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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 indicadores que permitem avaliar aspectos do estado do Direito à Vida Segura,  
que integra o conjunto de Direitos Civis e Políticos.

para mais informações, acesse:

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

SOBRE A PESQUISA

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


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.
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DIREITO À VIDA SEGURA 
CIDADANIA VIVIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO

REGISTROS DE MORTES VIOLENTAS  
2007 A 2019 (NUMERAL)

ANO 
OCORRÊNCIAS NO 

COMPLEXO DO ALEMÃO

OCORRÊNCIAS EM ÁREAS  
COM UPPs NA CIDADE  

DO RIO DE JANEIRO

2007 19 361
2008 8 284
2009 2 230
2010 3 147
2011 1 118
2012 9 105
2013 2 76
2014 13 97
2015 23 150
2016 10 94
2017 29 222
2018 25 255
2019 34 285

TOTAL 190 2438

Revela o número total de registros de 
pessoas mortas por ocorrência de homicídio 
doloso, homicídio decorrente de oposição à 
intervenção policial, latrocínio e lesão corporal 
seguida de morte entre os anos de 2007  
e 2016 em áreas de UPP*.

Nas Rodas de Diálogos, as(os) jovens 
consideraram que esses dados são 
subnotificados e não revelam a realidade  
que vivem no território.

nota: *UPP = Unidade de Polícia Pacificadora. No Complexo do 
Alemão existem as UPPs: Alemão, Nova Brasília, Fazendinha, 
Adeus, Baiana

SITUAÇÃO DE MORTES VIOLENTAS EM ÁREAS DE UPP 

fonte: ISP-RJ, 2007 a 2019.

48%  
dos registros 
das unidades  
do Complexo do 
Alemão foram 
homicídios 
“decorrentes 
por oposição 
à intervenção 
policial”.
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SITUAÇÃO DA MORTALIDADE DE JOVENS  
POR CAUSAS VIOLENTAS 

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.

fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Datasus.

DIREITO À VIDA SEGURA 
CIDADANIA VIVIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO

REGISTRO MORTES VIOLENTAS 
POPULAÇÃO 15 A 29 ANOS  

2010 – 2019

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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SITUAÇÃO DA VULNERABILIDADE  
RACIAL NO ACESSO À VIDA SEGURA

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.

fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Datasus.

DIREITO À VIDA SEGURA 
CIDADANIA VIVIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO

REGISTRO DE MORTES VIOLENTAS POPULAÇÃO 15 A 29 ANOS 
 POR COR/RAÇA  |  2010 – 2019

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 
no Complexo do 
Alemão entre 
2010 e 2019 
foram de jovens 
negras(os).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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DIREITO À VIDA SEGURA 
CIDADANIA PERCEBIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO

O indicador apresenta a percepção de 
moradoras(es) do Complexo do Alemão 
sobre a ocorrência de violência praticada por 
agentes do Estado. 

PERCEPÇÃO 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?

Das violências sofridas:
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Sim  |  69% Não  |  27%

Não sabem/Não
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Sim  |  75% Não  |  17%

Não sabem/Não
responderam  |  8%
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DIREITO À VIDA SEGURA 
CIDADANIA PERCEBIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO

O indicador revela a percepção das(os) jovens 
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?
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Das violências sofridas:
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DIREITO À VIDA SEGURA 
CIDADANIA PERCEBIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO 

PERCEPÇÃO DAS MULHERES SOBRE O DIREITO  
À VIDA SEGURA DAS MULHERES CISGÊNERO  

Revela a percepção que as mulheres têm sobre a ocorrência 
de violência contra mulher cisgênero no Complexo  
do Alemão.

nota: O conceito cisgênero abrange as pessoas que se identificam com o gênero que 
lhes foi determinado quando de seu nascimento, conforme características biológicas. 

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

Você considera que as mulheres cisgênero sofrem com 
algum tipo de violência por serem mulheres cisgênero?
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DIREITO À VIDA SEGURA 
CIDADANIA PERCEBIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO 

PERCEPÇÃO DAS MULHERES SOBRE O DIREITO  
À VIDA SEGURA DAS MULHERES TRANSGÊNERO

Revela a percepção que as mulheres têm sobre a ocorrência 
de violência contra mulher trans no Complexo do Alemão.

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 biológico. 

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

Você considera que as mulheres transgênero sofrem com 
algum tipo de violência por serem mulheres transgênero?
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CIDADANIA ATIVA
Essa dimensão da cidadania revela as formas de participação e ação 
política da sociedade civil na luta por seus direitos de cidadania.  
Foi construída a partir de dados contidos no Banco de Dados e Ações 
Cidadãs – BDAC e de dados contidos em questões específicas aplicadas 
às(aos) moradoras(es) durante a realização da pesquisa de percepção. 
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DIREITO À VIDA SEGURA 
CIDADANIA ATIVA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO 

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ PELO DIREITO À VIDA SEGURA

Espaços de cidadania ativa do território que atuam na luta  
pelo direito à vida segura e/ou com a temática da violência.

fonte: Pesquisa Juventudes em Movimento, Cidadania Ativa, 2019.
 • ABRAÇO CAMPEÃO

 • ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA CAIXA 
D’ÁGUA DA MOURÃO FILHO

 • COLETIVO PAPO RETO 

 • EDUCAP – ESPAÇO 
DEMOCRÁTICO DE 
UNIÃO, CONVIVÊNCIA, 
APRENDIZAGEM E 
PREVENÇÃO
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www.ibase.br 
www.cepedoca.org.br

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

