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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 os indicadores que permitem avaliar alguns aspectos do estado do Direito  
à Igualdade e Diversidade, 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
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CIDADANIA
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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 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.
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DIREITO À IGUALDADE E DIVERSIDADE 
CIDADANIA PERCEBIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO

Diz respeito à percepção das(os) 
moradoras(es) sobre discriminação e outras 
violências no Complexo do Alemão em 
virtude dos seguintes motivos: raça/ cor; 
por ser pobre; pela religião; questões de 
gênero (pelo fato de ser mulher ou ser trans); 
sexualidade; deficiência física ou local de 
moradia.

PERCEPÇÃO SOBRE O DIREITO  
À IGUALDADE E DIVERSIDADE 

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

Você já sofreu ou foi discriminado 
ou conhece alguém que sofreu ou foi 
discriminado por sua raça/ cor; ou por 
ser pobre; ou pela religião; ou por ser 
mulher; ou por ser transgênero; ou 
pela sexualidade;  ou por deficiência 
física;  ou pelo local de moradia?

Sim  |  48%Não  |  52%
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49%

41%

41%

41%

porque são homossexuais

pelo local de moradia

 pela sua cor/raça

porque são pobres

 pela sua religião

 porque são mulheres

 porque são trans

 porque têm de�ciência física

Sim  |  60%Não  |  40%

porque são homossexuais

pelo local de moradia

 pela sua cor/raça

porque são pobres

 pela sua religião

 porque são mulheres

 porque são trans

 porque têm de�ciência física
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DIREITO À IGUALDADE E DIVERSIDADE 
CIDADANIA PERCEBIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO

Moradoras(es) que já sofreram ou 
conhecem alguém que sofreu algum 
forma de violência e discriminação  
no lugar onde vivem: 

PERCEPÇÃO SOBRE O DIREITO À IGUALDADE 
E DIVERSIDADE 

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

Sim  |  48%Não  |  52%
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 porque são trans

 porque têm de�ciência física

Sim  |  60%Não  |  40%
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pelo local de moradia

 pela sua cor/raça

porque são pobres

 pela sua religião

 porque são mulheres
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DIREITO À IGUALDADE E DIVERSIDADE 
CIDADANIA PERCEBIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO

Diz respeito à percepção dos(as) jovens (pessoas 
de 15 a 29 anos) sobre a ocorrência de violência e 
discriminação em virtude de uma das seguintes 
razões: raça/cor; classe; religião; gênero  (por ser 
mulher e por ser trans); sexualidade; deficiência 
física; e local de moradia.

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

Você já sofreu ou foi discriminado 
ou conhece alguém que sofreu ou 
foi discriminado por sua raça/ cor; 
ou por ser pobre; ou pela religião; 
ou por ser mulher; ou por ser 
transgênero; ou pela sexualidade; 
ou por deficiência física; ou pelo 
local de moradia?

Sim  |  48%Não  |  52%

58%

56%

55%

51%

49%

41%

41%

41%

porque são homossexuais

pelo local de moradia

 pela sua cor/raça

porque são pobres

 pela sua religião

 porque são mulheres

 porque são trans

 porque têm de�ciência física

Sim  |  60%Não  |  40%

porque são homossexuais

pelo local de moradia

 pela sua cor/raça

porque são pobres

 pela sua religião

 porque são mulheres

 porque são trans

 porque têm de�ciência física

74%
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60%

58%
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51%

PERCEPÇÃO DAS(OS) JOVENS SOBRE O  
DIREITO À IGUALDADE E DIVERSIDADE 
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DIREITO À IGUALDADE E DIVERSIDADE 
CIDADANIA PERCEBIDA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO

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

Sim  |  48%Não  |  52%
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porque são homossexuais

pelo local de moradia

 pela sua cor/raça

porque são pobres

 pela sua religião

 porque são mulheres

 porque são trans

 porque têm de�ciência física

Sim  |  60%Não  |  40%

porque são homossexuais

pelo local de moradia

 pela sua cor/raça

porque são pobres

 pela sua religião

 porque são mulheres
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 porque têm de�ciência física
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Jovens que percebem que  
há pessoas que sofrem discriminação 
no lugar onde vivem: 

PERCEPÇÃO DAS(OS) JOVENS SOBRE O  
DIREITO À IGUALDADE E DIVERSIDADE 
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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. 

CIDADANIA
PERCEBIDA

CIDADANIA
VIVIDA

CIDADANIA
GARANTIDA

CIDADANIA
EFETIVA

CIDADANIA
ATIVA
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DIREITO À IGUALDADE E DIVERSIDADE 
CIDADANIA ATIVA  |  COMPLEXO DO ALEMÃO 

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ PELO DIREITO  
À IGUALDADE E DIVERSIDADE

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

Revela os espaços de cidadania ativa que lutam 
pelos direitos à igualdade e diversidade.

ESPAÇOS DE CIDADANIA QUE LUTAM PELOS DIREITOS:

RACIAIS LGBT GÊNERO
PESSOAS  
COM DEFICIÊNCIA

• Abraço Campeão
• Amigos do 

Complexo do 
Alemão

• Coletivo Papo Reto
• Instituto Raízes  

em Movimento
• ONG Voz das 

Comunidades

• Centro de 
Referência da 
Juventude – CRJ

• Educap – Espaço 
Democrático 
de União, 
Convivência, 
Aprendizagem e 
Prevenção

• Centro de 
Referência da 
Juventude – CRJ

• Comissão de 
luta por Moradia 
no Complexo do 
Alemão

• Educap – Espaço 
Democrático 
de União, 
Convivência, 
Aprendizagem  
e Prevenção

• Amigos do Complexo 
do Alemão

• Associação de 
Moradores da Caixa 
D’água da Morão Filho

• Associação de 
Moradores do Morro 
do Adeus 

• Educap – Espaço 
Democrático de 
União, Convivência, 
Aprendizagem e 
Prevenção
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