificados nesta 

pesquisa, apenas quatro envolviam denunciantes com idade superior a 16 anos. Duas 

interpretações são possíveis: ou ocorrem mais abusos de religiosos contra menores, ou 

então o abuso contra meninas é mais denunciado, porque provoca mais indignação 

que contra adultas, por ser tipificado legalmente como crime, independente de haver 

violência. 

Uma das condições que parece favorecer a denúncia é a pluralidade de denunciantes. 

Como já se mencionou, em mais da metade dos 21 casos divulgados pela mídia 

havia mais de uma denunciante. O fato de saber que há outras denunciantes algumas 

vezes soma-se a um eventual apoio para tornar a denúncia possível. No caso B, a 

primeira denúncia foi feita por uma moça que era sobrinha de uma paroquiana muito 

ativa na comunidade e, além disso, fora indicada para trabalhar na casa do padre por 

uma ex-freira que conhecia. Quando relatou às duas a violência de que fora alvo, 

ficou sabendo que havia outras violências anteriores, cometidas pelo mesmo padre, e 

resolveu apresentar queixa – mesmo entendendo que  

“meu caso é o mais simples; com as outras foi muito mais grave, ele estuprou e bateu nelas, 
mas elas tinham medo, pois ele ameaçava” (Entr. 11)

além de ameaçadas, as outras denunciantes, como sugerem suas entrevistas, não 

puderam contar com o apoio sequer de suas famílias; uma delas relatou que, mesmo 

depois de fazer as denúncias, não teve coragem de contar nem a sua mãe. 

Foi a partir daí que emergiram outros casos. A ex-freira conseguiu reunir várias 

denunciantes que, juntas, puderam ganhar forças para seguir adiante com as denúncias. 

As entrevistadas do caso B são unânimes em afirmar que, se não viessem a saber dos 

outros casos, não teriam tido coragem de denunciar, considerando que algumas já 

tinham – em vão – relatado os abusos a superiores do acusado. Outra denunciante 

sintetiza:

“Pra mim, se fosse só eu, não teria feito a denúncia. Não teria mesmo, porque a família 
sofreu, eu sofri, sabe, estar relembrando sempre... Mas como não foi só eu, teve mais três 
meninas..”.(Entr.10)
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Esse depoimento remete ao sofrimento não só da denunciante como, em vários 

casos, também de seus familiares. Os danos sofridos pelas denunciantes são 

inúmeros, tanto provenientes da violência sofrida quanto do fato de terem feito a 

denúncia. A denunciante que se preparava para ser freira conta que ingressou na 

ordem religiosa guardando segredo do que tinha acontecido. Logo foi comunicada 

que ia começar um curso, justamente em uma escola onde o denunciado dava aulas:  

“Então aquilo foi me deixando tão apreensiva, porque eu sabia que ia ter algum contato com 
ele. Ou ia ser meu professor, ou ia lá. Então comecei a ter umas crises nervosas. Durante um 
mês, ao menos uma vez por semana, eu ia parar no hospital. (...) Então as irmãs me 
encaminharam para um médico (...) acharam importante eu ter um tempo com a minha 
família...” (Entr.10)

Segundo outra entrevistada, essa denunciante, depois das crises nervosas e de 

abandonar a ordem, teve problemas de saúde que a levaram a engordar mais de 20 

quilos.

As duas denunciantes do caso B que relataram estupros fizeram constar em seus 

depoimentos ter sofrido também agressões físicas. No dizer de uma entrevistada: 

“.. e todas as coisas que ela declara, que ele batia porque ‘ela ficava bonitinha chorando’. 
Duas delas disseram isso, (...) que ele batia porque dizia que elas ficavam bonitas chorando. 
E que ‘elas já eram mulheres feitas, então por que estavam chorando?” (Entr.7) 

Depois de enfrentar o peso do segredo e as apreensões que precederam as denúncias, 

as denunciantes defrontaram-se com a falta de acolhida por parte dos representantes 

oficiais da Igreja, cujas atitudes defensivas já foram explicitadas. As humilhações e 

culpabilizações sofridas quando tentaram relatar os fatos ocorridos aos superiores 

religiosos dos denunciados se somaram, em seguida, às dúvidas quanto à veracidade 

da denúncia e às ofensas que receberam, seja dos próprios familiares, da comunidade 

de paroquianos ou de outros moradores da cidade. As denunciantes foram 

perseguidas, xingadas, até apedrejadas, na rua ou na escola. Uma delas preferiu mudar 

de cidade. Carregam traumas psicológicos, sentem-se (ou sentiam-se) culpadas e 

temerosas. 



146

Segundo relatou o advogado da ONG que acompanhou o caso A, logo depois das 

denúncias as meninas sofreram “um grande e perverso processo de estigmatização”. 

Após a divulgação pela imprensa — mesmo trazendo apenas as iniciais das meninas, 

era muito fácil identificá-las pelo bairro onde moravam — e a prisão do padre por 

alguns dias, percebia-se que muitos moradores estavam revoltados contra “as 

meninas”: 

“Isso foi muito violento (...) Porque chegava à intimidação pessoal, várias delas foram 
intimidadas individualmente. Eram alvos de chacota, piadas, até na sala de aula. Há relatos 
delas que, dentro da sala de aula, o professor fazia discurso em favor do acusado, 
constrangendo a aluna. Houve uma manifestação a favor do acusado em frente da escola 
onde algumas delas estudavam. Houve intimidação física também, teve até uma situação em 
que jogaram pedras (...) foi praticamente apedrejada (...) Houve todo um processo de 
coação...” (Entr.1)

“Depois da prisão do padre, devido às agressões e ameaças, algumas das “meninas” tiveram 
de permanecer abrigadas por algum tempo na capital do estado: então, aí, nossa intervenção 
se deu no sentido de garantir a vinda de algumas para a capital, para ficarem a salvo”
(Entr.1).  

Cabe notar que não foram registrados quaisquer relatos de cuidados por parte da 

Igreja para com as denunciantes; o efetivo encaminhamento para tratamento 

terapêutico ou proteção das denunciantes foi feito por ONGs.

A perda imediata do trabalho afetou todas as denunciantes, bem como a testemunha 

entrevistada no caso B. Tendo em vista aquelas reações públicas negativas, 

compreende-se o medo de ser identificada, de ter o próprio nome associado á 

violência:

“Outro dia o pessoal do trabalho levou um jornal. Eu fiquei pensando, ‘Ai meu Deus, meu 
nome vai estar aqui’ (...) Não procuro ler muito a respeito pra não encontrar meu nome lá”
(Entr.11).

O sofrimento chega ao ponto paradoxal de impedir a busca de reparação. Perguntei à 

advogada que acompanhou o caso B (Entr.7) se havia algum pedido de indenização 

pelos danos, a exemplo do que vem ocorrendo em outros países. Segundo ela, isso só 
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pode ser feito “se houver interesse das próprias vítimas”, mas “o processo para elas foi 

tão sofrido (...) que elas não querem nem lembrar”. 

A tudo isso soma-se a reação ao desenrolar dos processos judiciais. O desânimo com 

a falta de celeridade do processo, no caso A, e o desapontamento pela absolvição do 

acusado, no caso B, aparecem estampados em todas as entrevistas (excetuando-se, é 

claro, a do bispo e do advogado do acusado). Segundo a assistente social que vem 

acompanhando o caso A,  

“elas (as denunciantes) já estão desestimuladas (...) algumas nem queriam ir mais para a audiência” 

.(Entr.3)

O advogado da ONG que acompanha o mesmo caso explica a morosidade do 

processo:

“ Minha expectativa é muito negativa. Do ponto de vista da celeridade processual, eu acho 
que vai demorar muito.... Porque a defesa argüiu a suspeição da magistrada. Essa suspeição deve 
ser julgada pelo Tribunal de Justiça. Dependendo do julgamento do Tribunal, se acata ou 
não essa suspeição, o processo volta. As testemunhas de acusação, que são as próprias vítimas, 
ainda não foram ouvidas. Depois disso, tem todas as testemunhas de defesa. Uma das 
testemunhas de defesa arroladas mora na Alemanha! A defesa arrolou uma testemunha na 
Alemanha, portanto a oitiva dessa testemunha tem que ser feita por carta rogatória. Carta 
rogatória é um processo que é muito lento, porque sai daqui, vai para o Tribunal. Do Tribunal 
pro Supremo. Do Supremo pro Ministério da Justiça. Do Ministério da Justiça vai pra Corte 
Suprema da Alemanha. Desce pra ouvir essa testemunha. Faz esse caminho de volta. Então 
(...) vai demorar muito”. (Entr.1)

Tristeza e mágoa são os sentimentos demonstrados pelas famílias das denunciantes do 

caso A e pelas entrevistadas do caso B, em que o acusado foi absolvido em segunda 

instância. Os danos sofridos pelas denunciantes em diversos casos se estenderam a 

seus familiares e a testemunhas que se dispuseram a ajudá-las. Em outros, porém, 

como será discutido a seguir, o julgamento negativo feito por familiares e 

integrantes da comunidade gera mais angústias.  

As conseqüências de romper o silêncio atingiram também a pesquisadora, que foi 

demitida do Instituto Superior de Teologia no qual lecionava, quando os dados da 

pesquisa tornaram-se públicos, através de entrevista concedida a uma revista semanal de 



148

ampla circulação.57  Esta situação remete à necessidade existente na sociedade 

brasileira de enfrentar o debate sobre o direito à liberdade de cátedra em universidades 

confessionais. A propósito, convém destacar os esforços que têm sido feitos pela 

pesquisadora Débora Diniz, com o objetivo de trazer esse tema para discussão 

pública.58

6.2. As famílias e a comunidade: entre o reconhecimento e a negação 

A literatura consultada aponta, como venho mostrando, exaustivos casos exemplares 

nos quais a hierarquia da Igreja, juntamente com seu corpo de funcionários 

burocráticos, encobre violências cometidas por religiosos. No entanto, essa mesma 

literatura deixa de se referir a um jogo de “sabe-e-esconde” que familiares, membros 

da comunidade religiosa e o público mais amplo parecem inclinados a desenvolver. 

O material de pesquisa coletado contém numerosos exemplos desse tipo de 

comportamento ambíguo entre reconhecer, negar e desejar que não tivesse 

acontecido o fato denunciado. 

Da mesma maneira que as denunciantes demonstraram incapacidade de reconhecer 

qualquer intenção sexual nas investidas dos religiosos, seus familiares e outros 

circunstantes parecem se proteger da possibilidade de admitir que o abuso 

denunciado tenha acontecido:  

“O pessoal (...) não enxerga o homem atrás do padre” (Entr.10). 

57 No anexo 6 veja-se a entrevista e suas repercussões. 
58 Importa destacar o recente livro publicado sobre o tema: “Entre a Dúvida e o Dogma: liberdade de 
Cátedra e Universidades confessionais”, organizado por Débora Diniz, Samantha Buglione e Roger 
Raupp Rios, editado por Letras livres e Livraria do Advogado, Brasília, 2006. 
 “ Qual é o alcance da liberdade de cátedra nas universidades confessionais ? Há um conflito entre a 
autonomia universitária e a liberdade de cátedra ? Como compreender as universidades religiosas ? Há 
limites à autonomia universitária ? Há limites à liberdade de cátedra ? Qual é o território do saber, de 
sua divulgação e produção no marco de um Estado democrático, laico e plural ? Essas são as questões 
centrais que iluminam a presente obra, que tem o extraordinário mérito de romper o silêncio e de lançar 
luzes sobre um debate instigante e necessário à busca científica”. (Trecho de Flávio Piovesan escrito 
para a orelha do livro.) Dados obtidos no site www.anis.org.br/letras_livres/letras_livres.cfm  em consulta 
no dia 24 de agosto/2006. 
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 Essa maneira de ver o sacerdote parece incidir diretamente sobre a possibilidade (ou 

necessidade) imediata de responsabilizar a vítima, como constata, logo no início do 

caso A, uma jornalista enviada pelo jornal local. Ela dizia que a cidade estava 

dividida: as denunciantes eram apontadas nas ruas da cidade e acusadas de terem 

envergonhado o padre: “desde ontem a gente não sai de casa porque as pessoas nos 

chamam de raparigas”. Segundo um morador, “essas meninas iam (...) porque 

queriam dinheiro. Elas é que não prestam”. Algumas tias e mães de denunciantes 

chegaram a defender o padre, declarando que ele “não merece essa safadeza que [as

meninas] estão fazendo com ele”. Dizem que ele sempre foi bom, ajudava outras 

pessoas, os presos e idosos. Segundo uma delas, “a cidade é toda por ele. Nunca 

ouvi nada de padre Leandro. Ele faz essas coisas (oferecer dinheiro, roupa e comida) 

apenas por caridade”, diz a mãe de uma delas (Doc.91 e 92).  

