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“Há homens que valem pela posição que ocupam, outros – bem raros, aliás, num país que é
um verdadeiro ‘deserto de homens e de ideias’ – que dignificam e ilustram, com o seu valor
pessoal, os postos a que servem.
Aqueles passam pelo cenário da vida pública como meteoros de trajetória efêmera e
desaparecem sem deixar vestígios; estes, muito ao contrário, se perpetuam e se destacam no
meio que atuam, centralizando as atenções e irradiando luz, como astros de primeira grandeza
dentro de uma órbita precisa e imutável.”
Que a estrela maior, denominada Ubirajara de Holanda, eterno diretor da nossa
querida “SOIzinha”, continue irradiando sua luz perpetuamente por todas as gerações da Mini
SOI, e que seus esforços para fazer desse um grande projeto jamais sejam esquecidos.

Esse guia foi elaborado como forma de
homenagear todas as gerações de diretores
e delegados, responsáveis por construir e
lapidar a nossa brilhante Mini SOI.
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LISTA DE ABREVIAÇÕES:
AGNU - Assembleia Geral das Nações Unidas
CDSI - Comitê de Desarmamento e Segurança Internacional
CSNU - Conselho De Segurança Das Nações Unidas
EI - Estado Islâmico
EUA - Estados Unidos da América
FBI – Federal Bureau Investigation (Gabinete Federal de Investigação)
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
LGBTI - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Pessoas Intersex
OMS - Organização Mundial da Saúde
ONU - Organização das Nações Unidas
UNODC
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CARTA DE APRESENTAÇÃO
Queridas(os) delegadinhas e delegadinhos,
Olhaaaa ela chegando novamenteee: a Mini SOI! Mais esperada que o aniversário de
18 anos, que a carteira de motorista, que feriado em meio de semana, WhatsApp do
contatinho ou a curtida na foto pelo crush.
Pedimos licença para trazermos verdades e derrubarmos forninhos. Se segura!
Como já virou tradição, resolvemos apresentar para vocês todas(os) as(os)
diretoras(es)que compõem a Mini SOI, e não somente os do seu comitê. Além disso, não
poderíamos deixar de falar dos(as) tutores(as), como também de alguns mitos que fazem parte
da nossa história. Com o passar dos anos, a Mini SOI se tornou uma família e, como em
qualquer família, temos nossas diferenças e características, mas que são fundamentais para
tornar o projeto tão singular. Cada uma dessas pessoas que serão apresentadas trabalhou com
toda dedicação e carinho para construir esse projeto. Então, caras(os) delegadinhas(os),
apresentamos a vocês a família Mini SOI 2018:
Para começar uma carta de apresentações, ninguém melhor do que Ângelo Menezes,
dono e proprietário da Janelinha Mágica® (inclusive, tatuada no seu corpo para 2018). O
diretor dos balõezinhos vermelhos transforma a Mini SOI, a cada ano (e botem anos nisso),
em um projeto leve e cheio de amor. O Pofexô, como é carinhosamente chamado por todos
nós, não só é mestre em Direito Constitucional, doutorando e Professor da UFRN, como
também especialista em transporte de alta velocidade, tendo em vista que, no intervalo de 30
minutos, deslocou-se das ladeiras de Olinda para o Atacadão da BR-101 em Natal (ou, pelo
menos, insistiu nesta versão dos fatos). Sempre preocupado com a efetivação dos direitos
fundamentais de amar e sonhar, o passar dos anos - para além de levar consigo boa parte dos
cabelos do Vovô da Mini SOI - foi crucial para que ele desenvolvesse a técnica do
melhor cheesecake da região.
Em seguida nosso vice-secretário geral: Antonio Gurgel – vulgo Tonhão, Tontz ou
Tonton. Não é por que está no secretariado que esse querido perdeu as raízes, ele continua
cantando seus hits polêmicos pelos quatro cantos. Por falar em Quatro Cantos, dizem que no
carnaval de Olinda ele estava fantasiado de Hulk, mostrando todo o poder da sua dança (sdds
Oudri Kanda Larrai) e dos seus cachos. E se você quer um super-herói @, então ele é a pessoa
certa, pois Tontz tem o grande poder de estar presente em vários lugares ao mesmo tempo,
resolver todo tipo de problema e fazer tudo com muita competência. Além disso, o seu super
trunfo é a risada escandalosa – que faz com que você se greie instantaneamente – assim como
o super latido, o qual é capaz de fazer você se mijar de rir #cuidado. E se você acha que
Antonio tinha como meta de vida o secretariado, você está muito enganado, por vários anos
ele sonhou com o #DireFashion, mas o prêmio não veio. Esses golpes o traumatizaram, mas a
mensagem que fica é que “quem acredita sempre alcança”, e como ele gosta de dizer “vdc”.
