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CENSO DIOCESANO DA PASTORAL DA JUVENTUDE 2011 
 

                                                                                               Santos, 7 de dezembro de 2011 

 

Após o Dia Nacional da Juventude de 2011 – elaborado e celebrado por mais de 400 

agentes da Pastoral da Juventude – a Coordenação Diocesana da PJ (Codijuv) teve o objetivo de 

ir ao encontro do 'pejoteiro' criando o Censo Diocesano.  

O instrumento serve para traçar um perfil da juventude que atua nas mais diversas 

comunidades da Baixada Santista. Ao mesmo tempo, o censo aponta as diferentes 

características da juventude a partir das regiões pastorais em que se encontram, como também 

seu gênero ou faixa etária. 

O formulário do Censo Diocesano é composto de 43 questões, sendo 41 perguntas em 

múltipla escolha e outras duas com direito a respostas abertas. Para responder o censo, o jovem 

não precisou se identificar, para ter direito a responder mais sinceramente às questões. 

No censo há perguntas referentes à atuação do jovem na vida paroquial, na vida 

acadêmica, na vida afetiva, na vida política, com os meios de comunicação social, e sua relação 

protagonista com a sociedade. O censo também questiona se o jovem sabe identificar a 

Campanha Nacional Contra o Extermínio Jovem, os integrantes da Coordenação Regional da PJ 

e os integrantes da Coordenação Diocesana da PJ. 

Entre os dias 13 de novembro e 4 de dezembro de 2011, foram entrevistados 171 

pejoteiros de 12 grupos de jovens espalhados em seis Regiões Pastorais: Centro 1, Centro 2, 

Orla, São Vicente, Guarujá e Litoral-Centro. O censo foi aplicado por uma Comissão Diocesana 

de Pesquisa, composta pelos coordenadores diocesanos Amanda Miranda, Lincoln Spada, 

Samira Aun, o secretário diocesano Wellington Dourado e os agentes Karol Rabêlo, Ronnaldh 

Oliveira e Willyany Santos. 

 

“O jovem não precisa ser amado, 

mas saber que é amado”. Dom Bosco 

 

 

 

 

 

 

 



CENSO 2011 | PERFIL DO JOVEM PEJOTEIRO 

 

É comum que o jovem que atua na Pastoral da Juventude tenha os sacramentos de 

Batismo, de Eucaristia, de Reconciliação e de Crisma. Em sua vida paroquial, o jovem vai à missa 

semanalmente e compreende bem o significado de cada rito, mas não se atrai tanto pelas 

homilias. O jovem se sente bem acolhido pela Igreja e pela própria comunidade, em geral, e 

acredita que o grupo de jovens se interessa mais em fazer ações solidárias, participar de festas, 

esportes ou passeios e ainda não conseguiu o espaço devido na vida da paróquia. 

Em média, participando há mais de 1 ano, o pejoteiro também se sente acolhido no grupo 

de sua comunidade, não costuma faltar nos encontros e prefere mais os momentos de dinâmica e 

de espiritualidade. O jovem não é engajado em nenhuma ONG ou grêmio juvenil, mas, se tivesse 

oportunidade, gostaria de fazer trabalhos voluntários de educação popular. O jovem bem pouco 

interesse por assuntos políticos e aponta como principal problema em seu bairro ou cidade a 

violência. 

O pejoteiro atual tem menos de 18 anos, e pretende fazer faculdade de Exatas ou então na 

área de Humanas. O jovem pode ou não trabalhar, mas não costuma pagar seus estudos - a 

maior parte dos jovens estão matriculados em instituições públicas de ensino. Se possível, o 

jovem participa de cursos técnicos, ou então na área esportiva. 

O jovem não usa cigarro ou drogas ilícitas, mas já teve contato com bebidas alcoolicas. 

Para o pejoteiro, as drogas e a falta de estudos ou emprego são as maiores causas da violência.  

No campo afetivo, é contrário ao aborto em qualquer situação. Também o jovem prefere 

conversar sobre sexo com os amigos da escola ou curso e com os pais. O jovem ainda não teve 

relações sexuais, mas tentaria sempre se prevenir e faria somente com o namorado. 

O CPF e a Carteira de Trabalho são documentos mais comuns nos bolsos dos pejoteiros, 

mas eles ainda nem têm Título de Eleitor. O jovem não costuma doar sangue, mas tem interesse 

em fazer esse gesto solidário quando possível. O jovem não tem hábito de leitura, menos de meia 

dúzia de livros por ano. Quando quer buscar informação, o pejoteiro logo procura na Internet ou, 

às vezes, na televisão, dedicando-se a ler matérias de esportes. Entre os maiores sonhos do 

jovem: conseguir melhor qualidade de vida e arranjar um bom emprego. 

Na vida pastoral, o pejoteiro, pelo menos, já ouviu falar sobre a Campanha Nacional Contra 

o Extermínio Jovem. Ele também muito pouco contato com os coordenadores diocesanos, sequer 

com os regionais. 

