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A Cartilha “A Cidade que Queremos” e uma
publicação independente, produzida pelo Centro de
Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha,
com apoio da Misereor/ KZE como culminância da
escuta ativa realizada através da roda, componente
da metodologia Circo Social, com adolescentes e
jovens atendidos pelo SER no ano de 2021, sobre a
direitos da juventude, direito à cidade e sobre a
cidade que eles desejam para sua geração, e as
próximas.

Prefácio
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O que fizemos?

Em quem focamos nosso olhar?

Rodas de conversa – Metodologia Circo Social
10 meses de escuta

Crianças, adolescentes e jovens, em situação de
vulnerabilidade social, atendidos pelo Centro de
Desenvolvimento Se Essa Rua Fosse Minha, com
idades entre 9 e 29 anos.
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O que é SER jovem?
Juventude é uma categoria social, definida pela
expectativa de vida de cada local, e está
diretamente relacionada à qualidade de vida
dos sujeitos. 
Sabemos que o conceito de qualidade de vida é
amplo e que envolve diversas instâncias, como:
acesso a direitos, oportunidade de renda e etc.
Ou seja, a existência do sujeito no seu meio,
assim como seu meio de sobrevivência, são
aspectos que muito relevantes para esta
experiência. 
Em resumo, a experiência juvenil é impactada
por recortes sociais, como: raça, gênero, classe,
etc.
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A juventude é um conceito relativamente
novo, que surge na universidade na década de
50, no pós guerra. 
Compreende à um período de aprendizado
para a vida adulta, garantindo que o sujeito
juvenil seja protagonista da sua própria vida,
visões de mundo, com voz ativa para que se
prepare para a produtividade exigida no
mercado de trabalho, necessário na vida
adulta na lógica capitalista. 
Para além da condição social, é também uma
condição especial de desenvolvimento
psicossocial, que questiona as regras e a
sociedade que está inserido.
Grandes manifestações políticas e culturais,
foram feitas por jovens e mudaram o rumo da
história no mundo. 
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Quais leis protegem a juventude?
A ONU (Organizações das Nações Unidas) define
“juventude” como um período de vida do sujeito,
com a faixa etária que abrange pessoas entre os 15 e
os 24 anos de idade. No entanto, sabemos que a
experiência de ser jovem pode variar enormemente
em todo o mundo, e que, muitas vezes, juventude é
uma categoria fluida e mutável.
Em 2013, no governo Dilma Roussef, nasce o Estatuto
da Juventude também conhecida como lei
12.853/2013.
A lei compreende como jovem, pessoas com idade
entre 15 e 29 anos de idade e aborda os direitos dos
jovens, assim como princípios e diretrizes das
politicas publicas para este grupo.
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Há ainda a lei 8069/1990(Estatuto da Criança e
Adolescente) que é um importante marco
regulatório de proteção a crianças e adolescentes,
sendo assim, pessoas com idades entre 0 e 18
anos.
O artigo 2, sobre os princípios que regem o
estatuto e as políticas de juventude são:

I - promoção da autonomia e emancipação
dos jovens;
II - valorização e promoção da participação
social e política, de forma direta e por meio
de suas representações;
III - promoção da criatividade e da
participação no desenvolvimento do País;
IV - reconhecimento do jovem como sujeito
de direitos universais, geracionais e
singulares;
V - promoção do bem-estar, da
experimentação e do desenvolvimento
integral do jovem;
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Nela o Estado reconhece o papel estratégico da
juventude no desenvolvimento do país,
garantindo  direitos básicos, como: diversidade,
saúde, cultura, educação, cidadania,
participação social e política, representação
juvenil, , território e mobilidade, desporto e
lazer, trabalho e renda, acesso a justiça,
segurança publica e acesso a justiça,
profissionalização, comunicação e liberdade de
expressão.