A declaração do pai de uma adolescente é um exemplo paradigmático da confiança 

depositada na figura do sacerdote como alguém completamente desprovido do 

interesse por sexo. Ele declara ao jornal ter presenciado o padre abraçar e beijar sua 

filha e conclui: “Isso não vale nada pra um padre. Ele chegava perto, dava um 

conselho” (Doc.91). A mãe de uma denunciante afirma: “Nunca imaginei que ele 

queria sexo com a minha menina. Pensei que ele tinha coração bom e estava fazendo

caridade”, enquanto a denunciante declara: “Ele ajudava minha mãe, que, com o 

dinheiro apurado, comprou uma casinha pra gente morar” (Doc.82-86). 

Uma das denunciantes do caso B conta da incredulidade inicial do pai quando tomou 

conhecimento:  

“ Meu pai, na primeira vez que eu falei pra ele, não acreditou. Falou que era coisa da minha 
cabeça, que eu estava imaginando coisas, que o padre estava brincando. Mas não tem como 
padre brincar com essa situação. Daí começaram a aparecer as outras histórias, as outras 
pessoas. Daí ele viu que realmente era verdade, que realmente alguma coisa de estranho 
estava acontecendo, né? Daí foi que ele acreditou na história.” (Entr.11)

Com a comunidade mais ampla, a mesma situação se repete. A primeira impressão que 

se tem é a de que todos se sentem atingidos em sua integridade moral pela falha de 
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um sacerdote. É como se o bom nome e o prestígio de uma comunidade religiosa ou 

mesmo de uma cidade estivesse ameaçado pelas denúncias feitas. O advogado que 

acompanhou o caso A relata o que observou, na primeira visita que fez à cidade: 

“A sociedade local se revoltou contra as meninas, porque deram visibilidade a esse fato. 
Então, havia dois movimentos: um de preservação da sociedade local e da cidade, de que 
elas estariam maculando a imagem (...) porque maculava a imagem de uma pessoa 
importante da cidade; e outro era o julgamento moral que se fazia em torno delas (...) 
Nenhuma das falas que a gente colheu dava conta, à exceção da própria defesa e do próprio 
acusado, de que o fato fosse inverídico. As falas da cidade eram que o fato era verdadeiro, 
mas que moralmente elas eram as culpadas. Então, toda a carga de estigma e preconceito foi 
carreada para elas.” (Entr.1)

Ou seja, não se manifestava preocupação, na cidade, em afirmar que o fato não era 

verdadeiro; isso não estava em discussão. O que se dizia era que as meninas eram 

moralmente culpadas. Então, o incômodo da comunidade local não é pelo fato 

ocorrido, mas pela denúncia feita, que está colocando a cidade na mídia de uma 

forma negativa; para os moradores, o que realmente importa é a preservação da “boa 

fama” da cidade e de seus membros mais representativos. Não se discute a 

veracidade dos fatos; isso não vem ao caso porque há um pressuposto de que o padre 

é padre, mas é homem e, por ser homem, está sujeito às tentações de mocinhas de 

pouco rigor em sua moral sexual. A grande irresponsabilidade é, portanto, a 

denúncia feita contra o padre, e não o delito denunciado. 

O mesmo entrevistado continua : 

“ E tinha um outro sentimento que incomodava também a cidade, a cidade sabia que o fato 
aconteceu e isso incomodava profundamente (...) tipo assim... revelar aquilo que não poderia 
ser revelado, alguma coisa com que eles conviviam, mas que foi revelada. (...) Houve uma 
fala de uma pessoa em uma das reuniões que disse claramente isso: ‘a gente queria que fosse 
mentira’.”. (Entr.1)

Os dois entrevistados que participaram da entrevista 1 relatam que, a partir de certo 

ponto, sobretudo depois da prisão do padre, quando começaram a perceber 

desconforto dos participantes das reuniões com a presença deles (advogado e outros 

militantes de ONGs de defesa da criança) na cidade, ao indagarem se estavam 

incomodando, obtiveram a seguinte resposta: “Não, não é que incomoda, é que a 

gente não queria que isso fosse...” O entrevistado então interpreta:
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“Era como se desestabilizasse uma ordem que já estava muito bem... assentada na cidade. 
Então, acho que o fato de ser um religioso, de ser um professor, de ser alguém que tinha 
uma trajetória de apoio às famílias pobres; e que em tese ajudava aquelas meninas há muito 
tempo... e é muito querida, na cidade. Isso dava... eu sentia uma desestabilização nas 
pessoas”. (Entr.1)

Outro possível motivo aventado para as atitudes e práticas defensivas adotadas pelo 

prefeito, vereadores e outros ocupantes de posições de poder na comunidade remete à 

alta freqüência com que são cometidos abusos contra crianças. Um entrevistado 

conta que, em uma conversa com a juíza responsável pelo caso A, esta teria dito: 

“Nessa cidade os casos de abuso sexual de menores são muito comuns”. Ele então 

pergunta: “Será que essa posição da sociedade contra as meninas é por que, se o caso 

for para frente, pode até mexer com outros?” A juíza responde: “Os casos que foram 

engavetados são muitos nessa cidade” (Entr.4).  

Também no relato das denunciantes, encontro essa percepção de que a situação 

vivida toca num segredo que não podia ser revelado: 

“ (...) teve gente da minha paróquia que ficou sabendo... já sabiam de certas coisas dele, 
mas, quando fui trabalhar lá, ninguém me falou nada..”. (Entr.11)

De uma certa maneira — ao constatar as dúvidas e incertezas que prevalecem entre 

familiares das denunciantes e na comunidade leiga — verifica-se que o bispo  

entrevistado não estava completamente equivocado ao dizer: 

“O povo até hoje não acredita no que os jornais disseram. O povo não acredita que aquelas 
meninas fossem capazes de fazer afirmações tais como certas reportagens fizeram – até com 
termos baixos, como uma pornografia de mau gosto” (Entr.5). 

 A experiência como pastor desse povo deve ter confirmado ao bispo sua forte 

tendência de confiar nos padres a ponto de duvidar que um membro de uma 

instituição tão poderosa, declarado celibatário e a serviço da comunidade, pode, sim, 

praticar um delito grave. Para concluir, vale lembrar o relato daquela ex-freira que 
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apoiou as denunciantes do caso B, sobre quem os superiores do acusado disseram 

que, para eles [bispos e superiores religiosos], “o problema não é o padre, o 

problema é você, uma leiga que está denunciando um padre”. 

Parece haver uma cadeia que articula diversos significados em torno da imagem do 

sacerdote. Ela começa pelo aval institucional que garante publicamente que esses 

homens são celibatários, representantes terrenos de Deus. Continua e é perceptível 

nos símbolos invocados pelas denunciantes para falar da imagem que tinham dos 

sacerdotes, mantém-se pelas intermináveis negações dos superiores religiosos do 

acusado, mantém-se na comunidade que se sente ameaçada pelos danos na imagem 

de um de seus mais ilustres integrantes e se perpetua arrebentando seu elo mais fraco, 

representado pelas mulheres (adultas ou crianças e adolescentes) que cometem o 

“desatino” de denunciar. 

6.3. Perspectivas de quebrar o silêncio 

Quebrar o silêncio, isto é, tornar público, mediante denúncia, a violência sofrida, 

acarreta como se mostrou nesta pesquisa, muito sofrimento, para além daquele 

provocado pela violência em si. No entanto, a quase totalidade das entrevistadas no 

caso B é unânime ao afirmar a importância da denúncia, pois, segundo elas, só o fato 

de denunciar trouxe algum alívio: “Agora, eu estou bem, pelo fato de eu ter contado, de ter 

falado, sabe?”(Entr.10) De fato, a bibliografia sobre o assunto alerta para os efeitos 

reparadores da quebra do silêncio pelas vítimas e da importância de nunca desculpar 

o abusador ou tirar-lhe a responsabilidade pelos atos cometidos. 

Quando inquiridas se vale a pena denunciar, as entrevistadas apresentam nuances em 

suas respostas. Para a ex-freira (Entr.9), “só o fato de conseguir manter a denúncia já foi uma 

grande vitória”. A advogada da ONG parece não ter qualquer dúvida:  

“Acho que vale a pena, porque podemos modificar a realidade pelos processos judiciais (...) para 
estudar, divulgar e modificar essa situação”  No entanto, acrescenta:  
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“ Agora, pessoalmente, para cada uma das vítimas, é algo muito pesado. – Mas é pesado, 
denunciando ou não. (...) Nesse sentido vale a pena, mas claro, o ideal seria que a pessoa 
que denuncia tivesse um bom acompanhamento, (...) de um profissional da área da 
psicologia, para que ela pudesse se reerguer mais rápido.” (Entr.7)

A principal testemunha e articuladora das denunciantes vê que o resultado das 

denúncias foi mais benéfico para umas do que para outras:  

“ Acho que para a [que era catequista e denunciou ter sofrido dois estupros] valeu a pena, porque 
teve resultados. Ela teve um bom acompanhamento psiquiátrico, ficou gente de novo, se 
liberou do problema, tem uma vida normal. Depois de dois anos de terapia conseguiu 
namorar. (...) Agora, a [que também denunciou estupro], como vai dizer que valeu a pena? 
Apanhou do marido por ter ido prestar depoimento, o padre não foi condenado, não teve 
benefício nenhum, não valeu a pena. Se ela tivesse ficado quietinha no canto dela, tinha 
apanhado menos... A questão das mulheres é isso, as que encontram apoio e conseguem dar 
a volta por cima, essas vão acreditar que é possível.” (Entr.9)

Uma das denunciantes, que logrou apoio do companheiro, confirma isso: 

“ Antes, eu me olhava no espelho e via uma pessoa amargurada... Depois que eu falei, claro 
que muitos me condenaram e fizeram horrores... mas posso me olhar no espelho e dizer: não 
tenho nada pra esconder... Quando eu tava namorando, eu não ia tocar nesse assunto, porque 
eu não sabia como ele ia reagir (...) então arrisquei, e hoje estou casada há dois anos (...) 
Não é bom começar um casamento guardando segredo.” (Entr.10)

No entanto, a denunciante mais ágil, aparentemente menos vulnerável, demonstra 

amargura (Entr.11):  

“Sabendo que a Igreja não vai tomar providências, não sei se valeu a pena...”. 

Independente da condenação do acusado pela justiça civil ou de sua punição pela 

Igreja, as entrevistadas coincidem em reconhecer que as denúncias prestadas podem 

poupar novas vítimas. As denunciantes demonstram uma enorme preocupação com a 

possibilidade de novas vítimas se protegerem da violência clerical: “Vale a pena, pra 

evitar que outras sofram com isso, se ele continuar à solta” E explica:
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“ O pessoal ficou sabendo como é que ele é. De repente, tem uma família que tem uma 
filhinha e já ouviu a historia dele, não vai deixar a filhinha sozinha com ele. (...) Não só com 
ele, mas de repente com outros...”(Entr.10)

Esse depoimento alude à “des-confiança” no clero e, por extensão, na Igreja. No 

plano internacional, a avalanche de denúncias de abusos e violências sexuais 

cometidas por religiosos católicos, somada à atitude defensiva e muitas vezes 

desrespeitosa adotada pela hierarquia da Igreja, vem erodindo a confiança que os fiéis 

depositam na instituição, como mostram recentes sondagens de opinião. Segundo 

pesquisa realizada em 2002 pela rede CNN, 73% dos católicos estadunidenses 

desaprovavam o modo como a cúpula eclesiástica estava lidando com a questão59.

A partir do final da década de 1990, vítimas e seus familiares, clérigos e leigos 

católicos, conferências episcopais de alguns países, o Vaticano, a mídia, psicólogos, 

psiquiatras e a opinião pública têm cada vez mais se pronunciado, tomado posição e 

entrado no acalorado debate que envolve o problema da violência clerical. A evidência 

pública que o assunto vem adquirindo em países do Norte tem levado estudiosos a 

afirmar que esse problema pode ser considerado o mais complexo e difícil desafio 

que o catolicismo enfrentou em seus 2 mil anos de história. Segundo Sipe (1995, 2003, 

2004), nenhuma heresia, nenhum cisma, nenhum ataque externo ameaçou a integridade 

da Igreja Católica Romana como sua necessidade atual de se confrontar com as 

questões que envolvem o celibato e a sexualidade. Para esse autor, as falhas da 

Igreja na abordagem de questões relativas à sexualidade — vida familiar, divórcio e 

re-casamento, sexo pré-marital e extra-marital, contracepção, aborto, 

homossexualidade, masturbação, papel das mulheres no ministério e no sacerdócio, 

celibato de clérigos e o monopólio da liderança por homens — impõe à Igreja o 

risco de suicídio institucional.

Ao longo dos últimos dez anos, nos Estados Unidos, Canadá e diversos países da 

Europa foram surgindo novos mecanismos e estratégias para lidar com a questão da 

violência sexual em diversas esferas: no interior da própria Igreja; entre vítimas e 

59 Segundo dados constantes em matéria publicada na Folha de S. Paulo em 17 fev. 2004, p.A9, 
intitulada Acusação de abuso atinge 4.450 padres.
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familiares; em organizações governamentais e não-governamentais mantidas pela 

sociedade civil; entre profissionais que atendem vítimas de violência; e na mídia. 