 

 

 

 

 

 

 



CENSO 2011 | PERFIL DO JOVEM PEJOTEIRO DA REGIÃO CENTRO 1 

O jovem já tem os sacramentos de Batismo (100%), Eucaristia, Reconciliação (100%), Crisma (78%) e vai à missa semanalmente (100%), 

sendo que entende todas as partes da missa (65%), mas não costuma a prestar atenção à homilia (78%). O jovem se sente acolhido pela 

Igreja (56%), acolhido pela comunidade (67%).  

O jovem participa semanalmente do grupo de jovens (100%). Ele prefere mais momentos de dinâmica (56%) e de espiritualidade (44%), sendo 

que participa do grupo há mais de 2 anos (67%), sentindo-se acolhido (89%). O jovem não participa de ONG ou grêmio juvenil (100%), e, se 

atuasse em uma ONG, escolheria atuar na área de meio ambiente (34%). O jovem não tem interesse por política partidária (67%) e aponta 

como principal problema em seu bairro/cidade a educação (78%).  

O jovem ainda não fez faculdade, mas pretende fazer na área de Humanas (45%) ou de Exatas (34%). O jovem já está trabalhando (45%) e 

está satisfeito com seu trabalho atual (34%), pagando parcialmente os estudos (45%) em instituições particulares (55%). O jovem também faz 

curso técnico (56%).  

O jovem também já experimentou bebida alcoolica (89%) e cigarro (67%). Para o jovem, as maiores causas da violência são falta de fé (67%) e 

falta de estudos ou emprego (56%). Caso alguma amiga quisesse interromper a gravidez, o jovem não concordaria em nenhuma situação 

(67%). O jovem conversa sobre sexo com amigos da escola/curso (89%), não é virgem (55%) e costuma se prevenir nas relações sexuais 

(100%).  

No bolso, o jovem já carrega o CPF (100%) e Carteira de Trabalho registrada (55%). O jovem não costuma doar sangue, mas gostaria de doar 

(89%). O jovem lê mais de um livro por ano (34%) ou nem lê livro sequer (34%). O jovem se mantém informado sobre o mundo pela Internet 

(100%), e se dedica a ler esportes (45%). O jovem planeja no futuro ter um bom emprego (45%) e qualidade de vida (45%).  

O pejoteiro conhece bem (45%) ou, pelo menos, já ouviu falar (34%) da Campanha Nacional Contra o Extermínio Jovem. Ele também 

considera como seus coordenadores regionais o Vagner Benedito (23%) ou Lincoln Spada (23%), e como coordenador diocesano Lincoln 

Spada (77%). 

PERFIL MASCULINO: No grupo de jovens, mais do que acolhido, o jovem também se sente valorizado (50%). No campo político, o jovem até 

tem pouco interesse por política partidária (100%). O jovem aponta além da falta de fé, as drogas (50%) como causa da violência. Além da 

Internet, o jovem se mantém informado sobre o mundo pela televisão (75%), e se dedica a ler sobre polícia (50%) ou conteúdo específico para 

jovens (50%). O jovem planeja no futuro ter mais qualidade de vida (75%). 

PERFIL FEMININO: Na Igreja, se pudesse, a jovem pretende atuar na música (40%). Na vida social, a jovem já experimentou bebidas 

alcoolicas (80%). Caso alguma amiga quisesse interromper a gravidez, a jovem não concordaria em nenhuma situação (40%) ou, por ter 

dúvidas, não se envolveria na situação (40%). A jovem conversa sobre sexo com amigos da escola/curso, mas também abertamente com o 

namorado (60%), apesar de ser virgem (80%). A jovem não costuma doar sangue, mas gostaria de doar (80%). A jovem lê livros 

semanalmente (40%). A jovem se mantém informada sobre o mundo pela Internet (100%), e se dedica a ler esportes (60%). A jovem planeja 

no futuro ter um bom emprego (60%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENSO 2011 | PERFIL DO JOVEM PEJOTEIRO DA REGIÃO CENTRO 2 

O jovem já tem os sacramentos de Batismo (100%), Eucaristia, Reconciliação (95%), Crisma (75%) e vai à missa semanalmente (90%), sendo 

que entende todas as partes da missa (75%), mas não costuma prestar atenção à homilia (25%) e no rito das leituras (25%). O jovem se sente 

acolhido pela Igreja (100%) e pela comunidade (85%). Ele tem uma visão de que o jovem na comunidade quer fazer ações sociais (60%) e só 

se interessa por festas, esportes e passeios (50%). 

O jovem participa semanalmente do grupo de jovens (85%). Ele prefere mais momentos de dinâmica (40%) e de espiritualidade (30%), sendo 

que participa do grupo há mais de 2 anos (60%), sentindo-se acolhido (85%). O jovem não participa de ONG ou grêmio juvenil (90%), e, se 

atuasse em uma ONG, escolheria atuar na área de educação popular (45%). O jovem tem pouco interesse por política partidária (60%) e 

aponta como principal problema em seu bairro/cidade a violência (55%).  

O jovem ainda não fez faculdade, mas pretende fazer na área de Humanas (35%) ou de Exatas (30%). O jovem não está trabalhando (55%), 

portanto, não paga os estudos (65%) em instituições particulares (60%). O jovem também faz curso esportivo (30%).  