Apresentaremos agora o Comitê que veio com uma única missão: a de questionar "que
tiro foi esse?". Ele mesmo, o CDSI:
E para começar a responder, viemos apresentar a tutora braba desta pequena família,
Bárbara Bruna ou Babi (apenas para os que dizem ser amigos dela). Formada em Gestão de
Políticas Públicas, nossa amada tutora é um exemplo de determinação, atenção e dedicação
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para todos, além de ser muito organizada e ter garantido a casa da Mini SOI em Olinda. “Se
for pra cima dela, melhor sair por baixo” é seu lema, pois apesar de gostar dos minions e ter
uma carinha de super fofinha, não tem medo de dar um sermão bem dado quando necessário.
Mesmo com uma vida de mestranda na UFRN, Babi é #GenteComoAGente e se diverte
bastante assistindo a todos os Reality Shows disponíveis na Televisão Brasileira, sempre
arranjando um tempo para comentar e torcer pelos participantes no seu twitter
(#GleiciCampeã).
Pra não dizer que não falei das flores, agora é a vez de Bia Tulipa, também conhecida
como Bia Azevedo. Trabalhadíssima no Black&White, reza a lenda que se você abrir o guarda
roupa dela só tem preto com uns poucos pontinhos brancos. Nossa Woman in Black é também
fechada com a militância - liberalismo e o patriarcado são com certeza as coisas que mais a
irritam no mundo. Inclusive, prestem atenção nas expressões faciais da nossa florzinha:
garantimos que vai valer a pena. Por outro lado, se quiserem ver essa tulipa desabrochar, aqui
vai o segredo: coloque um copinho de shot com qualquer coisa dentro na frente dessa flor que
o jardim chega brilha. Nossa frô é também cantora, mas vocês só vão vê-la cantando de
madrugada nos vídeos que ela posta no Instagram e apaga um minuto depois. Por fim, a
receita pra conquistar o coração dessa garota é inteligência, uma carinha de heterotop e uma
musiquinha de Chico Buarque.
A próxima Diretora a ser apresentada é... mais uma Bia! Estreando em seu primeiro
ano de Mini SOI, Bia Soares, é um exemplo de organização e pontualidade da SOIzinha,
conseguindo cativar todos a sua volta com bastante calma e sensibilidade. Não é de falar
muito, mas se ela falar (#atenção) é porque é uma coisa muito importante. Conhecida por sua
extrema dificuldade em resumir e sintetizar (que a fez, inclusive, reduzir as margens da
página para “diminuir o guia” #fraude), Bia também tem uma técnica infalível para entender
um texto, caros delegados: ler em silêncio. Nossa querida diretora pode ser facilmente
encontrada em restaurantes, sobretudo de Sushi, ou no drive do MC Donalds, mas não se
engane, essa é a líder do time Fit do comitê e tem uma alimentação mega saudável.
Descendente da Realeza britânica, nossa dear diretora ama tudo que vem do Reino Unido,
sendo, inclusive sua mãe uma grande incentivadora do projeto.
Clara Rocha, mais conhecida nas ladeiras de Olinda como Clarroxa (e as pilastras do
paçoca de pilão que o digam...), dá o que falar com suas fantasias super elaboradas para os
carnavais, tendo sido a mais icônica delas a fantasia de uva. Nossa Rainha dos Memes adora
gerar uma grea e criar paródias, dizem as más línguas que um dia Clara bebeu tanto suco
gummy que deixou as veias roxas! Sim, isso mesmo. A nossa querida diretora depois da
Calourada foi bater direito na Urgência de Pirangi preocupada com a saúde de seu corpo
(alow dr. Diego). Quando bebe muito, Clarroxa fica bastante emotiva não parando de chorar,
mas é só passar um pozinho na cara e falar “levanta a cabeça, princesa, se não a coroa cai”
que ela está pronta para outra. Muito gentil e prestativa, Clarinha com certeza é aquela pessoa
que você deseja manter sempre por perto... mas devemos logo avisar que ela só toma banho se
suar.
