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O Sistema de Indicadores de Cidadania – Incid aplicado ao Complexo do Alemão possui  
77 indicadores que permitem uma análise sistêmica sobre a efetividade dos direitos humanos 
no território. Neste Sistema a efetividade da cidadania é analisada a partir de quatro dimensões 
complementares: cidadania vivida, cidadania garantida, cidadania percebida e cidadania ativa  
e seus indicadores pertencem a um dos três conjuntos de direitos: Direitos Coletivos;  
Direitos Sociais, Econômicos e Culturais; e Direitos Civis e Políticos.

Nesta experiência, ele foi construído em colaboração com jovens moradoras(es) de diferentes 
favelas do Complexo a partir de pesquisas-ação. Essas ações foram desenvolvidas no projeto 
Juventudes em Movimento, realizado pelo Ibase, em parceria com o Instituto Raízes  
em Movimento e com o apoio do IDRC (International Development Research Centre). 

A área pesquisada inclui as favelas Adeus, Alemão, Alvorada, Baiana, Fazendinha, Grota, Loteamento, 
Matinha, Mineiros, Nova Brasília, Palmeiras, Pedra do Sapo (Esperança) e Reservatório. 

Apresentamos dados e indicadores que revelam a efetividade (ou violação)  
dos Direitos das Juventudes no Complexo do Alemão.

para mais informações, acesse:

www.ibase.br   |   www.cepedoca.org.br

SOBRE A PESQUISA

http://www.ibase.br
http://www.cepedoca.org.br


Para realização da pesquisa, adotamos a definição de que as(os) jovens são sujeitos sociais 
que têm de 15 a 29 anos de idade. Consideramos que a população nessa faixa etária tem 
necessidades específicas; são sujeitos de direitos que devem ter acesso a políticas públicas 
garantidoras de suas necessidades.

JUVENTUDES

No Brasil, desde 2013, por meio do Estatuto da Juventude (Lei 12. 852), existe legislação 
específica que dispõe sobre os direitos dos(as) jovens, os princípios e diretrizes das políticas 
públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE.

Os direitos especificados no Estatuto são: Direito à Cidadania, à Participação Social; Direito  
à Educação; Direito à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda; Direito à Diversidade e à 
Igualdade; Direito à Saúde; Direito à Cultura; Direito ao Desporto e ao Lazer; Direito ao Território  
e à Mobilidade; Direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente; Direito à Segurança Pública  
e ao Acesso à Justiça.

DIREITOS DAS JUVENTUDES



CIDADANIA
PERCEBIDA

CIDADANIA
VIVIDA

CIDADANIA
GARANTIDA

CIDADANIA
EFETIVA

CIDADANIA
ATIVA

DIREITOS COLETIVOS
São direitos referentes à coletividade, dizem respeito aos bens comuns, tanto 
os naturais – o território, a água, os rios e o mar, a terra, o clima, o ar e toda a 
atmosfera, a biodiversidade, etc. – como os bens produzidos pela convivência 
humana: os espaços públicos, a rua, a praça, a vila, a cidade a língua e toda a 
produção cultural, o saber e todo o conhecimento acumulado pela humanidade, 
a comunicação e etc.

CIDADANIA PERCEBIDA
Essa dimensão da cidadania revela a percepção da população local quanto a 
efetividade de seus direitos e dos demais moradores do território analisado, 
bem como suas responsabilidades cidadãs. Foi construída com base em 
pesquisa de fluxo realizada com 1.903 moradoras(es) de 13 favelas do 
Complexo do Alemão, sendo 603 jovens (residentes com idade entre 15 e 
29 anos).  O questionário aplicado possui ao todo 62 perguntas. Destas, 17 
questões foram realizadas exclusivamente com os/as jovens moradores/as.
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DIREITO À CIDADE
CIDADANIA PERCEBIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO

Esse indicador 
demonstra a 
percepção das(os) 
jovens sobre a 
qualidade dos 
espaços públicos 
do Complexo 
do Alemão, 
considerando a 
limpeza das ruas, 
becos e vielas.

PERCEPÇÃO DAS(DOS) JOVENS SOBRE O DIREITO  
AOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE

fonte: Pesquisa Juventudes em Movimento, Cidadania Percebida, 2019.