O jovem também já experimentou bebida alcoolica (75%). Para o jovem, as maiores causas da violência são falta de estudos ou emprego 

(40%) e drogas (40%). Caso alguma amiga quisesse interromper a gravidez, o jovem não concordaria em nenhuma situação (80%). O jovem 

conversa sobre sexo com pais (55%) e com amigos da escola/curso (50%), e ainda é virgem (55%).  

No bolso, o jovem já carrega o CPF (100%) e Carteira de Trabalho sem registro (70%). O jovem não costuma doar sangue, mas gostaria de 

doar (60%). O jovem lê mais de um livro por ano (50%) ou nem lê livro sequer (34%). O jovem se mantém informado sobre o mundo pela 

televisão (50%) e Internet (80%), e se dedica a ler esportes (65%). O jovem planeja no futuro ter qualidade de vida (50%) e construir uma 

família (45%).  

O pejoteiro nem ouviu falar (85%) da Campanha Nacional Contra o Extermínio Jovem. Ele também considera como seu coordenadores 

regionais o Marcelo Freitas (20%) e Lincoln Spada (5%), e como coordenadores diocesanos Amanda Miranda (20%), Samira Aun (20%), 

Lincoln Spada (15%) e Marcelo Freitas (5%). 

PERFIL: 15 a 19 ANOS. Nas missas, o jovem não costuma prestar atenção na homilia (40%). No grupo de jovens, ele prefere os momentos de 

dinâmica (67%). Caso entre na faculdade, pretende cursar na área de Humanas (67%). O jovem planeja no futuro ter um bom emprego (50%) 

e qualidade de vida (50%). 

PERFIL: 20 a 24 ANOS. Nas missas, o jovem não costuma prestar atenção no rito das leituras (50%). O jovem já está fazendo faculdade na 

área de Humanas (50%) e curso na área de línguas (40%), além de se dedicar em cursos esportivos (40%). O jovem já trabalha (80%) e está 

satisfeito com seu trabalho (80%). O jovem conversa sobre sexo abertamente com pais (80%), não é mais virgem (60%) e, às vezes, se 

previne nas relações sexuais (60%). Além do CPF e Carteira de Trabalho registrada (100%), o jovem também já tem o título de eleitor (100%). 

O jovem não tem costume nem interesse de doar sangue (60%). O jovem planeja no futuro ter um bom emprego (40%) e qualidade de vida 

(40%). 

PERFIL: 25 a 29 ANOS. O jovem conversa sobre sexo abertamente com o namorado (100%), não é mais virgem (100%) e se previne em 

relações sexuais (100%). O jovem busca mais informações pela Internet (100%) em vez de outros meios. Sua maior preocupação no futuro é 

com qualidade de vida (100%). 

PERFIL: MASCULINO. No grupo de jovens, o jovem prefere os momentos de dinâmica (45%), e participa do grupo ou recentemente, de seis 

meses a um ano (45%) ou há mais de dois anos (55%).  

PERFIL: FEMININO. A jovem acredita que o grupo se interessa por festas, esportes e passeios (100%). No grupo de jovens, ela prefere 

momentos de espiritualidade (67%). A jovem também aponta a falta de fé (67%) e falta de estudos ou emprego (67%) como causas da 

violência. A jovem prefere conversar sobre sexo somente com pais (67%). Ao buscar informação, a jovem prefere ler conteúdos de política ou 

economia (100%), cultura (67%) e polícia (67%). 

 

 

 

 

 

 



CENSO 2011 | PERFIL DO JOVEM PEJOTEIRO DA REGIÃO ORLA 

O jovem já tem os sacramentos de Batismo (81%), Eucaristia, Reconciliação (75%), Crisma (72%) e vai à missa semanalmente (70%), entende 

todas as partes da missa (50%), mas também tem dúvidas em certos ritos (45%) e não gosta muitos das músicas (28%). O jovem se sente 

acolhido pela Igreja (70%) e pela comunidade (52%). Ele tem uma visão de que o jovem na comunidade não quer buscar espaço (30%), mas 

faz ações sociais (26%).   

O jovem participa mensalmente do grupo de jovens (35%). Ele prefere mais momentos de formação (30%) e de dinâmica (30%), sendo que 

participa do grupo há pouco menos de 6 meses (30%) ou há mais de 2 anos (32%), sentindo-se acolhido (60%). O jovem não participa de ONG 

ou grêmio juvenil (70%), e, se atuasse em uma ONG, escolheria atuar na área de educação popular (20%) ou meio ambiente (20%). O jovem 

não tem interesse por política partidária (38%) e aponta como principal problema em seu bairro/cidade a violência (35%).  

O jovem já faz faculdade na área de Exatas (25%). O jovem também já trabalha (58%), está satisfeito com o seu trabalho (85%) e não paga 

seus estudos (70%) em instituições particulares (65%). O jovem também faz curso técnico (25%).  