No interior da Igreja Católica destacam-se: normatização criada por conferências 

episcopais de diversos países para lidar com alegações de abuso e violência, dentre 

as quais o caso americano é exemplar; instalação e manutenção de inúmeras casas de 

recuperação para religiosos que cometem violência sexual, com o apoio de 

psiquiatras e psicólogos reconhecidos e independentes da Igreja; sensibilidade de 

religiosos para com o problema, que resulta também em publicações, como a da 

revista Concilium, já mencionada. Nos Estados Unidos, onde diversas dioceses se 

declararam publicamente em bancarrota para atender aos mandatos judiciais que 

decretavam o pagamento de onerosas indenizações às vítimas, além de enfrentar a 

crescente perda de confiança dos leigos na Igreja, a Conferência dos Bispos 

Católicos dos Estados Unidos publicou normas específicas – transcritas no Anexo 4. 

Nesse documento podem-se identificar permanências e avanços em relação ao 

“decálogo universal” traçado por Pepe Rodríguez, que, como vimos, também se 

verificou nas denúncias brasileiras. Dentre as 13 normas prescritas aos bispos pelo 

documento, algumas delas, se seguidas, parecem atacar justamente o “sistema 

secreto”, ao exigir que cada diocese: 

 escreva sua política para lidar com casos de abuso sexual de menores (norma 2);  

 designe uma pessoa responsável para coordenar o atendimento àquelas que 

alegam ter sofrido abuso (norma 3);  

 crie uma comissão para assessorar o bispo na avaliação das alegações, composta 

basicamente de leigos que não sejam funcionários da diocese, de um padre respeitado 

pela comunidade e de um profissional especializado em tratamento de menores 

abusados (normas 4 e 5).  

As demais normas explicitam expedientes canônicos a serem adotados ressalvando 

que a observância destes não deve obliterar, em caso algum, a cooperação com as 

autoridades e a observação das leis civis, destacando a obrigação de notificar as 

autoridades civis das alegações de abuso recebidas. Também determinam que mesmo 

um único ato de abuso sexual, admitido ou comprovado mediante processo canônico, 
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é suficiente para o afastamento permanente do religioso – e que, se a demissão não 

for possível devido enfermidade ou idade avançada, o abusador deve permanecer 

retirado e não poderá celebrar missa publicamente, ou administrar sacramentos, nem 

usar roupas clericais ou se apresentar como padre. Normas similares a essas foram 

propostas em diversos outros países – como Alemanha, Canadá, França e Irlanda – 

muito recentemente, portanto não há ainda pesquisas avaliando seu cumprimento.  

No que tange a organizações da sociedade civil, uma rápida busca na internet revela 

a existência de mais de 40 associações americanas e européias60 para receber 

denúncias e prestar atendimento (médico, jurídico, psicológico, logístico) a vítimas 

de violências sexual cometidas por religiosos, bem como para alertar o público em 

geral sobre os riscos e danos dos abusos cometidos. Alguns trazem depoimentos de 

vítimas e acompanham julgamentos, enquanto outros divulgam seminários nacionais 

e internacionais sobre o assunto. Além disso, páginas pessoais de muitas vítimas de 

agressores condenados trazem relatos das vicissitudes que tiveram de enfrentar ao 

longo de muitos anos para obter o reconhecimento de culpa, pelo agressor e pela 

Igreja.

A mídia americana e européia recebe o reconhecimento unânime dos autores aqui 

citados como um dos fatores que permitiram que muitas vítimas silenciosas 

tomassem conhecimento de outros casos e se dispusessem a denunciar. O jornal 

diário Boston Globe é mencionado freqüentemente como exemplo de veículo da 

mídia que praticou jornalismo investigativo, durante um longo processo movido 

contra a diocese de Boston, mantendo o caso em pauta, informando os leitores e 

possivelmente protegendo potenciais vítimas. 

60 Algumas delas são: The Linkup (www.thelinkup.org); Faith Trust Institute (www.faithtrust 
institute.org); SNAP – Survivors Network of Those Abused by Priests (www.survivorsnetwork .org); Call 
to Accountability (www.calltoaccountability.org); a canadense SOSA – Survivors of Spiritual Abuse 
(www. sosa.org); e, no Reino Unido, One in Four (www.oneinfour.org).  
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6.4. Constatações e novas perspectivas 

Esta tese situa-se no campo da sociologia da religião, na perspectiva dos estudos 

feministas e busca compreender as razões estruturais que produzem e reproduzem a 

violência sexual de padres contra mulheres. A dinâmica da pesquisa, que 

inicialmente esteve voltada para o desvelamento dos mecanismos que ocultam e 

legitimam essa violência, foi ganhando movimento, de forma a suscitar na 

pesquisadora, o interesse em sistematizar alguns elementos que permitam uma 

análise, não só de identificação dos mecanismos que favorecem o ocultamento de tal 

violência, mas também, que sinalize a estrutura da Igreja como  fonte originária da 

mesma violência. Entendo que, no plano teórico, aproximar a abordagem feminista 

da realidade específica de violência sexual perpetrada pelos padres, oferece a 

oportunidade de um salto analítico, que expresso através da proposição de uma nova 

categoria: a violência clerical.    

O núcleo central dessa análise está na constatação de que a violência clerical 

extrapola o terreno dos desvios comportamentais de indivíduos determinados, uma 

vez que é inerente à própria estrutura eclesiástica, como busquei demonstrar. A 

violência sexual dos padres contra as mulheres é, de certa forma, engendrada pela 

violência institucional da organização e do discurso religioso patriarcais. Ao apontar 

a violência clerical como uma nova categoria em construção, incorporo os elementos 

já trabalhados no capítulo 4: as assimetrias de gênero, os distintos lugares de poder 

do clero e do laicato, a estrutura institucional da Igreja Católica com seu discurso 

patriarcal, a sexualização das relações ministeriais e o peso da violência simbólica. 

Sendo assim, sugiro que tanto as abordagens teóricas sobre a violência sexual dos 

padres, como os esforços de superação ou minimização deste problema se façam a 

partir da compreensão do funcionamento institucional da própria Igreja Católica. 

Como vimos no capítulo 3, as teorias feministas permitiram que a violência 
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doméstica contra as mulheres fosse compreendida como um problema de natureza 

social e não simplesmente uma questão derivada de relações privadas e familiares. 

Para isso foi necessário desconstruir condicionamentos de gênero que naturalizam a 

dominação masculina e reservam às mulheres um lugar de inferioridade e 

submissão. Da mesma forma, entendo ser adequado, que o abuso e a violência 

sexual que são praticados por autoridades eclesiásticas sejam tratados como 

problemas estruturais.  Será necessário desconstruir lugares de poder do clero, 

evidenciar as lógicas da violência simbólica, desnaturalizar o lugar de inferiorização 

ocupado pelas mulheres na Igreja e na sociedade.    

Reconheço, entretanto, que o tema da violência sexual de padres contra as mulheres 

é complexo e, como vimos, no Brasil a discussão sobre o problema parece estar 

apenas se iniciando, tanto no âmbito da Igreja Católica quanto no da comunidade 

eclesial e da opinião pública. Enfatizo que apenas um estudo sobre o assunto foi 

feito no Brasil, o do Pe. Gino Nasini, publicado por uma editora ligada a uma 

congregação religiosa. Constato, também, que o abuso de menores e adolescentes 

está muito mais coberto pela bibliografia do que a violência sexual contra mulheres 

adultas. É bem verdade que quando uma criança é abusada sexualmente, tais 

situações por suscitarem maior comoção, mobilizam a opinião pública. A inocência 

da criança é vista de forma inquestionável, o mesmo não acontece com mulheres 

adultas.  Nesse ponto, é preciso relembrar que crianças e adolescentes (sobretudo do 

sexo masculino) são maioria absoluta, também, entre os casos identificados na 

mídia. Até mesmo as normas da Conferência dos Bispos dos Estados Unidos 

dedicam-se exclusivamente ao caso de abuso de menores. A vulnerabilidade de 

adultas/os, quando emerge na bibliografia ou na mídia, aparece subsumida nos casos 

mais alarmantes que são os de crianças e adolescentes. Se de início a peculiaridade 

deste estudo, sobre casos envolvendo denunciantes do sexo feminino (adultas, 

crianças e adolescentes), incidiu sobre o número reduzido de casos identificados, os 

resultados apontam para essa lacuna, tanto de pesquisa, quanto de intervenção, de 

atenção à mulher vítima de abuso e violência clerical.  

As vicissitudes enfrentadas pelas denunciantes permitem sugerir que sejam 

empreendidos novos estudos para identificar se, e como, o fator gênero e idade da 
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vítima, reduz ainda mais a possibilidade de denunciar, já que meninas e mulheres estão 

ainda mais expostas ao julgamento negativo e humilhante proferido por superiores 

hierárquicos do denunciado, de seus próprios familiares, do aparato jurídico-policial, da 

comunidade religiosa e do público mais amplo.  

Esta pesquisa permitiu também constatar que, de acordo com o relato das denunciantes, 

o “decálogo universal” sugerido por Pepe Rodríguez foi integralmente cumprido, nos 

dois casos estudados em profundidade, em todos os seus pontos, que incluem: ações 

dissuasórias junto às denunciantes e seus familiares ou próximos; tentativas de 

encobrimento do agressor e dos fatos; tomada de medidas para reforçar o ocultamento; 

negação dos fatos, quando se tornam públicos; defesa pública do agressor sexual e 

exaltação de seus méritos; desqualificação pública da vítima e de seu contexto; 

atribuição sistemática das acusações a campanhas orquestradas por inimigos da Igreja, 

(o que evidencia o espírito corporativo com que a Igreja reage),  ou a uma suposta 

erotização generalizada dos tempos atuais; possibilidade de negociação com as vítimas; 

e proteção do agressor sexual.

Em nenhum dos casos houve qualquer indicação, por parte das autoridades da Igreja, de 

que teria sido feita uma averiguação interna, nem sobre resultados dessa eventual 

investigação. Nos dois casos analisados, não se verifica qualquer manifestação de que o 

denunciado tenha sido punido, mesmo porque nenhum deles, ou de seus superiores, 

admitiu culpa. Tampouco foi possível identificar algum caso em que autoridades 

eclesiásticas tenham encaminhado à justiça comum, padres acusados de cometer delitos 

sexuais.

Entretanto, um aspecto significativo diferencia o cenário brasileiro. Na literatura sobre 

abuso sexual cometido por religiosos emergem inúmeras referências a funcionários da 

estrutura burocrática da Igreja, como chanceleres e vigários gerais, que procuram 

influenciar, persuadir, pressionar ou amedrontar as denunciantes, para que deixem de 

apresentar ou retirem as denúncias. Ao contrário, no material aqui coletado (matérias 

publicadas na mídia, entrevistas, processos jurídico-policiais) constata-se a inexistência 

de qualquer referência a esses funcionários da burocracia da Igreja Católica. Os 

personagens que comparecem em cena, nos dois casos estudados em profundidade, 

situam-se na estrutura mais visível da Igreja Católica, como bispos, superiores 
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religiosos, colegas de congregação, bem como o próprio acusado e seus advogados. 

Uma interpretação possível para o não-aparecimento daqueles personagens na cena 

brasileira é a de que, dado o estágio em que o debate sobre o tema se encontra no país, 

ainda não se faz necessária sua atuação. 

Um componente de ordem simbólica que contribui para a impunidade e proteção do 

denunciado, que é pouco mencionado na bibliografia e mereceria ser contemplado, 

refere-se a uma dificuldade específica enfrentada pelas denunciantes: é a reação da 

comunidade e dos familiares, frente à denúncia – dúvidas, acusações contra as 

denunciantes e pedidos de compaixão. Como já apontado, é como se toda a comunidade 

ficasse exposta e ameaçada ante a denúncia. Em certa medida, pode-se dizer que o 

“sistema secreto” ou a “conspiração do silêncio”, como dizem as vítimas americanas, 

transcende o âmbito eclesial e se espalha para grande parte das pessoas que circundam 

as vítimas, o que pode ser considerado um componente adicional a dificultar a 

exposição dos abusos e violências sofridas. Essa reação da comunidade, por sua vez, é 

muito consistente com as declarações das denunciantes, de que elas próprias não viam o 

padre como um homem capaz de cometer tal delito por ser um representante de Deus, 

um ministro dos sacramentos e, portanto, um homem santo, de acordo com a imagem 

que a Igreja projeta de seus integrantes, sobretudo como celibatários e merecedores de 

toda confiança.

