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Passemos, agora, à apresentação dos resultados da pesquisa em
busca do perfil dos “padres novos” no Brasil. A Parte I apresenta e
faz uma análise preliminar de dados coletados pelo primeiro bloco de
perguntas do instrumento aplicado na pesquisa de campo, relativo à
visão dos entrevistados sobre o mundo de hoje. O teor das questões
deste bloco do questionário versa sobre o que está piorando e melhorando no mundo de hoje, quais os maiores problemas de nosso povo,
os maiores desafios, os principais valores e antivalores reinantes e que
realidades positivas e negativas se fazem presentes no contexto atual.
O primeiro bloco de dez questões termina perguntando qual deve ser
a posição da Igreja frente ao mundo e como a sociedade em geral
vê a Igreja hoje.
A finalidade desse primeiro bloco é identificar a visão dos “padres
novos” sobre o mundo de hoje, situando-os em relação à totalidade
das amostras e às duas perspectivas sociopastorais – a perspectiva
“institucional/carismática”, à qual eles se alinham, e a perspectiva “evangelização/libertação”, à qual se alinham os “padres das décadas de 1970/1980”. Além dos presbíteros, também se ouviu leigos
e leigas, jovens-homens e jovens-mulheres, bem como seminaristas e
religiosas, sintonizados com cada uma das duas perspectivas.
A visão do mundo é um elemento importante para a caracterização do perfil dos “padres novos”, pois, como já se faz referência,
o mundo é constitutivo da Igreja. Não é o mundo que está na Igreja,
mas é a Igreja que está no mundo. Ela faz parte dele e existe para
ser sacramento do Reino de Deus no mundo. O modo como se dá a
relação da Igreja com o mundo revela muito do perfil daqueles que

a integram e da própria instituição, pois não há como estar no mundo
sem ser afetado por ele, para o bem e para o mal. Sair do mundo ou
buscar uma presença neutra, supra ou extramundana, além de uma
pretensão ilusória, do ponto de vista da fé cristã não só é contraditório como não é compatível com ela. Apesar dos obstáculos à missão
da Igreja no mundo, este é sempre instância de enriquecimento e de
possibilidades, pois é dele que ela tira as mediações de sua presença e
ação, assim como é nele e para ele que a Igreja existe e age.
Como nos demais blocos de questões do instrumento aplicado na
pesquisa de campo, em cada uma das dez perguntas, os agentes de
pastoral selecionados foram convidados a indicar como resposta três
opções em ordem de importância, dentre as dez alternativas apresentadas e outra aberta. Dado o grande volume de dados levantados, neste
relato nos limitaremos à resposta relativa à indicação da primeira opção.
Tal como já foi frisado, faremos aqui uma descrição geral dos
dados, a partir da seleção de algumas variáveis qualitativas, em quatro
níveis de abordagem, indo do geral (totalidade das amostras, perspectivas e categorias de amostras das duas perspectivas juntas) para
o particular (“padres novos” e “padres das décadas de 1970/1980”).
Visualmente, os dados gerais são apresentados em tabelas, e os dados relativos aos presbíteros em gráficos. No primeiro plano, mais
precisamente na primeira coluna da tabela, aparecem dados da totalidade das amostras, ou seja, a visão da soma das cinco categorias
de amostras ou de agentes eclesiais. Em um segundo momento, nas
duas colunas seguintes da tabela, se apresenta a visão de cada uma
das duas perspectivas teológico-pastorais – a perspectiva “institucional/carismática” e a perspectiva “evangelização/libertação”, que são
a soma dos dados da globalidade das amostras de cada perspectiva
(padres, leigos/as, jovens, seminaristas e religiosas)10. Em um terceiro
momento, nas cinco colunas seguintes da tabela, se apresenta a visão
de cada categoria de amostras (padres, leigos/as, jovens, seminaristas
10. A base de dados disponível a pesquisadores permite realizar outras abordagens a partir do cruzamento de variáveis de gênero, raça/cor, idade, escolaridade
e região. Com relação a gênero há dados em separado de leigos e leigas, bem como
de jovens-homens e jovens-mulheres.

e religiosas) das duas perspectivas juntas. E, em um quarto momento,
em gráficos, se apresenta a visão de mundo somente dos presbíteros, ou seja, os dados restritos às duas categorias de presbíteros – os
“padres novos”, vinculados à perspectiva “institucional/carismática”
e aos “padres das décadas de 1970/1980”, vinculados à perspectiva
“evangelização/libertação”.
Nesta Parte I, como nas demais, ainda que se remeta às características da visão de mundo da totalidade das amostras das duas perspectivas sociopastorais, assim como das categorias de amostras das
duas perspectivas juntas, daremos ênfase à caracterização da visão
dos “padres novos”, objeto central desta pesquisa. Por isso, depois
da apresentação dos dados relativos a três perguntas do questionário
aplicado na pesquisa de campo, um analista faz uma breve análise da
visão dos “padres novos” a respeito. O mesmo enfoque está presente
também nas considerações finais desta parte.
Concretamente, nesta parte, em base a um relatório global dos
dados relativos à “visão dos padres novos sobre o mundo de hoje”,
redigido por Andréa Damacena Martins e Agenor Brighenti, Brenda
Carranza faz uma análise preliminar dos dados relativos às questões
1, 2, 3 e 4; Andréa Damacena Martins das questões 5, 6, 7 e 8; e,
João Décio Passos das questões 9 e 10. A abordagem dos dados desta
primeira parte termina com algumas considerações finais feitas por
Agenor Brighenti.