O jovem também já experimentou bebida alcoolica (62%). Para o jovem, as maiores causas da violência são falta de fé (32%), falta de estudos 

ou emprego (27%) e drogas (27%). Caso alguma amiga quisesse interromper a gravidez, o jovem não concordaria em nenhuma situação 

(50%). O jovem conversa sobre sexo com pais (32%) e com amigos da escola/curso (32%) e da Igreja (32%), não é mais virgem (65%) 

preferindo relações sexuais com namorado (32%) e sempre prevenindo-se (94%).  

No bolso, o jovem já carrega o CPF (88%) e título de eleitor (66%). O jovem não costuma doar sangue, mas gostaria de doar (60%). O jovem 

sequer ler livros (46%). O jovem se mantém informado sobre o mundo pela televisão (60%) e Internet (75%), e se dedica a ler esportes (35%) 

ou política e economia (32%). O jovem planeja no futuro ter bom emprego (25%) e construir uma família (30%).  

O pejoteiro nem ouviu falar (85%) da Campanha Nacional Contra o Extermínio Jovem. Ele também considera como seus coordenadores 

regionais o Vagner Benedito (30%) e a Willyany Santos (26%), e como coordenadores diocesanos Lincoln Spada (44%) e Samira Aun (10%). 

PERFIL: 15 a 19 ANOS. O pejoteiro acredita que, em sua comunidade, o jovem não quer espaço (42%), e vai semanalmente ao grupo de 

jovens (50%), preferindo momentos de dinâmicas (56%), participando do grupo há mais de um ano (70%). O jovem se interessa pouco (35%) 

ou nem se interessa por política (50%). O jovem faz faculdade (50%) e se profissionaliza na área de Exatas (70%). O jovem não trabalha 

(56%), portanto, não paga estudos (63%) em instituições particulares (50%). O jovem não costuma experimentar cigarro ou drogas ilícitas 

(50%), mas já teve contato com bebidas alcoolicas (50%). O jovem aponta a falta de fé (35%) e as drogas (50%) como causas da violência. O 

jovem não teve relações sexuais (63%), mas, caso tenha feito, sempre se previne (100%). No futuro, o jovem pensa em ter um bom emprego 

(35%). 

PERFIL: 20 a 24 ANOS. No grupo de jovens, o pejoteiro prefere momentos de formação (75%) e espiritualidade (75%), e atua há menos de 1 

ano nos encontros (75%). Contudo, o jovem já atua na comunidade como coroinha (36%) ou na liturgia (36%) há mais de dois anos (100%). O 

jovem acredita que a falta de fé (50%) e os problemas familiares (36%) são as causas da violência. Além do CPF (62%) e do Tìtulo de Eleitor 

(62%), o  jovem já tem carteira de trabalho registrada (50%). O jovem já tem costume de doar sangue (25%) ou pretende doar (38%). Para se 

informar, o jovem opta por conteúdo voltado às artes e cultura (62%). 

PERFIL: 25 a 29 ANOS. Para o pejoteiro, o jovem gosta de realizar ações sociais (67%). O jovem participa do grupo há menos de 6 meses 

(50%). Além da violência (50%), o jovem também aponta a saúde (36%) como um dos maiores problemas de seu bairro ou cidade. Aliás, o 

jovem considera as drogas (50%) como principal causa da violência. Além do CPF (100%) e do Título de Eleitor (67%), o jovem também já tem 

carteira de trabalho registrada (67%). Para se informar, o jovem opta mais pela Internet (67%). 

PERFIL: MASCULINO. Na comunidade, o jovem sente-se valorizado (35%) e acolhido (28%). Na sua opinião, o grupo de jovens não tem 

espaço (42%) e só se interessa por festas, esportes e passeios (28%). Nos encontros, o jovem prefere os momentos de formação (42%) e de 

espiritualidade (28%), e, em grupo, sente-se acolhido (50%) e valorizado (42%). O jovem já atua na paróquia como coroinha (28%) há mais de 

1 ano (91%). Se pudesse, também gostaria de atuar na música da Igreja (21%). O jovem não paga os estudos, tanto em instituições 

particulares (50%), quanto públicas (50%). O jovem considera a falta de fé (35%) como principal causa da violência. O jovem conversa 

abertamente sobre sexo com seus amigos de escola e trabalho (56%) ou com os pais (50%). Para o futuro, o jovem se preocupa mais com sua 

qualidade de vida (28%). 

PERFIL: FEMININO. A pejoteira participa mensalmente (35%) ou semanalmente (35%) do grupo de jovens, e prefere os momentos de 

dinâmica (56%) nos encontros. A jovem não fez faculdade, mas pretende seguir carreira na área de Humanas (50%). A jovem nunca usou 

cigarro ou drogas ilícitas (42%), mas já experimentou bebidas alcoolicas (58%). A jovem costuma falar abertamente sobre sexo com os amigos 

da Igreja (56%) ou prefere falar com os pais (35%) e namorado (35%). A jovem tem o hábito de ler mais de um livro por mês (63%). Ao buscar 

informação, a jovem prefere conteúdos de esportes (56%) ou turismo (50%). 