VI - respeito à identidade e à diversidade
individual e coletiva da juventude;
VII - promoção da vida segura, da cultura
da paz, da solidariedade e da não
discriminação; e
VIII - valorização do diálogo e convívio do
jovem com as demais gerações.
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O que é Direito a Cidade?
O Direito a cidade é um conceito que veio da
ideia formulada por Lefebvre, que publicou
sua obra sobre o direito a cidade em maio de
1968. 
É uma obra filosófica que impactou em
diversas cadeiras na academia. No contexto
de sua publicação ocorria na França um
conjunto de reinvindicações de movimentos
sociais, chamados de irrupção, por Lefebvre. 
O direito a cidade advém de uma força
mobilizadora da ação dos sujeitos coletivos,
com objetivo de acessar e participar de uma
cidade mais inclusiva, democrática,
sustentável e justa.
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O conceito se dá no campo político,
que se opõe a privatização da vida e

dos espaços públicos, já que
historicamente o acesso e uso aos

espaços da cidade foram (e são)
negados à grupos mais vulneráveis,

que não se reconhecem nas mesmas. 
O direito à cidade é um importante

meio para a efetivação de outros
direitos humanos básicos, como:

saúde, cultura, mobilidade, educação ,
lazer, etc.
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Mais de 50% da população mundial vive
atualmente em áreas urbanas, e com o
crescimento descontrolado das cidades, grupos
ficam excluídos (à margem), como as crianças,
adolescentes e jovens, por exemplo.
Os processos de desenvolvimento de crianças,
adolescentes e jovens, como sujeitos de direitos,
assim com o acesso à cidadania estão
relacionados à vivência nos seus respectivos
territórios. É necessário políticas públicas e
garantia de acesso às mesmas, como parte
significativa responsável pelo seu
desenvolvimento.

Porque o direito a cidade é importante
para a juventude?
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Crianças, adolescentes e jovens que vivem em
favelas e periferias, de maneiras precárias, estão
entre os grupos mais desfavorecidos e
vulneráveis do mundo.  Há privação de acesso
aos serviços mais básicos e a negação do seu
direito de desenvolver todo o seu potencial. 
Crianças, adolescentes e jovens que
(sobre)vivem em favelas e periferias de
contextos urbanos, como na cidade do Rio de
Janeiro por exemplo, tem suas vidas
constantemente ameaçadas. 
Elas, se quer, podem exercer o direito de brincar
e de conviver livremente na comunidade, sem o
risco da violência urbana. 
Crianças, adolescentes e jovens negros, que
vivem em favelas e periferias, são os mais
afetados pela violência.
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A cada 23 segundos um jovem negroA cada 23 segundos um jovem negro
é assassinado no Brasil.é assassinado no Brasil.
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A importância da participação e
protagonismo juvenil
Como visto nas estatísticas apresentadas,

vivemos em cidades que segregam e matam a

juventude, sobretudo pobre e negra, impactando

diretamente no acesso às oportunidades e

violando direitos preconizados pela legislação.

Na seção I, do Capitulo II, dos direitos dos jovens:

Do Direito à Cidadania, à Participação Social e

Política e à Representação Juvenil, vemos que: 

Art. 4º O jovem tem direito à participação
social e política e na formulação, execução
e avaliação das políticas públicas de
juventude. 
Parágrafo único. Entende-se por
participação juvenil: 
I - a inclusão do jovem nos espaços
públicos e comunitários a partir da sua
concepção como pessoa ativa, livre,
responsável e digna de ocupar uma posição
central nos processos políticos e sociais; 
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II - o envolvimento ativo dos jovens em
ações de políticas públicas que tenham por
objetivo o próprio benefício, o de suas
comunidades, cidades e regiões e o do País; 
III - a participação individual e coletiva do
jovem em ações que contemplem a defesa
dos direitos da juventude ou de temas
afetos aos jovens.

O direito à cidade acontece na transformação e
apropriação do espaço urbano pela cidadania. 
Se reconhecer na cidade e obter cidadania é um
direito humano. 
É a plena percepção da sua existência na
cidades, direito se SER, exercer sua humanidade,
se manifestar.
Com intuito de amplificar as vozes de
adolescentes e jovens beneficiários do SER, o
Centro de Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua
Fosse Minha realizou a campanha A Cidade que
Queremos, a partir do olhar e voz ativa de
meninos e meninas atendidas pelos projetos da
instituição
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“Qual a cidade vocês desejam?”

Esta foi a pergunta feita para adolescentes e
jovens participantes das atividades de circo
social do SER no ano de 2021, através da roda,
que é atividade parte fundamental da
metodologia Circo Social do SER.