E chegamos a ele, o bendito fruto do comitê: Luís Felipe. Estreante na Mini SOI, esse
querido diretor é um viajante nato, sendo sempre possível vê-lo pelo mundo afora. Nessas
viagens, ele aproveita para repor a sua extensa coleção de... agendas. Luís tem atualmente três
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agendas, e não, não é pra organizar seus contatinhos, pois seu coração já tem dona. Além
disso, vale ressaltar que ele criava abelhas (sim, juramos), tendo como mantra "quando o mel
é bom a abelha sempre volta". Nos seus tempos áureos como delegado da Mini SOI, Luís
adorava tumultuar e cantar hits de bandas nacionais muito conhecidas (eu falei faraó, êeeh
faraó), mas hoje espera que nenhum delegadinho o copie (ok? ok.). Caso você tenha alguma
dúvida sobre História pode perguntar a ele, pois nosso amigo será o melhor historiador que
vocês conhecerão.
Agora chegou a hora de falar sobre a nossa pequena grande diretora: Lara Lemos. Ela
ostenta um rostinho angelical, uma voz suave e uma estatura que lhe farão questionar a sua
maioridade, mas, não se deixe enganar, nobre Leitor, Lara já tem 20 anos (suspeita-se que
seus documentos tenham sido falsificados, mas ela nega tudo!). Feminista e defensora assídua
dos Direitos Humanos, nossa colega está sempre preparada para discutir suas ideias com
firmeza, determinação e respeito. Nas horas vagas, você pode encontrá-la dançando ballet no
Teatro Alberto Maranhão, nas mesas do Mahalila ou, ainda, nas dependências do Casanova
ou Ateliê Bar. Nestes últimos lugares, inclusive, Lara costuma chamar a atenção dos presentes
devido ao seu desempenho matemático, uma vez que tem a habilidade de executar a operação
do quadradinho de oito com perfeição.
Ana Cecília, para os íntimos apenas Ceci, é uma diretora extremamente eficiente e
organizada. Dona e proprietária da empresa ABNT, não deixa passar nenhuma referência,
nota de rodapé ou espaçamento entre linhas em suas correções. Esse fato soma-se ainda a
infância atípica que nossa querida diretora teve na sua terra natal, o país de Pau dos Ferros.
Enquanto as crianças brincavam na rua, Cecsi se divertia em casa brincando de jogos
gramaticais (se isso é bom ou ruim não podemos garantir, mas temos certeza que após a
correção dos guias seu comitê jamais esquecerá o que é uma próclise, mesóclise e ênclise).
Caso você esteja com pressa, aconselhamos não andar de carona com Ceci, pois sua prudência
não a deixa passar dos 20km/h, além, claro, de parar em todo e qualquer cruzamento (mesmo
tendo a preferência). Consegue colocar qualquer um pra cima com suas palavras de incentivo,
é dona de um coração enorme e uma competência admirável. Seu futuro como Ministra do
STF está garantido.
Renata Alecrim é diretora acadêmica do CDSI e uma apaixonada pelas simulações.
Dona de um olhar profundo e um sorriso marcante, é uma diretora com alma de delegada.
Especialista em Documentos de Trabalho, Tinha, como carinhosamente é chamada na Mini
SOI, é determinada e corre atrás do que quer, chegando a fazer uma apresentação de slides
para convencer os pais para participar de um show (#ficaadica). Animada em shows,
calouradas e Carnatal, é sempre possível observar sua felicidade nesses ambientes, chegando
a se emocionar em diversos momentos (vide pisões no pé e banhos de cerveja). Além de sua
competência notável como diretora, Tinha é uma famosa defensora dos Direitos Humanos e
apaixonada pela Defensoria (patrocínio da “família DPU”). Como podemos perceber, temos
uma diretora movida por muitas paixões, mas não se enganem: toda energia desta mulher
incrível, vem de uma bebida que começa com Ca e termina com Fé. Como uma taurina que se
preze, Tinha é conhecida por sua fome de leão, dando prejuízo em muito rodizio por aí #pas.
Dizem que ela está ansiosa para gritar É TETRAA! E por isso vai com tudo para ganhar o seu
4º título de #Diregata.
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Chegando agora no comitê mais colorido da Mini SOI; o comitê das bi, das gay, das
sapa, das trans.. O nosso querido Conselho de Direitos Humanos – CêDêAgá para xs intímxs.
Começando com ela, que além de tutora desse belíssimo comitê, é também uma verdadeira
personalidade da Mini SOI, compondo seu quadro de diretores há muitos anos. Isso mesmo!