 



CENSO 2011 | PERFIL DO JOVEM PEJOTEIRO DA REGIÃO SÃO VICENTE 

O jovem já tem os sacramentos de Batismo (100%), Eucaristia, Reconciliação (98%), e vai à missa semanalmente (80%), sendo que entende 

todas as partes da missa (72%), mas não costuma prestar atenção à homilia (64%). O jovem se sente acolhido pela Igreja (88%), acolhido pela 

comunidade (84%). Para o pejoteiro, os jovens da comunidade não têm espaço (48%) e se interessam mais por festas, esportes e passeios 

(44%).  

O jovem não costuma faltar no grupo de jovens (84%). Ele prefere mais momentos de dinâmica (52%) e de passeios e excursões (36%), sendo 

que participa do grupo há mais de 6 meses (76%), sentindo-se acolhido (92%) e valorizado (40%). Se pudesse, o jovem atuaria na comunidade 

como catequista (36%). O pejoteiro não participa de ONG ou grêmio juvenil (100%), e, se atuasse em uma ONG, escolheria atuar em combate 

à fome (28%) ou educação popular (20%). O jovem tem pouco (44%) ou até nenhum interesse por política partidária (44%) e aponta como 

principal problema em seu bairro/cidade a saúde (52%), seguida de transporte (36%) e educação (36%).  

O jovem já faz faculdade (60%) na área de Exatas (67%). O jovem já está trabalhando (55%) e está satisfeito com seu trabalho atual (80%), 

mas não paga os estudos (78%) em instituições públicas (60%). O jovem também faz curso de línguas (40%).  

O jovem nunca usou cigarro ou drogas ilícitas (46%), mas já experimentou bebida alcoolica (46%). Para o jovem, as maiores causas da 

violência são drogas (56%) e problemas familiares (44%). Caso alguma amiga quisesse interromper a gravidez, o jovem não concordaria em 

nenhuma situação (48%). O jovem conversa sobre sexo abertamente com amigos da escola ou do curso (64%), é virgem (54%), mas caso 

tenha relações sexuais, preferirá ter somente com o namorado (36%) e prevenindo-se sempre (81%).  

No bolso, o jovem já carrega o CPF (88%) e Carteira de Trabalho registrada (48%). O jovem costuma doar sangue (46%), ou, pelo menos, tem 

interesse (54%). O jovem tem o hábito de ler um livro por mês (40%). O jovem se mantém informado sobre o mundo pela Internet (76%) ou 

pela televisão (72%), e se dedica a ler esportes (44%) ou conteúdo específico para jovem (40%). O pejoteiro planeja no futuro ter um bom 

emprego (64%) e qualidade de vida (56%).  

O pejoteiro conhece bem (34%) ou, pelo menos, já ouviu falar (34%) da Campanha Nacional Contra o Extermínio Jovem. Ele também 

considera como seus coordenadores regionais o Igor Oliveira (56%) ou a Amanda Miranda (24%), e como coordenadores diocesanos Lincoln 

Spada (80%), Amanda Miranda (32%), Samira Aun (24%) e Wellington Dourado (12%). 

PERFIL: 15 a 19 ANOS. Para o pejoteiro, o jovem não tem espaço na comunidade (50%). Em relação ao grupo, sente-se mais acolhido (68%) 

do que valorizado. E se pudesse atuar na Igreja, escolheria ou ser catequista (34%) ou na música (34%). Ele aponta como maiores problemas 

em seu bairro ou cidade a saúde (44%) e a violência (32%). Além do curso na área de línguas (48%), o jovem também faz curso voltado às 

artes (30%). O jovem fala abertamente sobre sexo com amigos da escola ou curso (60%), e também com os pais (36%). O pejoteiro já ouviu 

falar (30%) ou nem conhece a Campanha Nacional Contra o Extermínio Jovem (42%). 

PERFIL: 20 a 24 ANOS. O jovem já tem os sacramentos de Batismo (100%), Eucaristia, Reconciliação (100%) e Crisma (62%). Para o 

pejoteiro, o jovem não tem espaço na comunidade (87%). Se pudesse atuar em uma ONG, preferiria trabalhar em educação popular (50%), 

apesar de não ter nenhum interesse por política partidária (100%). Ele aponta o transporte (100%) e a saúde (87%) como os maiores 

problemas de seu bairro e cidade. Ele também aponta as drogas (87%) como a grande causa da violência. Na carteira, apenas leva o CPF 

(100%). O hábito de leitura do jovem é de um livro por mês (34%) ou, pelo menos, mais de um por ano (24%).  

PERFIL: MASCULINO. Para o pejoteiro, o jovem em sua comunidade não tem espaço (42%). Mesmo assim, ele participa semanalmente do 

grupo (50%) e prefere momentos de dinâmica (50%). Se pudesse, atuaria na Igreja na parte da música (25%). O jovem conversa abertamente 

sobre sexo com amigos da escola ou curso (56%) e com amigos de Igreja (30%). Na carteira, o jovem leva apenas o CPF (100%). O pejoteiro 

costuma doar sangue (95%). O hábito de leitura do jovem é de um livro por mês (34%) ou, pelo menos, mais de um por ano (34%). 