Esta escuta sensível e falas abertas, com
adolescente e jovens do SER, foi realizada para
compreender sob suas perspectivas sobre
direitos á cidade, principais violações de direitos
que mais impactam em suas vidas.
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A Pedagogia da Roda
A roda é parte fundamental da metodologia
Circo Social do SER e sua importância como
principal instrumento de escuta realizada de
forma qualificada, sensível e que propõe a
valorização da participação e protagonismo de
crianças, adolescentes de jovens.
Simboliza movimento, interação e troca de
saberes, encorajamento de falas/escutas e
espelhamento da diversidade. É uma
ferramenta de diálogo que propõe o
desenvolvimento de inteligência
socioemocional e cinestésico corporal.
A roda em seu formato, de maneira simbólica, 
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pode significar socialmente a convivência entre
pessoas, a partilha de interesses comuns, o 
exercício da alteridade, a equidade entre pessoas
(por não haver local de destaque). 
Tal simbolismo é também atribuído à lona do
circo, que é um símbolo do circo, para representar
o conceito de circo social, como temos:

“...Educar com circo é apostar na alegria e
recuperar todo o potencial civilizatório de uma
arte milenar, que desde suas origens teve por
base a diversidade, a aceitação do outro, o
sentimento do fantástico e do mágico, a
superação dos limites, a convivência e criação
coletivas e acima de tudo, a brincadeira e o jogo
levados a sério.
São estes alguns dos elementos que baseiam a
concepção do Circo Social. O Circo Social sonha
com um mundo diferente, integrado e solidário,
que se aceite como o que é: o lugar de todos:
redondo, itinerante e a céu aberto.”

19



A roda é metodologia utilizada para fortalecer o
sentimento de pertencimento, fomentar a 
participação e protagonismo juvenil através da
fala, da troca, do acolhimento, para avaliação das 
ações educativas propostas, para trocar de
saberes entre participantes. 
É um espaço lúdico, que tem seu significado de
equidade, paridade, infinitude e troca constante
potencializado. Utiliza como principais bases
teóricas a pedagogia de Paulo Freire, com foco na
educação popular, e o Teatro do Oprimido, obra
do teatrólogo Augusto Boal.
É movimento e dialogicidade de saberes,
encorajamento de falas/escutas e espelhamento
da diversidade
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Metodologicamente a roda é dividida em 03
momentos:

RODA DOS SABERES

RODA
FINAL

RODA
INICIAL
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A voz da juventude: Principais resultados.

Ao incentivar a participação e protagonismo
através da voz ativa dos adolescentes e jovens
beneficiários do SER nas atividades realizadas
durante o ano de 2021, que desdobrou-se na
campanha “ A cidade que queremos”,
importantes falas foram notadas de maneira
recorrente. Com isso, nas próximas paginas
poderemos observar 04 (quatro) das temas com
maior predominância nas falas, acompanhadas
de dados que reforçam a relevância das mesmas,
cujos impactos são sentidos pelo publico
consultado.
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De acordo com uma pesquisa realizada em 2021
pelo Instituto Patrícia Galvão e Instituto
Locomotiva revelaram que 97% das
entrevistadas, de um universo de 2017 mulheres,
afirmaram terem sido vítimas de assédio em
meios de transporte. E mais, 71% delas
conhecem ao menos uma outra mulher que já
sofreu assédio em espaços públicos.
Este é um dado alarmante que demonstra o
quanto a nossa sociedade é violenta com as
meninas e mulheres, refletindo diretamente na
percepção de insegurança, logo impactando
seus direitos civis de ir e vir.
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A sensação de insegurança, impacta
diretamente no acesso e usufruto da cidade.
Em um comparativo com homens, na
pesquisa citada acima:
79% das mulheres temem ser assediadas no
transporte publico, em comparação à 63% dos
homens.
Dados semelhantes aparecem quando o
quesito é cantadas e olhares insistentes. 78%
temem passar por essa situação, em
comparação à57% dos homens,
Ou seja, o direito à cidade tem recorte de
gênero. A cidade é um ambiente que oferece
mais insegurança para mulheres e meninas
que para homens.
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A maioria das mulheres participantes da
pesquisa, afirmam terem vivenciado situações
de violência nos deslocamentos de seus
percursos diários, sobretudo a através de
cantadas, olhares constrangedores,
importunação e assédio sexual. 
Dados alarmantes desta pesquisa reforçam a
situação crítica que meninas e mulheres estão
expostas, sobretudo em contextos urbanos,
em seus cotidianos.
  A mesma pesquisa citada acima, revela que:

das entrevistadas afirmam já terem
recebido olhares insistentes e cantadas
inconvenientes no seu deslocamento

69%
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79%

das entrevistadas afirmam já terem 
 sofrido assédio sexual n

deslocamento

das entrevistadas temem sofrer
importunação/assedio sexual em
seus deslocamentos;

36%

78% as entrevistadas temem
receber olhares insistentes,
cantadas inconvenientes em seus
deslocamentos.