Um consenso constante na bibliografia diz respeito ao lugar relevante ocupado pela 

mídia na divulgação das denúncias, tendo como principais conseqüências a pressão 

sobre a Igreja para assumir a responsabilidade por acobertar casos e a inspiração para 

novas denúncias por parte das vítimas que tomam conhecimento de violências sexuais  

similares às que sofreram anteriormente. Sem negar que alguns veículos da mídia 

utilizam uma forma sensacionalista para comunicar notícias sobre violência clerical em 

função de atrair leitores, é importante reconhecer a atuação da mídia para que o debate 

público aconteça. Também merece ser feita uma ressalva em relação à exposição da 

privacidade das denunciantes, já em posição de muita vulnerabilidade. Ainda no que diz 

respeito à mídia, vale lembrar que, no Brasil, um mesmo jornal se destacou no 

acompanhamento de um caso por 18 meses. 
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Apesar da insuficiência de discussão sobre a temática no Brasil, esta pesquisa permitiu 

identificar alguns indícios de que, em nosso país, o silêncio pode vir a ser quebrado, 

pois: a mídia nem sempre se cala frente às ofensivas da Igreja; algumas mulheres em 

situações muito particulares tomam coragem (ou cometem o desatino) de denunciar; 

alguns setores da Igreja — como um padre da Pastoral e uma ex-freira, que apoiaram as 

denunciantes, ou a revista mantida por teólogos católicos que publicou um número 

sobre o assunto — dispõem-se a encarar o problema; duas ONGs puseram seus serviços 

à disposição das denunciantes e deram crédito a suas denúncias; a mídia regional cobriu 

os dois casos que, por essa razão, foram notícia nos veículos de âmbito nacional. 

Esses pontos levam a considerar a possibilidade de reverter a conspiração que mantém 

mulheres caladas, sem esquecer que grande parte das denunciantes, percebem sua 

denúncia não como ato de vingança, mas como um instrumento para prevenir novas 

violências e humilhações. 

Um olhar comparativo entre a situação do problema nos países do Norte e no Brasil 

sugere que, em nosso país, ainda estaríamos em estágios similares aos das primeiras 

fases de ruptura do sistema secreto nos Estados Unidos, tal como detalhada por Sipe 

(2004). Constata-se a inexistência de políticas positivas para enfrentamento do 

problema: as vítimas continuam ignoradas pela Igreja, que busca minimizar o 

problema, como já exposto; não se tem notícia de notificação à polícia de casos de 

violência sexual pela própria Igreja, embora esta seja preconizada pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente; não há notícias de condenação de clérigo por abuso e 

violência sexual; dentre os bispos ouvidos pela imprensa ou pela pesquisa, nenhum 

mencionou tomada de providências como a normatização da conduta dos superiores 

que recebem denúncias, ou a criação de comissões independentes encarregadas de 

investigar denúncias e atender denunciantes, como também se desconhece qualquer 

indicação de funcionário da Igreja responsável por receber denúncias.  

Nos demais países da América Latina, o estado da discussão sobre a violência sexual 

cometida por sacerdotes está apenas começando, como acontece no Brasil, tanto do 

ponto de vista das respostas apresentadas pela Igreja Católica às denúncias quanto 

da organização de mecanismos de apoio às/aos denunciantes. Uma ressalva deve ser 

feita para o México, que, como vimos, conta com um organismo não governamental 
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de defesa dos direitos humanos, o DIAR – Departamento de Investigações Sobre 

Abusos Religiosos. 

A ausência de políticas propositivas para enfrentar os abusos e violências sexuais 

cometidas pelo clero no Brasil e na maioria dos países latino-americanos, sugere a 

necessidade de que sejam empreendidas novas pesquisas para mapear e compreender 

esse fenômeno, bem como desvendar analiticamente seus mecanismos de 

manutenção. O conhecimento mais aprofundado do problema, a visibilidade dos 

casos ocorridos e a divulgação dos resultados encontrados em pesquisas podem ser 

uma fonte para o empreendimento de ações que articulem esforços entre indivíduos 

sensibilizados da sociedade civil e setores da Igreja atentos ao problema.   

Desde uma perspectiva feminista, produzir conhecimento significa necessariamente 

assumir um lugar, um olhar determinado, localizado, a partir de uma experiência 

corporal e concreta.   Significa também buscar respostas úteis para a humanidade. 

Como afirma Donna Haraway : 

“As feministas têm interesse num projeto de ciência sucessora que ofereça uma explicação 
mais adequada, mais rica, melhor, do mundo, de modo a viver bem nele, e na relação 
crítica, reflexiva em relação às nossas próprias e às práticas de dominação de outros e nas 
partes desiguais de privilégio e opressão que todas as posições contêm. Nas categorias 
filosóficas tradicionais, talvez a questão seja ética e política mais do que epistemológica”
(Haraway,1995,15)    

As motivações éticas e políticas estiveram presentes desde o início desta pesquisa 

até o seu final. Desde a escolha do objeto de estudo, na elaboração das hipóteses, no 

diálogo estabelecido com o objeto da pesquisa, no olhar interpretativo e analítico 

dos dados e nas constatações finais. Da mesma forma, sem negar a influência de 

determinados valores, busquei adotar procedimentos que me auxiliem a alcançar a 

objetividade necessária para a pesquisa e análise dos dados: evitando definições 

apriorísticas e afirmações dogmáticas, respeitando ao máximo os/as entrevistados/as, 

não formulando perguntas que condicionassem suas respostas e buscando ser fiel a 

seus depoimentos. As motivações que me levaram a trabalhar com este objeto, bem 

como o desejo de superação da problemática da violência sexual dos padres contra 
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mulheres, me levam a finalizar este trabalho, propondo algumas linhas de 

intervenção, que acredito, poderão servir como sugestão para implementar ações que 

contribuam na minimização do problema abordado.  

Ações tais como: fomentar espaços de debate sobre o tema, na sociedade em geral e 

em âmbitos eclesiais; pesquisar em outros países, estratégias de apoio às 

denunciantes e divulgar tais estratégias, criando uma atmosfera que encoraje as 

mulheres vitimadas que guardam silêncio; pressionar as autoridades religiosas para 

implementar planos de averiguação e contenção de qualquer tipo de violência sexual 

cometida por membros do clero; estimular a estruturação de redes de sobreviventes a 

exemplo dos países do norte; diminuir a vulnerabilidade das denunciantes 

oferecendo apoio psicológico e jurídico; manter um levantamento atualizado de 

casos de denúncia para acompanhar seu desenvolvimento e estimular o intercâmbio 

entre os diversos países da América Latina.  

Avalio que a sensibilização da sociedade civil organizada, e sobretudo, dos setores 

já engajados no combate à violência contra as mulheres, é uma estratégia 

fundamental para a minimização do problema. E, como já referi anteriormente, 

penso que, a realização de pesquisas acadêmicas que ofereçam subsídios e um maior 

conhecimento do problema, poderá abrir um caminho importante na busca de 

soluções estruturais para a superação da situação abordada. Como afirma Maria 

Betânia Ávila (2005, p.24):

“...precisamos fazer rupturas epistemológicas nos métodos de produção do conhecimento. Algo 
muito importante.... é o método de diálogo entre questões políticas, questões de pesquisas e 
reflexões teóricas. Porque não vamos avançar no campo político se não reconsiderarmos também as 
teorias que explicam a realidade social. Porque as teorias são cruciais para legitimar as causas 
políticas e os processos de transformação de uma realidade social.”
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Conclusão

“O poder estabelecido unicamente sobre a força ou sobre a violência não controlada 
teria uma existência constantemente ameaçada; o poder exposto debaixo da iluminação 
exclusiva da razão teria pouca credibilidade. Ele não consegue manter-se nem pelo 
domínio brutal e nem pela justificação nacional. Ele só se realiza e se conserva pela 
transposição, pela produção de imagens, pela manipulação de símbolos e sua 
organização em um quadro cerimonial...” (Balandier, 1982,7)

Trabalhar com a violência sexual de autoridades eclesiásticas contra mulheres, 

significou deparar-me, constantemente, com a força do poder simbólico.  É esta força 

que permite a absolutização da arbitrariedade e a naturalização de práticas social e 

culturalmente inaceitáveis no contexto contemporâneo.  

A análise dos casos estudados e dos depoimentos feitos por entrevistados/as,  permitiu-

me verificar que padres abusadores exercem seu poder simbólico religioso, para 

dominar sexualmente meninas e mulheres que, por sua vez, ficam reféns desse mesmo 

poder e temem as consequências que podem advir ao fazer a denúncia da violência 

sofrida.  Mas, se há o abuso no exercício individual desse poder, há também, a produção 

e manipulação de símbolos, desde uma perspectiva institucional e estrutural, gerando 

mecanismos que legitimam e permitem a manutenção de práticas arbitrárias de 

sacerdotes abusadores.  

Como convém a uma conclusão, volto aos principais aspectos trabalhados, relativos ao 

objeto de estudo, destacando-os de forma sintética e sistemática: 

- A literatura específica sobre o tema indica a existência de uma política eclesiástica do 

Vaticano, que dá diretrizes aos bispos e superiores religiosos sobre o procedimento 

adequado frente a acusações de que membros do clero tenham praticado abuso, 

violência ou transgressão sexual. Tais diretrizes levam ao encobrimento dos sacerdotes 

agressores e preservação da imagem institucional da Igreja. 

- Há um sistema secreto que protege padres agressores. Este sistema é vigente não 

somente na hierarquia eclesiástica, mas também nas comunidades de fiéis. As 

comunidades muitas vezes, têm uma tendência a proteger o sacerdote quando ocorrem 



165

acusações de abuso ou violência sexual, é como se preferissem não esclarecer os fatos 

para evitar escândalos.

- Há estimativas baseadas em pesquisas61 (Sipe, Ederly, Rodriguez) que indicam que 

uma porcentagem significativa de padres (50 a 75%) não vivem o celibato, mantendo 

relações heterossexuais ou homossexuais.  Estas pesquisas contêm dados relativos a 

diferentes países: Estados Unidos, México, Espanha, países da África. Há, portanto, um 

grau de generalização frente ao problema apontado. 

- Há assimetrias importantes (de classe social, raça, formação escolar, idade, gênero, 

condições sócio econômicas) entre os sacerdotes acusados de abuso e violência sexual e 

as mulheres ou meninas denunciantes. Essas assimetrias tornam as denunciantes 

extremamente vulneráveis. As mulheres sofrem um descrédito maior do que as crianças, 

ao fazerem denúncias, pois, no senso comum, são vistas como aquelas que provocam 

sexualmente os padres, buscando seduzi-los. Esta associação entre a feminilidade e o 

“pecado sexual”, as torna ainda mais vulneráveis.  

- A Igreja Católica nem sempre se submete ao cumprimento das leis civis, pois está 

sujeita em primeiro plano ao Código de Direito Canônico – CDC. Uma série de 

procedimentos são adotados pelos superiores eclesiásticos que evitam e retardam o 

prosseguimento de um processo civil e do correspondente julgamento, impedindo que a 

lei seja cumprida.  

- A mídia, em vários paises, busca realizar um jornalismo investigativo importante, 

dando cobertura a casos de violência sexual de padres. Este fator contribui para que se 

realize um debate público sobre o tema. Entretanto, há ocasiões em que as matérias têm 

um caráter sensacionalista expondo demasiadamente as pessoas envolvidas.   

- As denunciantes sofrem uma dupla violência: a primeira violência refere-se à agressão 

sexual e a segunda refere-se às conseqüências sofridas ao fazerem a denúncia: 

freqüentemente elas têm de mudar de cidade, passam a ser mal vistas na escola (quando 

adolescentes), não conseguem trabalho, são perseguidas e ameaçadas. Se a Igreja 

contrata advogados qualificados, para a defesa dos sacerdotes acusados, o mesmo não 

acontece com as denunciantes que são desqualificadas, sem apoio jurídico e 

psicológico.

- A imagem dos padres se reveste de uma auréola sagrada que os protege e os torna 

imunes a acusações de violência sexual. Se para as mulheres já é difícil fazer uma 

61 Refiro-me aos dados de pesquisas apresentados nas obras de Rodriguez(2002), Sipe(2003) e 
Ederly(2005)  
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denúncia a um homem que a violenta, torna-se ainda mais difícil fazer a denúncia 

quando este homem é um padre.  

Além destas constatações, esta tese desenvolveu um trabalho teórico buscando 

evidenciar as causas de práticas de violência sexual de padres contra mulheres. Como 

vimos, há, por parte da hierarquia eclesiástica, da comunidade católica e da sociedade 

em geral, uma tendência em culpabilizar, em primeira instância, a mulher que faz a 

denúncia (por seu suposto comportamento sedutor) e, posteriormente, o autor da 

violência, atribuindo ao mesmo, razões de ordem psicológica que originam desvios de 

comportamento. No Brasil, não há pesquisas sobre esse tema, que suspeitem que uma 

das causas de maior importância para  explicar as práticas de abuso e violência sexual se 

localize menos nos indivíduos envolvidos com os fatos e mais na organização estrutural 

da própria instituição eclesiástica.  Ou seja, ainda que existam desvios de 

comportamentos de sacerdotes, essa não é a principal causa a ser diagnosticada. O que 

está subjacente às práticas de violência sexual e ao mesmo tempo justifica sua 

continuidade e favorece seu ocultamento são razões de ordem sistêmica, muito mais que 

individuais.  Tais razões estão fortemente calcadas em padrões culturais, religiosos e 

morais reveladores de um pensamento excludente das mulheres, seja na organização 

hierárquica da Igreja Católica (com presença exclusiva de homens celibatários), seja nas 

concepções da moral sexual católica, nas quais as mulheres frequentemente são 

associadas ao mal e ao pecado.  