PERFIL: FEMININO. Nos encontros do grupo de jovens, ela prefere momentos de dinâmica (56%). A jovem tem menos de 1 ano no grupo 

(75%). E, em vez de valorizada, ela se sente mais acolhida (92%) pelo grupo. Se atuasse em uma ONG, preferiria trabalhar em combate à 

fome (40%). Ela aponta a saúde (67%) como o maior problema de seu bairro ou cidade. A jovem nunca consumiu bebida alcoolica, cigarro ou 

drogas ilícitas (56%), aliás, considera as drogas como principal causa da violência (50%). A jovem não doa sangue, mas gostaria de fazer esse 

gesto solidário (92%). Ao buscar informações, opta pelo conteúdo voltado às artes e cultura (32%). 

 

 

 

 



CENSO 2011 | PERFIL DO JOVEM PEJOTEIRO DA REGIÃO LITORAL-CENTRO 

O jovem já tem os sacramentos de Batismo (98%), Eucaristia, Reconciliação (80%), e vai à missa semanalmente (85%), sendo que entende 

todas as partes da missa (60%), mas não costuma prestar atenção no rito das leituras (35%) e homilia (25%). O jovem se sente acolhido pela 

Igreja (80%), acolhido pela comunidade (65%). Para o pejoteiro, os jovens não querem espaço na comunidade (35%) e se interessam mais por 

festas, esportes e passeios (30%).  

O pejoteiro vai semanalmente ao grupo de jovens (70%). Ele prefere mais momentos de dinâmica (60%) e de passeios e excursões (36%), 

sentindo-se acolhido (75%). Se pudesse, o jovem atuaria na comunidade como coroinha (30%) ou na música (30%). O pejoteiro não participa 

de ONG ou grêmio juvenil (100%), e, se atuasse em uma ONG, escolheria atuar com educação popular (45%). O jovem não tem interesse por 

política partidária (65%) e aponta como principal problema em seu bairro ou cidade a violência (50%).  

O jovem não faz faculdade (80%), e pretende se graduar na área de Exatas (42%). O jovem também não trabalha (60%), portanto, não paga 

os estudos (80%) em instituições públicas (75%). O jovem também faz curso de esportes (30%) ou técnico (20%).  

O jovem nunca usou cigarro ou drogas ilícitas (52%), mas já experimentou bebida alcoolica (48%). Para o jovem, as maiores causas da 

violência são drogas (52%). Caso alguma amiga quisesse interromper a gravidez, o jovem não concordaria em nenhuma situação (70%). O 

jovem conversa sobre sexo abertamente com amigos da escola ou do curso (70%), é virgem (60%), mas caso tenha relações sexuais, poderá 

ter tanto com um namorado (20%), quanto com um ficante (20%), e prevenindo-se sempre (40%).  

No bolso, o jovem já carrega o CPF (80%). O jovem não costuma doar sangue, mas tem interesse em fazer esse esto solidário (50%). O jovem 

não tem o hábito de ler livros (30%), ou lê, pelo menos, um por ano (25%). O jovem se mantém informado sobre o mundo pela Internet (65%), 

e se dedica a ler esportes (40%) ou conteúdo específico para jovem (30%). O pejoteiro planeja no futuro ter um bom emprego (60%) e melhor 

qualidade de vida (35%).  

O pejoteiro já ouviu falar (25%) ou nem conhece (45%) a Campanha Nacional Contra o Extermínio Jovem. Ele também considera como seus 

coordenadores regionais o Vinícios Pereira (40%) e o Edivan (15%) ou o Fernando Gama (10%), e como coordenadores diocesanos Lincoln 

Spada (15%) e Vinícios Pereira (15%). 

PERFIL: 15 a 19 ANOS. No grupo de jovens, o pejoteiro participa há menos de 1 ano (60%). Para o jovem, o maior problema no bairro ou na 

comunidade é a violência (50%), seguida de saúde (34%). O jovem nunca experimentou bebida alcoolica, cigarro ou drogas ilícitas (65%). Para 

o jovem, além das drogas (55%), os problemas familiares (34%) também são apontados como causas da violência. O jovem tem o hábito de 

ler, pelo menos, um livro por mês (67%). Além da Internet (67%), o jovem também busca informações pela televisão (40%). O pejoteiro planeja 

no futuro ter um bom emprego (60%). 

PERFIL: MASCULINO. O jovem não costuma prestar atenção no rito das leituras na missa (25%), e acredita que a juventude de sua 

comunidade somente se interessa por festas, esportes e passeios (40%). O pejoteiro atua no grupo de jovens há mais de 2 anos (34%), e, se 

pudesse, gostaria de trabalhar na música da Igreja (25%). O jovem já trabalha (70%) e faz curso técnico (34%). O jovem falar abertamente 

sobre sexo com seu namorado (40%) e amigos do curso ou escola (40%), e já tem uma vida sexual ativa, principalmente com ficantes (50%) 

em vez de namorados (40%), mas costuma se prevenir (60%). O jovem não tem interesse em doar sangue (35%). O pejoteiro também não 

costuma ler (65%). Ao buscar informações, o jovem prefere conteúdo voltado ao esporte (42%). 

