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O que é sustentabilidade e qual sua 
relação com a violência urbana?

PROTEGER A 
QUALIDADE DE 
VIDA PARA AS 
PRESENTES E 

FUTURAS
GERAÇÕES

USUFRUIR E PLANEJAR A 
CIDADE DE HOJE E DO 

FUTURO PARA PREVENIR
A VIOLÊNCIA URBANA



25 de 
Setembro de 

2015

Os Países adotaram por meio da ONU uma série
de objetivos integrados para a proteção da 
qualidade de vida, integrando economia, 
ecologia e bem-estar social

Objetivos
17

Metas
169

Objetivos de desenvolvimento sustentável – Agenda 2030



Teoria das Atividades Rotineiras (Teoria das 
atividades rotineiras de Felsun & 

Cohen(1968))
Teoria das 
atividades

rotineiras (ou
das 

oportunidades) 
explica a 

relação entre 
um ofensor 

motivado, um 
alvo disponível

e a ausência 
de guardiões
com os delitos 

urbanos.



O que é um hot spot?

• Área que possui mais eventos criminais que a media das áreas
próximas.

• “Se em uma rua escura se cometem mais atos violentos do que em 
uma rua clara, bastaria iluminá-la e isso se tornaria mais eficaz do que 
construir prisões (...)” ENRICO FERRI

• Aplicável para o ambiente on line também: Not Everyone Is a Target: An Analysis of Online 
Identity Crime Victimization Using Routine Activities Theory. Zaslawski, Zina. Queen's 
University (Canada), ProQuest Dissertations Publishing, 2017. 10611043.





O primeiro passo para garantir
a qualidade de vida urbana e 
evitar a violência urbana é 
adotar políticas públicas
integradas. 

Nós não podemos dar soluções simplificadas
para a questão da violência urbana. Deve-se 
adotar soluções sistemáticas para isto, como a 
teoria da oportunidade e o caso da Colombia 
demonstram. 

Transdisciplinar é mais que 
interdisciplinar. Ex: Estatística
aplicada no combate ao crime 
(Geografia do crime: hot spots) 
versus criminologia em uma visão
holística. 

Violencia urbana e transdisciplinariedade





17Objetivos  

169   Metas

231 Indicadores



Sustainable Development Goals



Os cinco P´s da Agenda 2030
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Todos são responsáveis, cada um deve fazer a sua parte ( 
abordagem sistemática)

Estado Setor Privado Sociedade Civil Eu e você

Objetivos do Desenvolvimento Global



Como combater a violência urbana usando os objetivos?

ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à 
justiça para todos e construir instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em 
todos os níveis

ODS 17 - Fortalecer os meios de 
implementação e revitalizar a 

parceria global para o 
desenvolvimento sustentável

ODS 11 - Tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis



ODS 11 - Tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis.

11.1 até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a preço
acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas.

11.2 até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis,
sustentáveis e a preço acessível  para todos, melhorando a segurança rodoviária

por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as
necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas

com deficiência e idosos.

11.3 até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o
planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos

humanos, em todos os países.

11.4 fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural
do mundo.
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ODS 11 - Tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis.

F.E. Kuo, W.C. Sullivan. Environment and crime in the inner city: does vegetation
reduce crime?

Environ. Behav., 33 (3) (2001), pp. 343-367,
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ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o 

acesso à justiça para todos e construir instituições 
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

16.1 reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade
relacionada, em todos os lugares.

16.2 acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura
contra crianças.

16.3 promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a
igualdade de acesso à justiça, para todos.

16.4 até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais,
reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados, e combater todas as formas

de crime organizado.
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ODS 17 - Fortalecer os meios de implementação e 
revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 

sustentável.

Questões sistêmicas

Coerência de políticas e institucional.

17.13 aumentar a estabilidade macroeconômica global, inclusive por meio da
coordenação e da coerência de políticas.

17.14 aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável.

17.15 respeitar o espaço político e a liderança de cada país para estabelecer e
implementar políticas para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável.
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Trabalho constante e incansável do planejamento urbano
com o uso da Agenda 2030

Promote peaceful and inclusive societies for 
sustainable development, provide access to 
justice for all and build effective, accountable 

and inclusive institutions at all levels.

SDG 16
Strengthen the means of 

implementation and revitalize the 
global partnership for sustainable 

development.

SDG 17
Make cities and human settlement inclusive, 

safe, resilient and sustainable

SDG 11



ODS 8 - Promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 

produtivo e trabalho decente para todos.

8.4  melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no
consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da

degradação ambiental, de acordo com o "Plano Decenal de Programas Sobre
Produção e Consumo Sustentáveis”, com os países desenvolvidos assumindo a

liderança.

8.5  até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as 
mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e 

remuneração igual para trabalho de igual valor.

8.6  até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, 
educação ou formação.

8.7  tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com 
a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das 

piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-
soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas.
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Por que usar os objetivos de sustentabilidade para 
combater a violência urbana no context de uma
criminologia holística?

Agenda 2030 
Brasil 

compromisso 
internacional do 

País! 

Oportunidade de 
convergência de políticas 
públicas com a teoria das 

atividades rotineiras. 

Dar um enfoque mais
pragmático para a Carta 
de Atenas – “A Cidade é 

só uma parte de um 
conjunto econômico, 
social e politico que 
constitui a região”. 

Ter uma visão
sistemática e top-

down dos 
problemas

Integrar a gestão
pública



Obrigado!
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