Este “lugar” ocupado pelas mulheres, tanto no pensamento teológico da moral católica, 

como na organização institucional eclesiástica, as torna mais vulneráveis à violência  

sexual e favorece a hegemonia de um discurso da hierarquia católica que ao 

responsabilizar somente os/as indivíduos/as envolvidos/as com os fatos, preserva a 

imagem da instituição eclesial e não aponta razões estruturais.  

Dentre as razões estruturais, aponto a forma de organização da vida eclesiástica, com 

distinções claras e hierárquicas entre clero e laicato; algumas prescrições e visões 

doutrinárias da Igreja Católica, tais como o celibato obrigatório dos padres e uma moral 

católica que apenas concebe e consente as relações sexuais se estas são vividas entre 

indivíduos de sexos diferentes, no casamento monogâmico e abertas à possibilidade de 

procriação.  Ora, a imposição do celibato como um estado de vida obrigatório, a busca 



167

em definir normas para os relacionamentos sexuais a partir de determinados princípios 

são definições em si mesmas carregadas de violências físicas, psicológicas e simbólicas. 

Esses preceitos podem ser também geradores de violência e de comportamentos 

“escapistas” que buscam satisfação e alívio sexual junto aos seres mais vulneráveis, 

com menos recursos para defender-se.  

Assim, a vulnerabilidade que afeta mulheres vítimas da violência sexual de padres, se 

constitui por razões estruturais: 

- As mulheres não sendo parte da hierarquia eclesiástica não podem explicitar seu 

pensamento e influir nas decisões e diretrizes da vida da igreja.

- As mulheres têm dificuldade em aceder ao saber teológico, uma vez que os seminários 

católicos dedicam-se com exclusividade à formação dos padres. Escolas católicas 

organizam “cursos para leigos”, demarcando as diferenças entre a formação oferecida 

aos seminaristas (futuros padres) e aos leigos/as.

- Na organização atual da Igreja, não se concede às mulheres aceder ao sagrado. Só os 

sacerdotes são ordenados e podem celebrar a eucaristia. Esse é o lugar sagrado que 

significa poder, o qual as mulheres não podem alcançar. A igreja não consagra 

sacerdotizas.  

Ao referir-me às “causas estruturais” penso nas estruturas materiais e simbólicas que 

permitem a violência sexual contra as mulheres na Igreja Católica. Trata-se de 

elementos concretos presentes na organização eclesial que favorecem práticas 

dominadoras e violentas, como os sinais, símbolos e discursos religiosos que são aceitos 

e naturalizados como verdades, tanto por aqueles que cometem violência, como por 

aqueles/as que são transformados/as em objetos de tais práticas. É a inter-dependência 

entre essas dimensões (material e simbólica) que de algum modo explicita os 

mecanismos que geram e sustentam as práticas de violência e abuso sexual na Igreja 

Católica. Há uma concordância entre as estruturas objetivas e as estruturas cognitivas e 

é essa concordância que permite que situações intoleráveis, como por exemplo a 

violência e o abuso sexual, permaneçam e sejam vistas como aceitáveis.   

No capítulo inicial apresentei alguns dados relacionados ao abuso e violência sexual de 

pastores em outras igrejas cristãs, entretanto, não abordei o tema nesta amplitude, uma 

vez que trabalhei especificamente na análise da violência de padres católicos contra 
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mulheres. Há particularidades no catolicismo que o diferem de outras denominações 

cristãs. Entre elas aponto como mais significativas para este estudo: o celibato 

obrigatório dos padres, a hierarquia eclesiástica com sua estrutura própria (papa, bispos, 

padres) e seus poderes bem definidos, a dependência e o dever de obediência de cada 

igreja local ao seu bispo, a busca de unidade através da obediência ao papa e de sua 

força simbólica, a ausência das mulheres na hierarquia. Outras denominações cristãs 

organizam-se de forma distinta: os pastores não são celibatários, as mulheres fazem 

parte da estrutura hierárquica, como pastoras, as igrejas muitas vezes são unidades 

independentes. Isto, como vimos, não significa inexistência de abuso e violência sexual 

contra mulheres, mas sim, que outras pesquisas devem ser empreendidas para a 

abordagem de tais práticas, buscando identificar os principais fatores causais. É 

necessário considerar as características que diferenciam o catolicismo das demais 

igrejas cristãs. Há, porém, um ponto comum entre todas as igrejas cristãs, incluindo a 

igreja católica: é o lugar das mulheres no discurso da moral sexual. Ainda que com 

matizes, em menor ou maior grau, com nuances diferentes, em todas elas as mulheres 

estão associadas ao pecado, aparecem como “tentadoras” em potencial, como seres que 

podem “des-virtuar” homens decididos a seguir os preceitos religiosos. 

Finalmente volto a um aspecto que me parece central nesta tese. Para enfrentar a 

temática da violência sexual de padres contra mulheres no decorrer da pesquisa, senti a 

necessidade e a possibilidade de propor uma categoria que ao mesmo tempo nomeasse a 

especificidade da violência cometida pelo clero contra mulheres e explicitasse os 

elementos que permitam o conhecimento de tais situações. Bourdieu, (1998,p17) 

quando procura evidenciar que:

“A divisão entre os sexos parece estar ‘na ordem das coisas’, como se diz por vezes para falar 
do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: ela está presente, ao mesmo tempo, em 
estado objetivado nas coisas (na casa, por exemplo, cujas partes são todas ‘sexuadas’), em todo 
o mundo social e, em estado incorporado, nos corpos e nos habitus dos agentes, funcionando 
como sistemas de esquemas de percepção, de pensamento e de ação.” 

...utiliza a palavra categoria, afirmando que a mesma tem  

“o mérito de designar ao mesmo tempo uma unidade social...e uma estrutura cognitiva, e de 
tornar manifesto o elo que as une”.  
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Assim, propus pensar as práticas de violência de padres contra mulheres, através da 

compreensão de elementos estruturais que se cruzam com o poder e a violência 

simbólica, nos quais se manifesta a concordância entre estruturas cognitivas e estruturas 

sociais.  Para isso, articulo a análise feita, através de uma categoria, que denominei de 

violência clerical.

Assim, defino violência clerical como uma violência exercida por membros do clero 

contra as mulheres. Além de estar baseada nas diferenças de gênero, sedimenta-se na 

estrutura institucional religiosa e na produção e manutenção de um discurso religioso 

patriarcal que confere poder ao clero. Implica em abuso de poder e quebra da confiança. 

Constitui-se em contínuos comportamentos transgressores por parte de autoridades 

eclesiásticas, que sexualizam relacionamentos com mulheres adultas, adolescentes e 

meninas. A violência pode ser física, sexual, psicológica e simbólica.

Trata-se de um convite ao diálogo, não me posiciono no campo das certezas, mas 

apenas, me permiti dar asas a um insight. Esta proposta é, como já indiquei, devedora 

do campo de estudos feministas e como afirma Londa Schienbinger (2001, p.45) :  

“Feminismo define uma perspectiva, não um sexo”  

É a partir da perspectiva feminista, que me somo a outras iniciativas de explicação de 

determinadas dimensões do real, desde um lugar e um saber localizado.62

Uma vez que, parte do capítulo 6 desta tese tem um caráter conclusivo, apontando 

constatações e novas perspectivas, esta conclusão se faz num formato mais breve. 

Termino esta tese, com uma convicção: se as causas da violência clerical de padres 

contra mulheres são estruturais, então, também as soluções a serem encontradas para 

superação desse grave problema, deverão ser de caráter estrutural. Isto significa que há 

necessidade de desencadear processos de transformação nas estruturas de organização 

eclesiástica, e também, mudanças no campo simbólico e nas bases dos discursos 

teológicos patriarcais. Mudança de mentalidade implica em tocar  relações de poder que 

se manifestam no campo material (o que não se faz sem conflitos) e, ao mesmo tempo, 

em refazer a estrutura cognitiva que é base de toda comunicação e o campo da 

62 A expressão “saberes localizados” é um conceito de Donna Haraway (1995,7-41) 



170

legitimidade. Se a violência começa a ser construída na elaboração mesma da produção 

simbólica, este será o principal “lugar” para mudanças qualitativas, que garantam a 

mulheres e homens relações igualitárias, nas quais a violência institucionalizada não 

tenha espaço.
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ANEXO 1 

Rompendo o silêncio*

Marie L. Collins 

Tinha 12 anos quando fui internada num hospital infantil para submeter-me a 
uma cirurgia. Era uma criança feliz, bem-sucedida, sociável e confiante. 
Nunca tivera qualquer motivo para desconfiar de um adulto e não sabia 
nada de sexo. Estava completamente despreparada para lidar com os 
abusos que estavam por vir. 

Pe. Paulo, o jovem capelão católico do hospital, visitou-me logo após a 
internação. As religiosas e outros adultos o tratavam com o maior respeito. 
Ele me fazia companhia e passava longo tempo ouvindo-me falar da minha 
família e do medo que eu sentia da operação que ia sofrer. Fez-me sentir que 
era sua amiga especial. Confiei totalmente nele. 

Quando ele começou com toques íntimos, fiquei chocada e confusa. Procurei 
fazer com que ele parasse, mas não podia me contrapor a seus 
argumentos. Ele dizia que, se eu achasse que o “jogo”, como ele chamava, 
estava errado, “eu não era normal”. Ele “era o padre e os padres não 
podiam fazer nada de errado”! Pode parecer errado agora, mas para uma 
criança daquele tempo isso soava como verdade. Quando eu continuava a 
protestar, ele dizia que eu “era bobinha”. Seus argumentos sempre 
repetidos me convenceram: Eu era estúpida e, de certa forma, pensava que 
o que estava acontecendo era culpa minha.  

Na última semana de minha internação, Pe. Paulo colocou-se ao pé da 
cama com uma máquina fotográfica e, sob intimidação, levou-me a deixar 
que ele tirasse uma foto íntima. Eu me senti degradada e humilhada. A 
manhã seguinte era o dia das confissões semanais. Pe. Paulo postou-se 
aos pés da cama novamente, com um livro de orações na mão em lugar da 
máquina fotográfica, com a estola pendente e pose de autoridade. Eu 
queria confessar que me sentia tão mal mas sabia que isso ia aborrecê-lo. 
Isso me fez sentir pior: católica consciente, eu recebera a confirmação 
recentemente e sabia que fizera uma “má confissão”.  

Quem abusou de mim tinha poder e autoridade, era um adulto e eu uma 
criança. Era uma situação desigual. Ele explorou minha vulnerabilidade e 
dependência, minha inocência. Meus pais e o hospital confiaram-me a ele 
na expectativa de que a prioridade dele fosse o meu bem, mas, para o Pe. 
Paulo, a prioridade foi satisfazer suas necessidades pervertidas, usando 
sua condição de sacerdote para encobrir seu comportamento abusivo. 

Deixei o hospital após três semanas como uma criança muito mudada. 
Culpada e confusa, achava que eu era uma pessoa má e não queria que 
ninguém descobrisse. Estava convencida de que tudo era culpa minha; algo 
de ruim em mim fizera com que tudo acontecesse. 

* Transcrição resumida do artigo de Marie L. Collins “Rompendo o silêncio: as vítimas”, 
publicado na Concilium Revista Internacional de Teologia, Petrópolis, v.306, n.3, p.12-20, 
2004.
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O fechamento sobre mim mesma afetou minhas relações na família e com 
os outros. Aos 17 anos, quando pela primeira vez saí com um namorado, 
passei pela primeira internação psiquiátrica. Isso foi o começo de uma vida 
de medicação e hospitalizações. Por alguns anos consegui ter um emprego, 
controlando ataques de pânico e depressão com medicamentos. O 
casamento com um marido bom que me apoiava e a chegada de um lindo 
garoto foram suficientes para, durante certo tempo, manter-me em certa 
normalidade. Mas, aos 30 anos, tive de abandonar minha carreira, por 
sofrer agorafobia. Durante os acessos de grave depressão, precisava ser 
internada e sentia-me um estorvo para minha família.  

Vinte e cinco anos depois de ter sofrido o abuso, falei dele pela primeira vez 
durante o processo de psicanálise. Meu analista empenhou-se em ajudar-
me a aceitar que não fora culpa minha. Finalmente senti força suficiente, 
embora tenha sido a coisa mais difícil que jamais fiz, para comunicar à 
Igreja o que acontecera. Eu queria que soubessem, no caso de meu 
molestador ainda estar num lugar com crianças a ele confiadas. Procurei o 
velho coadjutor da minha paróquia. Ele me respondeu que eu 
provavelmente era responsável pelas ações do molestador e recusou-se a 
tomar nota do seu nome e a denunciá-lo. Isso lançou-me novamente em 
meu poço de culpas. Durante os dez anos seguintes, passados em silêncio, 
fui internada muitas vezes com depressão. Além do efeito que a recusa do 
coadjutor teve sobre mim, isso deixava crianças correndo riscos. 