PERFIL: FEMININO. A pejoteira participa pouco menos de 6 meses no grupo de jovens (60%). Se pudesse, a jovem gostaria de trabalhar 

como coroinha (48%) na Igreja. O jovem aponta a saúde (36%) e a violência (48%) como maiores problemas de seu bairro ou cidade. A jovem 

não faz faculdade, mas pretende estudar cursos ligados à Biologia (72%). A jovem prefere fazer cursos esportivos (36%). A jovem costuma ler, 

pelo menos, mais de um livro por mês (75%) e se informa a partir da televisão (56%) e da Internet (56%), buscando conteúdo específico para 

jovens (50%). A jovem já conhece (48%), ou, pelo menos, ouviu falar (24%) da Campanha Nacional Contra o Extermínio Jovem. 

 

 

 

 

 

 

 



CENSO 2011 | PERFIL DO JOVEM PEJOTEIRO DA REGIÃO GUARUJÁ 

O jovem já tem os sacramentos de Batismo (100%), Eucaristia, Reconciliação (98%), Crisma (50%) e não falta muitas vezes à missa (45%), 

sendo que entende todas as partes da missa (89%), mas não costuma prestar atenção na homilia (18%). O jovem se sente acolhido pela Igreja 

(55%), acolhido pela comunidade (55%). Para o pejoteiro, os jovens da comunidade se interessam em fazer ações sociais (75%).  

O pejoteiro vai semanalmente ao grupo de jovens (75%). Ele prefere mais momentos de dinâmica (38%) e de espiritualidade (38%), sentindo-

se valorizado (88%) pelo grupo. O pejoteiro não participa de ONG ou grêmio juvenil (97%). O jovem tem certo interesse por política partidária 

(82%) e aponta como principal problema em seu bairro ou cidade a violência (65%).  

O jovem não faz faculdade (80%), e pretende se graduar na área de Humanas (60%). O pejoteiro estuda em instituições públicas (60%). O 

jovem também faz curso de esportes (30%) ou de línguas (30%).  

O jovem nunca usou bebida alcoolica, cigarro ou drogas ilícitas (76%). Para o jovem, as maiores causas da violência são drogas (50%). Caso 

alguma amiga quisesse interromper a gravidez, o jovem não concordaria em nenhuma situação (90%). O jovem conversa sobre sexo 

abertamente com o namorado (45%) e pais (38%), é virgem (70%), mas caso tenha relações sexuais, tentaria sempre se prevenir (100%).  

No bolso, o jovem já carrega o CPF (100%). O jovem não costuma doar sangue, mas tem interesse em fazer esse gesto solidário (75%). O 

jovem tem o hábito de ler, pelo menos, um livro por ano (87%). O jovem se mantém informado sobre o mundo pela Internet (87%), e se dedica 

a ler esportes (40%). O pejoteiro planeja no futuro ter independência da família (42%) e melhor qualidade de vida (38%).  

O pejoteiro conhece ou já ouviu falar sobre a Campanha Nacional Contra o Extermínio Jovem  (90%). Ele também considera como seus 

coordenadores regionais o Mikaell Correia (42%), Carol Carneiro (38%), Emilly Brito (12%), Túlio Maciel (12%) e Vagner Benedito (8%), e 

como coordenadores diocesanos Amanda Miranda (60%), Lincoln Spada (48%) e Samira Aun (48%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pastoral da Juventude – Diocese de Santos 

CENSO JOVEM | ASSEMBLEIA DIOCESANA 2011 

 

Seja sincero e marque um X nas alternativas correspondentes à sua opinião. Não se identifique.                                                                                                
1. Gênero: a) Masculino  b) Feminino               2. Idade: _____ anos  

3. Quais sacramentos você tem:  a) Batismo   b) Eucaristia/Reconciliação   c) Crisma   d) Atualmente faço crisma  e) Matrimônio 

4. Com que freqüência vai à missa:  a) 1x por mês   b) 2 a 3x por mês   c) Semanalmente d) 1x a cada 2 meses  e) Menos de 1x a cada 2 meses 

5. Você entende cada parte da missa:  a) Todas as partes  b) Algumas partes   c) Não entendo as partes: ______________________________ 

6. Que partes você menos gosta da missa:  a) Músicas   b) Rito das Leituras    c) Homilia    d) Rito Eucarístico  

7. Em relação à Igreja, você se sente:  a) Acolhido   b) Isolado   c) Decepcionado    d) Indiferente   e) Valorizado 

8. Em relação à comunidade, você se sente: a) Acolhido   b) Isolado   c) Decepcionado    d) Indiferente   e) Valorizado 

9. Sua opinião sobre jovens na comunidade:  a) Não têm espaço   b) Não querem espaço    

     c) Atuam somente na liturgia/coroinhas  d) Fazem ações sociais    e) Interessam-se por festas, esportes e passeios 