DIREITOS COLETIVOS

As ruas, becos e vielas do Complexo  
do Alemão são sujos?
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(disparos a esmo, operações que colocam em risco  a segurança)

10%violência psicológica 
(ameaças, coações)

8%violência letal 
(assassinatos e chacinas)

8%violência moral 
(agrantes forjados, acusações injustas)

6%violência patrimonial 
(invasões sem mandatos, remoções)

4%violência sexual 
(assédio, estupro)
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Nunca sofreram ou 
conhecem alguém que 

sofreu algum tipo de 
violência por parte de 

agentes do Estado |  31%

Já sofreram ou 
conhecem alguém que 

sofreu algum tipo de 
violência por parte de 

agentes agentes do 
Estado  |  69%

76% do total de jovens  
na faixa de 15 a 29 anos acham 
que as ruas, becos e vielas do 
Complexo do Alemão são sujos.

68%  
das(os) 
moradoras(os) 
têm essa 
percepção na 
faixa etária  
de 30 a 59 anos.

Entre a 
população 
idosa, 60 anos 
ou mais, a 
percepção é 
menos crítica 
em relação à 
limpeza das 
ruas, becos 
e vielas: 

56%. 

POR FAIXA 
ETÁRIA, EM 
% PARA A 
RESPOSTA 
SIM
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DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS 
E CULTURAIS
Referem-se ao acesso às condições de vida segundo as possibilidades 
civilizatórias do momento histórico. Dizem respeito aos direitos de se viver  
com dignidade. No centro desse conjunto de direitos está o princípio de 
equidade, que significa a garantia de dignidade para viver,  com acesso ao 
alimento, à educação, ao saneamento básico, à moradia, à saúde, ao transporte, 
à seguridade social, à terra , ao trabalho, à renda, ao lazer e à cultura etc, 
segundo idade, inserção social, identidade e cultura.

CIDADANIA VIVIDA
Essa dimensão da cidadania apresenta a situação dos direitos no território, 
conforme revelado pelos dados oficiais. Permite avaliar o estado das 
condições de vida à luz de direitos por meio de consultas a fontes de dados 
secundários, obtidos em pesquisas ao Sistema de Produção de Estatísticas 
Públicas e que são utilizados pelo sistema de planejamento público para  
a formulação de políticas públicas.
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VIVIDA

CIDADANIA
GARANTIDA

CIDADANIA
ATIVA

CIDADANIA
EFETIVA
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DIREITO À EDUCAÇÃO
CIDADANIA VIVIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO

Revela o percentual de jovens de 15 a 17 anos fora das escolas. 

Esses dados foram discutidos nas Rodas de Diálogos realizadas com jovens moradoras(es). 
Elas(es) destacaram que o contexto de violência em que vivem, com ocorrência de tiroteios  
nas favelas e, inclusive, de violência policial dentro dos ambientes escolares, é um fator que  
afeta diretamente a permanência nas escolas e continuidade dos estudos. 

Outro aspecto apontado foi o pouco acolhimento às diversidades no ambiente escolar, que 
distanciam as os jovens desses espaços. Também destacaram a necessidade de muitas(os)  
jovens conciliarem atividades de trabalho com a continuidade da formação. 

Acrescenta-se ainda, para as jovens mulheres, a necessidade de conciliarem com atividades  
de cuidados da casa e da família.

SITUAÇÃO DA EXCLUSÃO 
DOS(DAS) JOVENS DAS ESCOLAS

fonte: Censo demográfico - IBGE, 2010. Dados Amostrais.