Em 1995, os meios de comunicação da Irlanda deram destaque à pedofilia 
e eu senti que devia novamente tentar relatar o abuso que sofrera. Escrevi 
ao arcebispo de Dublin e ao hospital onde eu fora internada. O hospital 
ofereceu toda ajuda que eu precisasse, inclusive acompanhamento. A Igreja 
enviou uma carta sugerindo que eu telefonasse a um procurador, marcando 
um encontro para fazer um relatório. 

Nesse tempo eu era uma católica praticante e tinha grandes esperanças 
quanto à maneira como a Igreja trataria meu relatório. Esperava que 
entrassem em contato comigo logo (...) Com o tempo, percebi que a Igreja me 
considerava um estorvo, uma ameaça e, eventualmente, uma inimiga! 

Quando me encontrei com o chanceler da diocese para fazer o relatório, 
disseram-me que a ficha do Pe. Paulo fora checada e que jamais queixa 
alguma fora feita dele. Senti que isso, junto com outras coisas que 
disseram, visava dissuadir-me de fazer o relatório, mas prossegui. Depois, 
deixaram-me cinco meses sem contato. Esse foi um tempo muito doloroso. 
Quando voltei a procurar o chanceler, explicaram-me que, poucos dias 
depois do meu relatório, Pe. Paulo admitira o abuso, mas o chanceler 
estivera ocupado demais para voltar a me procurar. Informaram que a ficha 
do Pe. Paulo fora checada novamente, descobrindo-se que fora culpado de 
abuso no passado; ele fora removido de sua paróquia e a Igreja denunciara 
o caso à polícia. 

Quando então falei com a polícia, descobri que a Igreja não informara coisa 
alguma do meu caso. O hospital apresentara um relatório, mas o chanceler 
recusara-se a fazer qualquer afirmação a respeito do Pe. Paulo, a não ser 
confirmar que fora capelão do hospital. Quando a polícia soube, por mim, 
que ele admitira o abuso e tinha um histórico de abusos em sua ficha 
eclesiástica, tive de fazer nova declaração e entreguei à polícia uma carta 
recebida do chanceler, confirmando a culpa do padre. O chanceler, então, 
ficou extremamente furioso comigo e ameaçou me processar por ter 
entregue a carta à polícia. Fiquei perturbada com a ameaça e contratei um 
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advogado, que me aconselhou a continuar colaborando com as autoridades 
civis. Em seguida, fiquei sabendo que o Pe. Paulo fora deixado em sua 
paróquia – onde uma de suas tarefas era preparar um grupo de crianças 
para a confirmação – durante meses após eu denunciá-lo, e só então partiu 
em licença temporária. Sua nomeação só foi revogada um ano mais tarde, 
quando foi preso. Tem-se a impressão de que a Igreja esperava que tudo se 
dissipasse para que ele pudesse voltar a trabalhar, sem que seus colegas e 
paroquianos soubessem do perigo que ele representava para as crianças. 

A essa altura, eu já estava desiludida e muito magoada, passando por 
grande confusão emocional, como acontece com qualquer vítima ao denunciar 
abuso sofrido após tanto tempo. Em vez de a Igreja ter me apoiado nesses 
momentos difíceis, ela estava protegendo meu agressor. Mentiam pra mim e 
me ameaçavam porque eu estava cooperando com a polícia. Um outro padre 
da minha paróquia, que estava me ajudando, foi transferido; seus 
superiores proibiram-no de falar comigo, porque ele teria questionado a 
forma como meu caso estava sendo tratado. 

A Igreja manteve essa posição quando foi instaurado o processo policial 
contra o Pe. Paulo. Foi-me concedido um encontro com o arcebispo. 
Perguntei-lhe se era moralmente correto recusar-se a cooperar com a 
polícia, sabendo que eu sofrera o abuso, sabendo que o Pe. Paulo havia 
confessado ter cometido o abuso. A resposta do arcebispo foi que, apesar 
da confissão do Pe. Paulo, ele tinha direito ao bom nome e não podia ser 
considerado culpado enquanto isso não fosse estabelecido por um tribunal 
– o que significava que, se o caso não chegasse aos tribunais, ele poderia 
ser restituído ao ministério e ter contato com crianças. O arcebispo insistiu 
que eu deveria seguir seu conselho – e se isso conflitava com o que era 
correto, parecia não importar. Fiz-lhe ver que estava ignorando as 
orientações da própria Igreja na Irlanda sobre a questão, segundo as quais 
“a presunção fundamental de inocência deve ser mantida e respeitada, a 
não ser que se tenha estabelecido o contrário” – e o contrário fora 
estabelecido! O arcebispo respondeu que estas eram “apenas orientações”, 
mas para os leigos da diocese, garantiam que elas estavam sendo 
seguidas à risca. 

Uma segunda vítima foi descoberta durante as investigações da polícia e isso 
deu mais peso ao meu caso. O Pe. Paulo foi condenado pelos dois casos e 
cumpriu pena de prisão. No dia em que foi condenado, o arcebispo deu uma 
declaração à imprensa dizendo que a diocese tinha cooperado com a polícia. 
Questionei a honestidade dessa declaração e a diocese me disse que ela 
estava correta, porque não tinham dito que “cooperaram plenamente”. Os 
leigos estavam sendo enganados por essa cínica manipulação de fatos e 
palavras.  

Esse foi o momento crítico para mim. Descobri que não podia mais confiar 
na Igreja. Já não podia ter qualquer respeito por uma instituição que fizera 
parte da minha vida por mais de 40 anos. O coadjutor a quem eu fizera a 
primeira denúncia não foi punido por omissão, na verdade foi promovido: 
logo após o julgamento, sendo nomeado pároco da mesma paróquia onde 
Pe. Paulo fora coadjutor durante 12 anos antes de ser preso. Sem ter 
passado por qualquer reeducação sobre a forma como lidar com as vítimas 
desde que me deixara estraçalhada anos antes, esse coadjutor encontrava-
se agora numa posição em que as vítimas mais recentes do mesmo 
molestador poderiam chegar a ele com suas revelações – e a Igreja não 
mostrou qualquer preocupação com elas. 
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Quando estava sendo planejado um documentário de TV sobre meu caso, 
as autoridades eclesiásticas recusaram-se a participar. Ameaçaram com 
processo se a história fosse ao ar, alegando que eu estava mentindo, que não 
era verdade. Apesar do esforço para silenciar os meios de comunicação, 
minha história chegou ao conhecimento público. A pressão da mídia e a 
irritação dos leigos fizeram com que o arcebispo me pedisse desculpas e 
admitisse que minhas críticas eram justificadas – e que a decisão de não 
cooperar com a polícia tinha sido um erro. 

Após o processo judicial, passei uns anos de terapia, que me ajudaram a 
recuperar minha vida, a reconquistar um sentimento de valor próprio e de 
autoconfiança. Lentamente, resignei-me e acostumei-me com o que 
acontecera comigo e com minha vida. Não olho para trás pensando como 
poderia ter sido, imaginando quão diferente minha vida teria sido se Pe. 
Paulo não a tivesse cruzado – isso não leva a nada. Perdoei-o; era um 
homem que tinha problemas.  

Mais difícil é perdoar as ações da Igreja. Os eclesiásticos tomaram suas 
decisões friamente. Decidiram sua prioridade: proteger a instituição. Mostrar o 
amor de Deus a uma pessoa vulnerável nunca constou de sua agenda. Um 
recente informe da Igreja irlandesa [intitulado Tempo de escutar: enfrentando 
o abuso de crianças pelo clero católico na Irlanda) mostrou que essa tem sido a 
norma em casos semelhantes. Ainda estou lutando para recuperar a confiança 
e o respeito que tinha pela Igreja. Minha religião não me foi tirada por meu 
molestador, mas pela própria Igreja. 

A Igreja deve reconhecer os erros do passado (...) Vemos sacerdotes 
delinqüentes serem transferidos de uma paróquia para outra na esperança 
de manter o escândalo oculto, sem considerar o perigo para as jovens vidas 
que estão a eles confiadas. A norma de que a proteção da instituição está 
acima de tudo precisa ser questionada pelos que estão dentro da Igreja. A 
ênfase em evitar o escândalo a todo custo provocou enorme dano à própria 
instituição que a hierarquia buscava proteger. Fez com que mais pessoas 
abandonassem a religião do que qualquer escândalo jamais teria feito. 

Os fiéis têm a impressão de que há uma única moralidade que conta para a 
Igreja, que é a moral sexual. A Igreja parece obcecada com isso. O abuso 
sexual de crianças pouco tem a ver com sexo: é um crime de poder e 
violência. (...) Ouvimos sermões sobre os males da homossexualidade, da 
contracepção etc., e no entanto não ouvimos um sermão sobre os males da 
violência contra mulheres ou do abuso sexual de crianças. 

É preciso haver melhor comunicação em todos os níveis. A Igreja precisa ver 
como está perdendo a capacidade de se comunicar com o povo. O tempo de 
lançar éditos e obter submissão inconteste passou, até mesmo na Irlanda. 
Os leigos precisam ser ouvidos, suas perguntas respondidas, suas idéias 
levadas em consideração. Os sacerdotes também. Encontrei muitos que têm 
medo de falar abertamente, medo de discordar das ações de seus 
superiores, medo de buscar mudanças e prejudicar sua carreira futura. 
Como pode uma Igreja ser sadia se os que estão dentro têm medo de falar? 
Abram as portas e deixem a luz entrar! 

Marie L. Collins é casada há quase trinta anos e mãe de um rapaz. Trabalhou por uma 
década como voluntária na Aware, uma organização que dá apoio a vítimas de 
agressão, e participa do grupo One in Four, que ajuda vítimas de violência sexual. 
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ANEXO 2 

(Extraído de www.dantas.com/realidadebr/rn/catolica/c210301.htm, no dia 

21 de agosto de 2006)

Padres estupraram freiras, admite Vaticano 

Publicado no Jornal O Estado de São Paulo em 21/03/2001

Relatório reconhece que missionários obrigaram religiosas a tomar pílula e 
abortar.

CIDADE DO VATICANO - O Vaticano admitiu ontem a existência de um 
relatório segundo o qual alguns padres e missionários forçaram freiras a fazer 
sexo com eles e, em alguns casos, cometeram estupro e obrigaram as vítimas 
a abortarem. Algumas freiras foram forçadas a tomar a pílula, segundo o 
informe citado pelo jornal La Repubblica. O Vaticano declarou que o problema 
estava restrito a uma área geográfica específica, mas o relatório menciona 
casos em 23 países, incluindo o Brasil, Estados Unidos, Itália, Irlanda, Índia e 
Filipinas. 

A declaração do Vaticano informa: "Em relação às notícias sobre casos de 
abuso sexual contra freiras, cometidos por sacerdotes e missionários, o 
principal porta-voz do Vaticano, Joaquín Navarro-Valls, informa o seguinte: 

`Temos conhecimento do problema e ele está restrito a determinada área 
geográfica. A Santa Sé está tratando dessa questão, em colaboração com 
bispos, com a União de Supervisores Gerais (associação de dirigentes de 
ordens religiosas masculinas) e a União Internacional de Superioras Gerais 
(dirigentes de ordens religiosas femininas)'." 

Embora o Vaticano não tenha designado a área geográfica pelo nome, o 
relatório afirma que a maioria dos incidentes de abuso sexual mencionados 
ocorreu na África, onde as freiras foram identificadas como "ilesas", após a 
disseminação da aids no continente. 

Denúncias - Acusações feitas no relatório, contendo assinaturas com nomes e 
sobrenomes, foram levadas ao conhecimento das autoridades eclesiásticas, 
em várias ocasiões durante a década de 90, afirma o artigo do La Repubblica, 
assinado por Marco Politi, um respeitado correspondente no Vaticano. 

A autora do relatório é a freira e médica Maura O'Donohue, que o apresentou 
ao diretor da Congregação do Vaticano para as Santas Ordens, cardeal 
Martinez Somalo, em fevereiro de 1995. O cardeal determinou que um grupo 
de trabalho da congregação estudasse o problema com a freira, que 
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coordenava o Fundo Católico-Romano para o Desenvolvimento no Exterior 
(Cafod).

Maura fez referências específicas a determinados casos, num dos quais um 
padre obrigou uma freira a fazer um aborto, depois do qual ela morreu. A missa 
de réquiem para ela foi realizada pelo próprio padre. 

O relatório informa que, na África, certos padres procuram freiras "por medo de 
contrair aids com prostitutas". 

Num dos casos citados, 20 freiras da mesma comunidade ficaram grávidas ao 
mesmo tempo. Em outro, uma madre superiora foi continuamente ignorada 
pelo bispo local quando reclamou que os padres da diocese haviam 
engravidado 29 das freiras do seu convento. O bispo afastou a religiosa do 
cargo. (Reuters)

Vaticano confirma violências sexuais cometidas por sacerdotes 

Folha de São Paulo 20/03/2001 

da France Presse, na Cidade do Vaticano 

O porta-voz do Vaticano, Joaquín Navarro Valls, confirmou hoje que sacerdotes 
cometeram violências sexuais contra religiosas de vários países, incluindo o 
Brasil, sem precisar todas as nacionalidades. 

O caso, denunciado há seis anos, foi citado novamente pelo jornal americano 
"National Catholic Reporter", que publicou trechos do relatório enviado ao 
Vaticano, em 95, pela religiosa americana Mary O'Donohue. 