78%
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Os registros de
crimes de assédio

sexual e
importunação

sexual cresceram
6,6% e 17,8%,

respectivamente.
Fonte: Instituto Patrícia Galvão e
Instituto Locomotiva.
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"A cidade que nós queremos é
uma cidade com mais

acessibilidade para todos"

De acordo com o censo realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em
2010, no Brasil há aproximadamente 45 milhões
de pessoas com algum tipo de deficiência, cerca
de 24% da população.
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Um dos recursos de acessibilidade para pessoas
com deficiências mais difundidos e
reconhecidos pela sociedade, de um modo
geral, são as rampas de acesso, que tem o
objetivo de facilitar a locomoção de um destino
a outro, facilitando a mobilidade de pessoas
com deficiências, sobretudo deficiências físicas. 
No entanto, a falta de acesso não está calcada
somente na dificuldade de acesso e mobilidade
à espaços físicos, devido à falta de estrutura
física e  inclusiva dos locais. Tampouco podemos
considerar “pessoas com deficiências” apenas os 
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ndivíduos do grupo de pessoas com deficiência
física e dificuldade de mobilidade. 
Há uma imensa diversidade e complexidade de
deficiências reconhecidas pelo DSM-5¹ e CID 11²,
que requerem inclusão e acesso para além das
rampas físicas. 
É necessário que as rampas carreguem um
sentido mais amplo e simbólico. Precisamos de
rampas que conectem oportunidades, politicas
publicas e direitos à pessoas com deficiências, a
fim de mitigar os desafios apresentados nas
estatísticas abaixo.

¹ Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - 5.ª edição
² Classificação Internacional de Doenças – 11º edição.
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 deficiência
visual 

Ainda segundo o IBGE, há também diferenças no
nível de inserção no mercado de pessoas com
deficiência, a depender do tipo de deficiência
apresentada, como visto nos gráficos abaixo: 

32,6%
25,4%

 deficiência
auditiva 

deficiência física
nos membros

superiores

16,3%

deficiência física
nos membros

inferiores

15,3%

4,7%

 deficiência
intelectual 
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“Pela qualidade na
saúde pública. Todos

nós temos direto a vida"
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O artigo 227 da Constituição federal do Brasil, de
1988, diz:

É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e
opressão"
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Este artigo precede a promulgação do Estatuto da
Criança de do Adolescente e reflete a convenção
internacional de direitos da criança e adolescente.

Com este artigo fechamos esta cartilha,
entendendo que  o direito à vida, ainda que o
direito à saúde seja evidenciado na fala, é o direito
que abarca todos os demais apontados, incluindo
o direito à cidade.
Não há direito a cidade, sem que direitos
fundamentais sejam respeitados e garantidos,
sobretudo pelo Estado. À Sociedade civil também
deve ser um ator garantidor e protetor destes
direitos.

Considerações Finais

36



Referencias bibliográficas

BARRIA, Claudio. Verbete Circo Social. Acesso em 02 de
junho de 2022, disponível em:
https://lonadasartes.org.br/circosocial/ 

Fundação Itaú Social/Cenpec. Jovens Urbanos: Marcos
Conceituais e Metodológicos. Fundação Itaú Social e
Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e
Ação Comunitária – Cenpec. São Paulo – SP,2013.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2010.

Instituto Patrícia Galvão/Ipec. Percepções sobre
segurança das mulheres nos deslocamentos pela cidade.
Instituto Patrícia Galvão/Locomotiva, 2021.

37



LEFEBVRE, Henri. O Direito à Cidade. Tradução de
Rubens Frias. Primeira Edição, Editora Moraes, São
Paulo. 1991. 

Lei Federal n. 12.852, de 05 de agosto de 2013. ECA _
Estatuto da Juventude.

Lei Federal n. 8069, de 13 de julho de 1990. ECA _
Estatuto da Criança e do Adolescente.

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2014: os
jovens do Brasil. Disponível em:
https://flacso.org.br/files/2020/03/Mapa2014_Atualizacao
Homicidios.pdf . Acessado em: 02 de junho 2022.

38



realização

APOIO