Jovens de 15 a 17 anos  
fora da escola

DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS

46%
41%
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Rio de 
Janeiro
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Complexo
do Alemão

Rio de
Janeiro

35% 40%

Complexo do Alemão Rio de Janeiro

12% 14%

Complexo do Alemão Rio de Janeiro

Não atende  |  68%

Atende  |  29%

Não sabem/
Não responderam  |  3%
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CIDADANIA PERCEBIDA
Essa dimensão da cidadania revela a percepção da população local 
quanto à efetividade de seus direitos e dos demais moradores do 
território analisado, bem como suas responsabilidades cidadãs. 
Foi construída com base em pesquisa de fluxo realizada com 1.903 
moradoras(es) de 13 favelas do Complexo do Alemão.
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sofreu algum tipo de 
violência por parte de 

agentes do Estado |  31%

Já sofreram ou 
conhecem alguém que 

sofreu algum tipo de 
violência por parte de 

agentes agentes do 
Estado  |  69%

DIREITO À EDUCAÇÃO
CIDADANIA PERCEBIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO

Esse indicador revela o que a juventude 
avalia dos serviços de educação 
ofertados no território. A pergunta teve 
por objetivo dar conta da percepção 
sobre o atendimento às necessidades 
de si e demais moradoras(es), 
considerando quaisquer necessidades 
educacionais identificadas pela(o) 
entrevistada(o).

PERCEPÇÃO DOS(DAS) JOVENS  
SOBRE O DIREITO À EDUCAÇÃO
fonte: Pesquisa Juventudes em Movimento,  
Cidadania Percebida, 2019.

DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS

Você acha que a educação na 
comunidade onde você mora 
atende as suas necessidades 
e ao que o restante dos(das) 
moradores(as) precisa? 
POR FAIXA ETÁRIA, 
EM % PARA A 
RESPOSTA NÃO

71%  
do total de jovens
na faixa de 15 a 29 
anos acreditam 
que a educação no 
lugar onde moram 
não atende as 
suas necessidades 
e ao que o 
restante das(os) 
moradoras(es) 
necessita. 

Entre os idosos 
na faixa de 60 
anos ou mais o 
percentual é de 

61%. 
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DIREITO À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
CIDADANIA PERCEBIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO

Esse indicador revela o que a juventude 
avalia dos equipamentos de cultura, 
esporte e lazer ofertados no território. 

A pergunta teve por objetivo dar conta 
da percepção sobre o atendimento 
às necessidades de si e demais 
moradores(as), considerando quaisquer 
necessidades identificadas pelo(a) 
entrevistado(a).

fonte: Pesquisa Juventudes em Movimento, 
Cidadania Percebida, 2019.

DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS

PERCEPÇÃO DOS(DAS) JOVENS 
SOBRE O DIREITO À CULTURA, 
LAZER E ESPORTE

Você acha que os equipamentos 
públicos de cultura, esporte e 
lazer existentes no Complexo do 
Alemão atendem ao que você e 
demais moradores(as)  
da comunidade precisam? 
POR FAIXA ETÁRIA, 
EM % PARA A 
RESPOSTA NÃO Entre os idosos  

na faixa de 60 
anos ou mais o 
percentual é de 

79%. 

A avaliação 
negativa é 
maior entre a 
população na 
faixa etária de 
30 a 59 anos: 

81%. 
71%  
do total de jovens na 
faixa de 15 a 29 anos 
consideram que os 
equipamentos de 
esporte, cultura e 
lazer não atendem às 
necessidades das(os) 
moradoras(es).
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(agrantes forjados, acusações injustas)
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(invasões sem mandatos, remoções)

4%violência sexual 
(assédio, estupro)
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conhecem alguém que 

sofreu algum tipo de 
violência por parte de 

agentes do Estado |  31%

Já sofreram ou 
conhecem alguém que 

sofreu algum tipo de 
violência por parte de 

agentes agentes do 
Estado  |  69%
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DIREITO À SAÚDE
CIDADANIA PERCEBIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO

Esse indicador revela o que a juventude avalia 
sobre o atendimento  de atenção básica de 
saúde no território. A pergunta teve por objetivo 
dar conta da percepção sobre o atendimento 
às necessidades de si e demais moradores(as), 
considerando quaisquer necessidades 
identificadas pelo(a) entrevistado(a).

Nas Rodas de Diálogos, jovens moradoras 
informaram que os atendimentos e exames 
de saúde da mulher não tem sido realizado 
com todas jovens mulheres, restringindo 
atendimento somente às moradoras com mais 
de 26 anos ou às que possuem filhas(os).