"O assunto é conhecido e envolve uma zona geográfica limitada", afirmou 
Navarro.

"A Santa Sé se ocupa do assunto com a colaboração de bispos, da União de 
Superiores Gerais (as ordens religiosas) e da União Internacional dos 
Superiores Gerais", acrescentou. 

Segundo o informe de Mary O'Donohue, casos de assédio e violências sexuais 
foram registrados em 23 países do mundo, entre eles Brasil e Colômbia, na 
América Latina, além da África, Ásia, Europa e Estados Unidos. 

A religiosa norte-americana citou inclusive o caso de um sacerdote "que 
celebrou pessoalmente os funerais de uma religiosa que morreu depois de ter 
feito um aborto, a seu pedido". 
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Outro caso citado foi o de um grupo de vinte religiosas que ficaram grávidas ao 
mesmo tempo. 

Segundo O'Donohue, as religiosas são com frequência escolhidas como 
parceiras "seguras" pelos sacerdotes que temem contrair Aids mantendo 
relações com prostitutas. 

Líderes de ordens conheciam casos de abuso sexual 

Publicado no Jornal O Estado de São Paulo, 22 de março de 2001 

CIDADE DO VATICANO - Superiores de ordens religiosas masculinas e 
femininas disseram ontem que conhecem os casos de abusos sexuais 
cometidos por sacerdotes e missionários contra freiras e que estão tomando 
medidas concretas contra essa situação. Mas ressaltaram que casos isolados 
não podem ofuscar o importante trabalho realizado por milhares de pessoas 
que consagram sua vida à divulgação do Evangelho. 

Essas afirmações foram feitas num comunicado conjunto, assinado pela União 
de Superiores Gerais e a União Internacional de Superiores Gerais, que 
representam 200 mil padres e um milhão de freiras. 

O comunicado foi divulgado um dia após o Vaticano ter reconhecido a 
existência de abusos sexuais cometidos por padres contra missionárias. O 
Vaticano tomou essa decisão após a divulgação, pela revista americana 
National Catholic Reporter, de relatórios sobre casos de violência ocorridos em 
23 países, a maioria deles africanos. Segundo a publicação, esses relatórios 
haviam sido encaminhados ao Vaticano em 1994. 

Pensamento: "Encontramos muitos livros...e já que eles continham apenas superstições 
e falsidades do Diabo nós queimamos todos eles." Bispo Católico Diego de Landa, após 
queimar livros inestimáveis da história e da ciência Maia, Julho de 1952 
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ANEXO 3  

RELAÇÃO DE INSTITUIÇÕES CONSULTADAS 

AÇÕES EM GÊNERO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO (AGENDE). 
AGENCIA DE NOTICIAS DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS (ANDI) 
AMZOL (AMZOL) 
ASSOCIAÇÃO CASA DA MULHER CATARINA (ACMC) 
ASSOCIAÇÃO CASA DA MULHER CATARINA II (ACMCII) 
ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOLIDÁRIA (ASAS) 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CENTROS DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE (ANCED) 
CACES (CACES) 
CASA DA MULHER LILITH (CASALILITH) 
CASA ELIANE DE GRAMONT (ELIANEGRAMONT) 
CASA SOFIA (CASASOFIA) 
CEDECA BAHIA (CEDECA) 
CENTRO ACORDA MULHER (ACORDA) 
CENTRO DA MULHER 8 DE MARCO (8MARCO) 
CENTRO DA MULHER DO MOVIMENTO DO GRAAL (GRAAL) 
CENTRO DAS MULHERES DO CABO (CABO) 
CENTRO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE (CAISM) 
CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR (CEPIS) 
CENTRO DE ESTUDOS E AÇÃO DA MULHER URBANA E RURAL (CEAMUR) 
CENTRO DE ESTUDOS E ATENDIMENTO RELATIVOS AO ABUSO SEXUAL (CEARAS) 
CENTRO DE INFORMAÇÃO DA MULHER (CIM) 
CENTRO DE REFERÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA DO INSTITUTO SEDES SAPIENTIAE 
(CNRVV).) 
CENTRO DE REFERENCIA, ESTUDOS E AÇÕES SOBRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
(CECRIA)
CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E ACESSORIA (CFEMEA) 
CENTRO HUMANITÁRIO DE APOIO À MULHER (CHAME) 
CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA (CRAMI) 
CENTRO VERGUEIRO DE ATENDIMENTO A MULHER (CEVAM) 
CIDADANIA, ESTUDO, PESQUISA, INFORMAÇÃO E AÇÃO (CEPIA) 
COLETIVO DE LÉSBICAS (LÉSBICAS) 
COLETIVO DE MULHERES NEGRAS DE BELO HORIZONTE (NZINGA) 
COLETIVO FEMINISTA DE LÉSBICAS (CFL) 
COLETIVO FEMINISTA PLURAL (PLURAL) 
COLETIVO FEMINISTA SEXUALIDADE E SAÚDE (CFSS) 
COMISSÃO DA MULHER ADVOGADA (CMA) 
COMISSÃO DA MULHER ADVOGADA - OAB SUZANO (AMASUZANO) 
COMISSÃO DE CIDADANIA E REPRODUÇÃO (CCR) 
COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO EM GÊNERO (CEMINA) 
CONSELHO ESTADUAL DA CONDIÇÃO FEMININA (CECFSP) 
CONSELHO ESTADUAL DE DDPH (CONDEP) 
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER (CEDIM) 
CONSELHO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA - BELEM (CMCF) 
CONSELHO NACIONAL DA MULHER (CNDM) 
CRIOLA (CRIOLA) 
CUNHA - COLETIVO FEMINISTA (CUNHA) 
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ESTUDOS E PESQUISAS DE DOENÇAS (CEMICAMP) 
ESTUDOS E PESQUISAS EM SAÚDE DA MULHER (EPM) 
FÓRUM DO DEPARTAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FORUMDCA) 
FÓRUM GOIANO PELO FIM DA VIOLÊNCIA, EXPLORAÇÃO E TURISMO SEXUAL DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES / MOVIMENTO NACIONAL DE MENINOS E MENINAS DE RUA 
(FORUMGOIANO) 
GESTOS (GESTOS) 
GRUPO CURUMIM (CURUMIM) 
GRUPO DE ESTUDOS SOBRE SAÚDE DA MULHER (GEM) 
GRUPO DE MULHERES NEGRAS MALUNGA (MALUNGA) 
GRUPO DE TEATRO LOUCAS DE PEDRA LILÁS (LOUCAS) 
GRUPO DE TRABALHO E PESQUISA EM ORIENTAÇÃO SEXUAL (GTPOS) 
GRUPO TRANSAS DO CORPO (TRANSAS) 
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADVOCACIA PUBLICA (IBAP) 
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADVOCACIA PUBLICA (IBAPII) 
INSTITUTO DA MULHER NEGRA (GELEDES) 
INSTITUTO PRO MULHER DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE (PROMULHER) 
LUTA MULHER - PSTU (LUTAMULHER) 
MOVIMENTO DE MULHERES DO CAMPO E DA CIDADE DO ESTADO DO PARA (MMCC) 
MOVIMENTO POPULAR DA MULHER (MPM) 
MUSA (MUSA) 
NÚCLEO DE ESTUDOS DA MULHER E RELAÇÕES SOCIAIS DE GÊNERO (NEMGE) 
NÚCLEO DE ESTUDOS DA SAÚDE DA MULHER (NEIM) 
NÚCLEO DE SAÚDE E SEXUALIDADE (NUSS) 
OFICINA DOS DIREITOS DA MULHER (OFICINADAMULHER) 
OFICINA DOS DIREITOS DA MULHER (OFICMULHER) 
OFICINA MULHER (OFICINAMULHER) 
ORGANIZAÇÃO DE MULHERES NEGRAS (FALAPRETA) 
ORGANIZAÇÃO EM ESTUDOS E PESQUISAS CAIS DO PORTO (CAISDOPORTO) 
PROMULHER, FAMÍLIA E CIDADANIA (PROMFC) 
PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER (PNSM) 
PROJETO SAÚDE DA MULHER - UMESP (PSM) 
REDE ACREANA DE MULHERES E HOMENS (REDEAC) 
REDE DE DEFESA DA ESPÉCIE HUMANA (REDEH) 
REDE MULHER DE EDUCAÇÃO (RME) 
REDE NACIONAL FEMINISTA DE DIREITOS REPRODUTIVOS (RNFDR) 
REVISTA DE ESTUDOS FEMINISTA (REF) 
SAÚDE DA MULHER (SM) 
SEMPREVIVA ORGANIZAÇÃO FEMINISTA (SOF) 
SER MULHER (SERMULHER) 
SERVIÇO DA MULHER MARGINALIZADA (SMM) 
SOS CORPO - GÊNERO E CIDADANIA (SOSCORPO) 
THEMIS (THEMIS) 
TV MULHER (TVMULHER) 
UM OUTRO OLHAR (OLHAR) 
UNIÃO BRASILEIRA DE MULHERES (UBM) 
UNIÃO DE MULHERES DE SÃO PAULO (UMSP) 



X

ANEXO 4 

UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS

Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos 

Normas essenciais de políticas diocesanas/eparquiais para tratamento das 

alegações de abuso sexual de menores por padres ou diáconos* 

Aprovadas pela Congregação para os Bispos em 8 de dezembro de 2002 

Preâmbulo 

Em 14 de junho de 2002, a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos 

aprovou uma Carta para a proteção de crianças e adolescentes. O documento, 

endereçado às igrejas, compromete-se a lidar, apropriada e efetivamente, com casos 

de abuso sexual de menores por parte de padres, diáconos e outras pessoas ligadas à 

Igreja (isto é, empregados e voluntários). Os bispos dos Estados Unidos prometeram 

contactar todos aqueles que tenham sido abusados sexualmente, quando menores, 

por qualquer pessoa que esteja servindo à Igreja como ministro, empregado ou 

voluntário, seja por abuso recente ou de muitos anos atrás. Estabeleceram que 

seriam o mais abertos possível com as pessoas das paróquias e comunidades, sobre 

casos de abusos sexuais de menores, sempre respeitando a privacidade e a reputação 

das pessoas envolvidas. Comprometeram-se com o bem-estar espiritual e emocional 

daqueles que foram abusados sexualmente e o de suas famílias. 

Além disso, os bispos irão trabalhar com pais, autoridades civis, educadores e 

organizações das comunidades para a promoção de um ambiente seguro para os 

menores. Da mesma forma, prometem avaliar o histórico dos candidatos aos seminários 

* Documento traduzido do original disponível em < http://www.usccb.org/bishops/norms. 
htm>. O documento refere-se a “padres” (priests), “religiosos” (religious) – aqueles 
vinculados a ordens ou congregações religiosas – e aos diáconos, muito 
numerosos nos EUA (123 mil) mas pouco conhecidos no Brasil (onde são só mil): 
proclamam o Verbo, ministram alguns sacramentos e realizam trabalho social na 
comunidade; sendo na maioria casados, dividem seu tempo entre a família, a 
profissão e o ministério (ver www.cnd.org.br).NE 
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assim como o de todo o pessoal da igreja que tem responsabilidade no cuidado e 

supervisão de crianças e jovens. 

Assim, para garantir que cada diocese ou eparquia dos Estados Unidos tenha 

procedimentos implantados para responder prontamente a qualquer alegação de abuso 

sexual de menores, a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos decreta 

estas normas de políticas diocesanas para lidar com alegações de abuso sexual de 

menores por padres, religiosos ou diáconos da diocese1. Estas normas são 

complementares à lei universal da Igreja que tradicionalmente considera o abuso sexual 

de menores como um grave delito e pune o ofensor com penalidades, não excluindo 

sua expulsão do estado clerical, se o caso assim o requerer. 

O abuso sexual de menor inclui molestamento ou exploração sexual de pessoa menor 

de idade e outros comportamentos em que o adulto usa o menor como objeto de 

gratificação sexual. O abuso sexual tem sido definido por diferentes autoridades civis 

de várias formas. Estas normas não adotam uma definição em particular, prevista em lei 

civil, mas consideram essas transgressões em relação às obrigações decorrentes dos 

mandamentos divinos sobre a interação sexual humana, como nos foi dado pelo sexto 

mandamento do Decálogo. Assim, a norma a ser considerada, ao se avaliar uma 

alegação de abuso sexual de uma pessoa menor de idade, é se a conduta ou a 

interação com o menor é qualificada como uma violação externa e objetivamente 

grave do sexto mandamento (USCCB 1995, p.6*). Uma ofensa canônica contra o 

sexto mandamento do Decálogo (CIC c.1395 §2; CCEO c.1452 §1**) não requer 

intercurso completo. Nem, para ser objetivamente grave, o ato precisa envolver força, 

contato físico ou ter resultado claramente maléfico. Além disso, ““Praticada a violação 

externa, presume-se a imputalibilidade, a não ser que pareça o contrário” 2 (CIC 

c.1321 §3, CCEO c.1414 §2) Cf. CIC c.1322-27 e CCEO c.1413, 1415 e 1416. 