10. Com que freqüência vai ao grupo: a) 1x por mês   b) 2 a 3x por mês   c) Semanalmente d) 1x a cada 2 meses  e) Menos de 1x a cada 2 meses 

11. Que partes você mais gosta dos encontros do grupo de jovens:  a) Formação    b) Espiritualidade   c) Dinâmicas   d) Visitas/excursões/passeios 

12. Há quanto tempo você está no grupo de jovens: a) Até 6 meses   b) De 6 meses a 1 ano   c) De 1 a 2 anos   d) Mais de 2 anos: _______________ 

13. Em relação ao grupo, você se sente: a) Acolhido   b) Isolado   c) Decepcionado    d) Indiferente   e) Valorizado 

14. Onde você atua na paróquia:  a) Catequista infantil   b) Coroinha   c) Músico(a)   d) Liturgista/MESC   e) Outros 

15. Se sim, há quanto tempo você atua:  a) Até 6 meses   b) De 6 meses a 1 ano   c) De 1 a 2 anos   d) Mais de 2 anos: _______________ 

16. Onde gosta(ria) de atuar na paróquia: a) Catequista infantil   b) Coroinha   c) Música   d) Liturgia/MESC   e) Outros 

17. Você trabalha em alguma ONG ou Grêmio Juvenil:   a) Não   b) Sim _________________________ 

18. Se sim, há quanto tempo você atua:  a) Até 6 meses   b) De 6 meses a 1 ano   c) De 1 a 2 anos   d) Mais de 2 anos: _______________ 

19. Onde gosta(ria) de atuar em ONG: a) Cestas básicas  b) Educação   c) M. Ambiente  d) Políticas Públicas e) Outros 

20. Você se interessa por política partidária:  a) Muito, sou filiado   b) Muito, não sou filiado   c) Pouco   d) Não tenho interesse 

21. Quais são os problemas de seu bairro/cidade:  a) Moradia  b) Violência   c) Saúde   d) Transporte  e) Educação 

22. Você faz faculdade? Se sim, em que área:   a) Humanas   b) Exatas e Tecnológicas   c) Biológicas 

23. Se não, em que área você pretende estudar:   a) Humanas   b) Exatas e Tecnológicas   c) Biológicas 

24. Você trabalha ou faz estágio?   a) Sim    b) Não                                       25. Você gosta do seu trabalho ou estágio?   a) Sim   b) Não 

26. O seu trabalho ou estágio consegue pagar seus estudos?  a) Completamente  b) Parcialmente c) Não pago estudos 

27. Você estuda em colégio/universidade: a) Particular   b) Pública 

28. Você faz algum curso:  a) Esportes   b) Artes    c) Técnico    d) Línguas      e) Outros _________________ 

29. Você já experimentou algum dos itens:   a) Não   b) Sim, bebida alcoólica  c) Sim, cigarro d) Sim, maconha  e) Sim, cocaína  f) Sim, outras drogas 

30. O que você considera como causa da violência: a) Falta de fé  b) Pobreza  c) Falta de estudos/emprego  d) Problemas familiares e) Drogas 

31. Se sua amiga quisesse interromper uma gravidez: a) Concordo em qualquer situação   b) Concordo dependendo da situação 

       c) Não concordo em nenhuma situação    d) Tenho dúvidas e não me envolveria com a situação    e) Nunca pensei a respeito 

32. Com quem você conversa sobre sexo:  a) Pais   b) Namorado(a)   c) Amigos da Escola/Curso   d) Amigos do Trabalho   e) Amigos da Igreja 

33. Você tem vida sexual ativa:   a) Sou virgem   b) Sim, já fiz com namorado(a)  c) Sim, já fiz com ficante   d) Sim, já fiz com amigo(a) 

34. Você se previne nas relações sexuais:  a) Sim   b) Às vezes   c) Não 

35. Quais documentos você já tem:   a) CPF    b) Carteira de Trabalho (registrada)  c) Carteira de Trabalho (sem registro)   d) Título de Eleitor 

36. Você doa sangue:   a) Sim    b) Não, mas gostaria de doar     c) Não tenho condições de doar    d) Não gostaria de doar 

37. Você lê livros com que freqüência:  a) 1 por semana    b) 2 ou mais por mês    c) 1 por mês   d) Mais de um por ano   e) Não tenho tempo 

38. Onde você procura informações/notícias:  a) Televisão   b) Rádio   c) Internet    d) Jornal Impresso 

39. Quais cadernos você lê no jornal (ou Internet):  a) Política/Economia  b) Polícia   c) Esportes   d) Artes/Cultura   e) Turismo   f) Específico para Jovens   

40. Qual sua preocupação no futuro:  a) Bom emprego   b) Qualidade/Dignidade de vida  c) Independência da família   d) Ter família   e) Outros 

41. Você conhece a Campanha Nacional Contra o Extermínio Jovem:   a) Sim, conheço      b) Sim, ouvi falar     c) Não 

42. Quem são os coordenadores diocesanos da PJ? ________________, _________________, __________________ e ______________________  

43. Quem são os coordenadores regionais da PJ? ___________________ e __________________ 