PERCEPÇÃO DOS(DAS) JOVENS SOBRE 
O DIREITO À SAÚDE

fonte: Pesquisa Juventudes em Movimento, 
Cidadania Percebida, 2019.

DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS

Você acha que o atendimento  
de atenção básica de saúde (ESF, 
UPA) na comunidade onde você 
mora atende as suas necessidades 
e ao que o restante dos(as) 
moradores(as) precisa? 

POR FAIXA 
ETÁRIA, EM 
% PARA A 
RESPOSTA 
NÃO

Entre os idosos  
na faixa de 60 
anos ou mais o 
percentual é de 

78%. 

A avaliação 
negativa na faixa 
etária de 30  
a 59 anos é de 

80%. 
79%  
do total de jovens 
na faixa de 15 a 29 
anos acham que 
o atendimento à 
atenção básica de 
saúde não atende 
às necessidades 
das(os) 
moradoras(es). 
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sofreu algum tipo de 
violência por parte de 

agentes agentes do 
Estado  |  69%
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DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS
Têm no centro o reconhecimento da igualdade como condição de cidadania, sem 
discriminação, para todos e todas. Têm a ver com as liberdades individuais: a liberdade 
de escolha dos rumos de nossa própria vida, como o direito de ir e vir, de dispor 
do próprio corpo, o direito à vida, à liberdade de expressão, direito à integridade 
física e moral, à privacidade, o direito de não ter o lar violado e nem a sua própria 
intimidade. Referem-se à igualdade de condições perante as leis, ao Estado e em 
qualquer situação social, independentemente de raça, condição econômica, religião, 
filiação, origem cultural, sexo etc. Também dizem respeito à possibilidade de fazer 
manifestações políticas, organizar partidos, votar e ser votado.  

CIDADANIA VIVIDA
Essa dimensão da cidadania apresenta a situação dos direitos no território, 
conforme revelado pelos dados oficiais. Permite avaliar o estado das condições de 
vida à luz de direitos por meio de consultas a fontes de dados secundários, obtidos 
em pesquisas ao Sistema de Produção de Estatísticas Públicas e que são utilizados 
pelo sistema de planejamento público para a formulação de políticas públicas.

CIDADANIA
PERCEBIDA

CIDADANIA
VIVIDA

CIDADANIA
GARANTIDA

CIDADANIA
ATIVA

CIDADANIA
EFETIVA
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DIREITO À VIDA SEGURA
CIDADANIA VIVIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO

DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS

Revela o número de registros de mortes violentas de jovens residentes 
no Complexo do Alemão (homicídios, suicídios e acidentes de trânsito), 
no período de 2010 a 2019.

Nas Rodas de Diálogos, as(os) jovens consideraram que esses 
dados são subnotificados e não revelam a realidade vivida, mas dão 
visibilidade ao assunto.

SITUAÇÃO DA MORTALIDADE DE JOVENS  
POR CAUSAS VIOLENTAS

fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/Datasus, 
2010-2019. 

HOMICÍDIO, SUICÍDIO E MORTES  
POR ACIDENTES DE TRÂNSITO  

POPULAÇÃO 15 A 29 ANOS  
2010 - 2019 (NUMERAL)

ANO DO ÓBITO TOTAL

2010 6

2011 2

2012 2

2013 5

2014 8

2015 34

2016 16

2017 7

2018 63

2019 35

TOTAL 178
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DIREITO À VIDA SEGURA
CIDADANIA VIVIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO

DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS

Revela o total de registros por cor/raça  
de jovens mortos(as) por causas violentas 
residentes no Complexo do Alemão,  
no período de 2010 a 2019.

Nas Rodas de Diálogos, as(os) jovens 
consideraram que esses dados são 
subnotificados.

SITUAÇÃO DA VULNERABILIDADE 
RACIAL DAS(DOS) JOVENS NO ACESSO 
À VIDA SEGURA 

fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/Datasus, 
2010-2019. 