1 Na aplicação destas normas a religiosos e diáconos, o termo “bispo/eparca” será 
substituído pelo termo “provincial” ou “superior”, mutatis mutandis.

* USCCB – United States Conference of Catholic Bishops. Canonical delicts 
involving sexual misconduct and dismissal from the clerical state. Washington, 
1995.NE 

**As obras CIC e CCEO, referidas neste documento, são, respectivamente, o Codex 
Iuris Canonici (CIC), em português Código de Direito Canônico, e o Codex Canonum 
Ecclesia-rum Orientalium (CCEO), em português Código dos Cânones das Igrejas 
Orientais. NE 

2 Se houver qualquer dúvida quanto a qualificar um ato específico como violação 
externa, objetivamente grave, os textos reconhecidos de teologia moral devem ser 
consultados e as opiniões de reconhecidos especialistas devem ser 
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Normas 

1 Tendo recebido o recognitio da Sé Apostólica em 8 de dezembro de 2002, e tendo 

sido legitimamente promulgadas de acordo com a prática desta Conferência 

Episcopal em 12 de dezembro de 2002, estas Normas constituem um código 

particular para todas as dioceses/eparquias dos Estados Unidos3. Dois anos após 

o recebimento da recognitio, estas normas serão avaliadas pelo plenário da 

assembléia da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos. 

2 Cada diocese/eparquia terá uma política, por escrito, sobre abuso sexual de menor 

por padres e diáconos, assim como por outros funcionários da Igreja. Esta política 

deve especificar em detalhe os passos a serem tomados na implementação das 

exigências da lei canônica – e plenamente de acordo com ela –, particularmente o 

CIC, cânones 1717-1719, e o CCEO, cânones 1468-1470. Uma cópia dessa 

política será arquivada pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos

até três meses após a efetivação destas normas. Cópias de quaisquer eventuais 

revisões das políticas diocesanas/ eparquiais escritas devem ser arquivadas na 

Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, no prazo de até três meses 

após tais modificações. 

3 Cada diocese/eparquia designará uma pessoa competente para coordenar a 

assistência e o cuidado pastoral imediato das pessoas que dizem ter sido 

sexualmente abusadas, quando menores, por padres ou diáconos. 

4 Para assessorar os bispos diocesanos/eparcas, cada diocese/eparquia também terá 

um Conselho, que funcionará como um corpo consultivo confidencial do 

bispo/eparca no cumprimento de suas responsabilidades. As funções desse 

Conselho podem incluir:  

a aconselhamento do bispo/eparca diocesano na avaliação de alegações de abuso 

sexual de menores e em sua adequação ao ministério; 

b políticas de revisão diocesana/eparquial para lidar com o abuso sexual de 

menores; e 

 c oferecimento de conselhos em todos os aspectos desses casos, seja 

adequadamente obtidas (Canonical delicts, p.6). Em última instância, é 
responsabilidade do bispo/eparca, com o parecer de uma junta, determinar a 
gravidade do ato alegado. 

3 Tal consideração deve ser comunicada à autoridade legislativa própria de cada 
igreja. 
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retrospectiva ou prospectivamente. 

5 O Conselho estabelecido pelo bispo/eparca diocesano será composto de pelo 

menos cinco pessoas de integridade comprovada, sensatez e em total comunhão com 

a Igreja. A maioria dos membros desse Conselho será de pessoas leigas não 

empregadas na diocese/eparquia, mas pelo menos um membro deve ser um padre 

que seja experiente e respeitado pastor da diocese/eparquia em questão, e pelo menos 

um membro deve ser um perito no tratamento do abuso sexual de menores. Os 

membros serão nomeados por um período de cinco anos, que podem ser 

renovados. É desejável que o Promotor de Justiça participe dos encontros desse 

Conselho.

6 Quando uma alegação de abuso sexual de menor por um padre ou diácono é 

recebida, uma investigação preliminar em harmonia com o Código Canônico 

deverá ser iniciada e conduzida pronta e objetivamente (CIC c.171; CCEO 

c.1468). Todas as medidas apropriadas serão tomadas para proteger a reputação 

do acusado durante a investigação. O acusado será encorajado a procurar um 

advogado civil e um canônico e deverá ser prontamente notificado dos resultados da 

investigação. Quando houver evidências suficientes de que ocorreu abuso sexual de 

menor, a Congregação para a Doutrina da Fé será notificada. O bispo/eparca 

aplicará, então, as medidas precatórias mencionadas no CIC, cânone 1722, ou 

CCEO, cânon 1473 – isto é, afastará o acusado do ministério sagrado ou de 

qualquer função eclesiástica, impedirá ou proibirá sua residência em um dado 

lugar ou território, e proibirá sua participação pública na celebração da Sagrada 

Eucaristia, enquanto aguarda o final do processo. 

7 O alegado ofensor pode ser solicitado a procurar ou pode ser pressionado a 

apresentar-se voluntariamente para avaliação médica e psicológica apropriada, em 

local mutuamente aceitável pela diocese/eparquia e pelo acusado. 

8 Basta um só ato sexual admitido por padre ou diácono ou comprovado depois de um 

processo adequado nos termos da lei canônica, e o padre ou diácono será removido 

permanentemente do ministério eclesiástico, não se excluindo sua expulsão do 

estado clerical, se o caso assim o requerer (CIC c.1395 §2; CCEO c.1453 §1)4.

4 É necessário afastar o clérigo do ministério independentemente de ele ter ou não 
sido diagnosticado por especialistas qualificados como sendo pedófilo ou portador 
de desordem sexual análoga que demande tratamento por profissional. 
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a. Em todos os casos envolvendo penalidades canônicas, os procedimentos 

previstos no Código Canônico devem ser observados e as provisões da lei 

canônica devem ser consideradas (cf. Canonical delicts...; Carta da Congrega-ção 

para a Doutrina da Fé, 18 maio 2001). A menos que a Congregação para a 

Doutrina da Fé, depois de ser notificada, avoque o caso para si, devido a 

circunstâncias especiais, ela deverá indicar, ao bispo/eparca, como proceder 

(artigo 13, “Normas de procedimento” do Motu proprio Sacramentorum sanctitatis 

tutela, AAS 93, 2001, p.737-9). Como o abuso sexual de menor é ofensa grave, 

se o caso puder ser extinto por prescrição, o bispo/eparca deve solicitar à 

Congregação para a Doutrina da Fé a dispensa da prescrição, indicando os 

motivos pastorais adequados. Para o bem de um processo legal, o acusado deve 

ser encorajado a obter a assistência de advogados civil e canônico. Quando 

necessário, a diocese/ eparquia custeará o advogado canônico para um padre. 

O previsto no CIC, cânone 1722, ou CCEO, cânone 1473, será implementado 

durante a tramitação do processo penal. 

b Se a penalidade de expulsão do estado clerical não for aplicada (por exemplo, por 

razões de idade avançada ou doença), o ofensor deverá viver uma vida de oração e 

penitência. Não lhe será permitido celebrar missas publicamente ou administrar os 

sacramentos. Será instruído a não usar roupa clerical e a não se apresentar 

publicamente como padre. 

9 A qualquer momento, o bispo/eparca tem o poder executivo de, por meio de ato 

administrativo, remover um clérigo ofensor de sua posição ou restringir suas 

atribuições e limitar seu exercício do ministério sacerdotal5. Como o abuso sexual 

de menor por um clérigo é um crime na lei universal da Igreja (CIC, c.1395 §2; 

CCEO c.1453 §1) e é crime em todas as jurisdições dos Estados Unidos, para o 

bem comum e observando o disposto na lei canônica, o bispo/eparca diocesano 

deve exercer esse poder de governar assegurando que qualquer padre que tenha 

cometido apenas um ato de abuso sexual de menor, tal como descrito acima, não 

continue no ministério ativo6.

5 Cf. CIC cc.35-58, 149, 157, 187-189, 192-195, 277 §3, 381 §1, 383, 391, 1348 e 1740-7. 
Cf. também CCEO cc.1510 §1 e 2, 1°-2°, 1511, 1512 §1-2, 1513 §2-3 e 5, 1514-1516, 1517 
§1, 1518, 1519 §2, 1520 §1-3, 1521, 1522 §1, 1523-1526, 940, 946, 967-971, 974-977, 
374, 178, 192 §1-3, 193 §2, 191, 1389-96. 

6 O bispo diocesano pode exercer seu poder executivo para tomar uma ou mais das 
seguintes atitudes administrativas (CIC cc.381, 129-ss; CCEO, cc.178, 979-ss): 
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10 O padre ou diácono pode pedir dispensa de suas obrigações do estado clerical. Em 

casos excepcionais, o bispo/eparca pode pedir ao Santo Padre a expulsão do padre ou 

diácono do estado clerical, ex officio, mesmo sem o consentimento do padre ou 

diácono.

11 A diocese/eparquia deve estar de acordo com todas as leis civis aplicáveis com 

relação às denúncias de relatos de abuso sexual de menores às autoridades civis e 

devem cooperar com sua investigação. Em cada caso, a diocese aconselhará e 

apoiará o direito da pessoa de denunciar às autoridades civis7.

12 Nenhum padre ou diácono que tenha cometido um ato de abuso sexual de menor 

pode ser transferido de sua designação ministerial para outra diocese /eparquia ou 

província religiosa. Antes que um padre ou diácono seja transferido para viver em 

outra diocese/eparquia ou província religiosa, seu bispo/eparca ou superior 

religioso deve enviar, confidencialmente, ao bispo /eparca local ou ao superior 

religioso, se for o caso, toda e qualquer informação que tenha a ver com abuso 

sexual de menor ou qualquer outra informação que indique sua periculosidade para 

 a. requerer que o acusado renuncie, livremente, a qualquer trabalho eclesiástico 
que esteja exercendo (CIC cc.187-9; CCEO cc.967-71); 

 b. se o acusado se recusar a renunciar e se o bispo julgar o acusado como 
realmente inapto (CIC c.149 §1; CCEO c.940), naquele momento, para a função à 
qual fora livremente designado (CIC c.157), então pode remover essa pessoa do cargo, 
observando-se os procedimentos canônicos requeridos (CIC cc.192-5, 1740-7; CCEO 
cc.974-7, 1389-96); 

 c. para um clérigo que não tenha cargo na diocese/eparquia, qualquer atribuição 
previamente delegada pode ser revogada administrativamente (CIC cc.391 §1 e 142 
§1; CCEO cc.191 §1 e 992 §1), enquanto qualquer das faculdades de jure pode
ser removida ou restringida pela autoridade competente, como previsto na lei; 

 d. o bispo/eparca diocesano também pode determinar que circunstâncias 
envolvendo um caso particular constituam motivo justo e razoável para um padre 
celebrar a Eucaristia sem a presença de fiéis (CIC c.906). O bispo/eparca pode 
proibir o padre de celebrar a Eucaristia publicamente e de administrar os 
sacramentos, pelo bem da Igreja e para seu próprio bem. Dependendo da 
gravidade do caso, o bispo/eparca diocesano pode também dispensar (CIC cc.85-
8; CCEO cc.1536 §1 e 1538) o clérigo da obrigação de usar indumentária clerical 
(CIC c.284; CCEO c.387) e pode recomendar que não o faça, para o bem da Igreja 
e seu próprio bem. 
Essas medidas administrativas serão tomadas por escrito e por meio de decretos 
(CIC cc.47-58; CCEO cc.1510 §2, 1°-2°, 1511, 1513 §2-3 e 5, 1514, 1517 §1, 
1518, 1519 §2, 1520), para que o clérigo afetado tenha a oportunidade de 
recorrer, de acordo com a lei canônica (CIC cc.1734-ss; CCEO cc.999-ss).  

7 A necessária observância das normas canônicas internas à Igreja não tem, de 
maneira alguma, a intenção de interferir no curso de qualquer ação civil que 
venha a ser instaurada. Ao mesmo tempo, a Igreja reafirma seu direito de 
promulgar legislação que alcance todos os seus membros em relação às 
dimensões eclesiásticas do delito de abuso sexual de menores. 
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crianças e jovens. Isso também se aplica até quando o padre ou diácono vai residir 

na comunidade local de um instituto de vida consagrada ou em uma sociedade de 

vida apostólica (ou, nas Igrejas Orientais, como monge ou outro religioso numa 

sociedade de vida comunitária, de acordo com o tipo de vida religiosa, em 

instituto secular ou em outra forma de vida consagrada ou de sociedade de vida 

apostólica). Todo bispo/eparca ou superior religioso, que receber um padre ou 

diácono de fora da sua jurisdição, deve obter a informação necessária sobre 

qualquer ato, no passado, de abuso sexual de menor pelo padre ou diácono em 

questão.

13 Deve-se sempre tomar cuidado para proteger os direitos de todas as partes 

envolvidas, especialmente os da pessoa que diz ter sido sexualmente abusada e os 

da pessoa contra quem a denúncia foi feita. Quando for provado que uma acusação 

não tem fundamento, todas as medidas possíveis devem ser tomadas para restituir 

o bom nome à pessoa erroneamente acusada. 