HOMICÍDIO, SUICÍDIO E MORTES POR ACIDENTES DE TRÂNSITO  
POPULAÇÃO 15 A 29 ANOS POR COR/RAÇA  |  2010-2019 (NUMERAL)

ANO DO ÓBITO BRANCA NEGRA* TOTAL

2010 1 5 6

2011 0 2 2

2012 1 1 2

2013 0 5 5

2014 0 8 8

2015 11 23 34

2016 4 12 16

2017 0 7 7

2018 13 49 62

2019 7 28 35

TOTAL 37 140 177

79%  
das mortes 
por causas 
violentas entre 
2010 e 2019 no 
Complexo do 
Alemão são de 
pessoas negras.nota: *negra refere-se ao somatório do total obtido 

para as categorias preta e parda.
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CIDADANIA PERCEBIDA
Essa dimensão da cidadania revela a percepção da população local 
quanto à efetividade de seus direitos e dos demais moradores do 
território analisado, bem como suas responsabilidades cidadãs. 
Foi construída com base em pesquisa de fluxo realizada com 1.903 
moradoras(es) de 13 favelas do Complexo do Alemão.
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ATIVA
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DIREITO À VIDA SEGURA
CIDADANIA PERCEBIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO

DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS

O indicador revela a percepção da juventude 
sobre a ocorrência de violência por agentes 
do Estado. 

PERCEPÇÃO DAS(DOS) JOVENS  
SOBRE O DIREITO À VIDA SEGURA

fonte: Pesquisa Juventudes em Movimento, 
Cidadania Percebida, 2019.

Você já sofreu ou conhece alguém que sofreu 
violência por parte de agente do estado?

69% 
das(os) jovens 
moradoras(es) 
já sofreram ou 
conhecem alguém 
que sofreu algum 
tipo de violência 
por parte de 
agentes do Estado.
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(agrantes forjados, acusações injustas)
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fonte: Pesquisa Juventudes em Movimento, Cidadania Percebida, 2019.
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PERCEPÇÃO DOS(DAS) JOVENS  
SOBRE EXISTÊNCIA DE 
DISCRIMINAÇÃO POR SER MULHER
fonte: Pesquisa Juventudes em Movimento, 
Cidadania Percebida, 2019.

Esse indicador revela a percepção 
da juventude sobre a ocorrência de 
discriminação por ser mulher. 

As(os) jovens têm uma percepção 
mais crítica em relação a percepção de 
discriminação por ser mulher do que outras 
faixas etárias da população.

Na comunidade em que você 
mora, você já sofreu ou conhece 
alguém que já sofreu ou foi 
discriminado por ser mulher? 
POR FAIXA ETÁRIA, EM %  
PARA A RESPOSTA SIM 52%  

do total 
de jovens 
conhecem 
alguém que 
sofreu ou 
já sofreu 
discriminação 
por ser mulher.

Os idosos de 
60 anos ou 
mais têm uma 
percepção 
crítica menor: 

26%. 

Na faixa etária 
de 30 a 59 anos 
a percepção de 
discriminação por 
ser mulher é de 

40%. 
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PERCEPÇÃO DOS(DAS) JOVENS SOBRE 
EXISTÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO  
POR SER TRANSGÊNERO

fonte: Pesquisa Juventudes em Movimento, 
Cidadania Percebida, 2019.

Esse indicador revela a percepção da juventude 
sobre a ocorrência de discriminação por ser 
pessoa transgênero.

 As(os) jovens têm uma percepção mais crítica  
em relação a percepção de discriminação por  
ser transgênero do que outras faixas etárias  
da população.

Na comunidade em que 
você mora, você já sofreu ou 
conhece alguém que já sofreu 
ou foi discriminado por ser 
pessoa trans? 

nota: O conceito transgênero é um conceito amplo, mas, 
basicamente, em termos identitários, refere-se às pessoas cujo 
gênero e identidade social são diferentes ao do seu sexo atribuído 
no momento do nascimento.

52%  
do total de jovens 
já sofreram ou 
conhecem alguém 
que já sofreu 
discriminação por 
ser transgênero.

Os idosos de 
60 anos ou 
mais têm uma 
percepção 
crítica menor: 

26%. 

Na faixa etária 
de 30 a 59 anos 
a percepção de 
discriminação  
por ser pessoa 
trans é de 

 42%. POR FAIXA 
ETÁRIA,  
EM % 
PARA A 
RESPOSTA 
SIM
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