Estamos falando de ninguém mais ninguém menos que Flora Assaf! Florinha – para os
#chegados – é uma pessoa doce e extremamente dedicada quando se trata de sua vida
profissional. A nossa querida professora, além de ter uma didática incrível – e uma paciência
ainda mais incrível – é a guardiã de todas as normas técnicas da ABNT. Porém, muito embora
a nossa camaleoa de cabelos domine tantas técnicas de ensino-aprendizagem, tem certos
problemas quando o assunto é manter-se em pé, sendo também detentora de um arsenal de
quedas dignas de Oscar! #RIPLollapalooza2016
A próxima é a romântica incurável do comitê, a nossa canceriana Brena Monice –
também conhecida como Berenice ou Berê. Brena, que respira poesia, acredita muito no amor
e sempre que pode o expressa em seus textinhos e poemas, que são ~de arrepiar~
(literalmente). Mas não se engane com a descrição dada até aqui, porque basta essa garota
tomar alguns copos de cerveja que você poderá vê-la com os cachos amarrados no topo da
cabeça enquanto milita em prol da causa LGBT pelos bares afora. Também não ache que tudo
é amorzinho quando se trata de Berenice, porque a nossa feminista militante Convicta tem o
seu Vênus no signo de Gêmeos, de modo que a sua participação ativa nas calouradas e demais
rolés está mais do que patrocinada; e a sua bissexualidade, VIVÍSSIMA!
Vamos agora falar do MITO chamado Thalita Marianne. Ela que é Sapatão Convicta e
responsável por encabeçar comitês LGBT pela SOI Universitária e por outras simulações
mundo afora faz também parte do queridíssimo CDH da Mini SOI 2018. Além de ter as mais
loucas histórias de rebu de todo o comitê, Thalita é conhecida por virar 1L de qualquer bebida
alcoólica que você forneça em menos de 3min. O nosso querido fusquinha – que bebe desde
acetona até gasolina – possui também poderes sobrenaturais, que a permitem morrer e
ressuscitar no curto intervalo de tempo de uma calourada Habeas Copus. Mas não ache que é
apenas isso. A nossa Marília Mendonça – sim, ela canta! – está sempre plenamente disposta a
dar o sangue e o sono pela MiniSOI, também estando sempre disponível para auxiliar você,
carx delegadinhx.
Mais uma das grandes estrelas que compõe o CêDêAgá é Tépora Donidinha, a uma
das mais novas LGBTs da Mini SOI, é dona de um coração gigante, bem como, é uma ariana
MUITO FIEL, pois sua carinha de anjo engana o fato de ela ser MUITO BRIGUENTA, sendo
movida por ÓDIO mas é uma das mais choronas de todas as nossas estrelas, como de praxe
também ama uma caninha (pré-requisito pra ser do CDH), é a rainha do karaokê claramente
sendo filha da nossa Marilia Mendonça das simulações!! Débora é uma das preciosidades que
a MiniSOI ganhou no ano de 2018, com sua carinha de anjo e seu jeito quietinho, mas muito
disposta ela está mais que pronta para auxiliar todxs xs delegadinhxs!!
Sendo ela a cota hétero desse comitê, Raíssa Garcia é uma das pessoas de sorriso mais
encantador que os senhores conhecerão. Essa princesa amorosa, carinhosa e fofinha é de pau
dos ferros (O POVO DESSA CIDADE VAI DOMINAR O MUNDO!!!), e também é
extremamente inconstante – vai de crises de riso a prantos em questão de segundos. Raíssa
também faz jus ao C de Corajosas do CDH, sendo uma amante de cães ferozes (SÓ QUE
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NÃO). Mas não se engane. A nossa torcedora fanática do Flamengo e amante do Samba do
Ateliê Bar e Petiscaria é braba de verdade e, quando se irrita, pode ser fatal!!! E, como todas
as rainhas desse comitê foram escolhidas A DEDO, Raíssa é baladeira, forrozeira, quase um
frasco de glitter ambulante (quando você encontra com ela nas baladinhas por aí, ela está
mascarada atrás de uma grande e grossa camada do pózinho brilhante) e tem um sorriso
iluminador. Raíssa é a nossa cotinha incrível e maravilhosa, extremamente preparada e
prontíssima para ajudar e auxiliar no que for preciso!
E COMO NÃO PODERIA FALTAR NOS COMITÊS DA Mini SOI 2018, temos
também UMA BIA!!! Nossa queridinha, Bia Araújo, é a croixfiteira do rolê; rainha fit;
famosa pelos seus “nunca mais eu vou beber” nas suas ressacas incuráveis. É a baladeira mais
top do comitê. Reza a lenda que ela é a Rainha de Muriú depois de ter dado um PT épico após
um litro de vodka (quer dizer que temos mais de um fusquinha no nosso comitê?). Os relatos
são de que a jovem caçou vodka pela casa inteira e, após achar uma quantidade ínfima dessa
bebida sagrada, ela se abraçou ao litro e chorou de emoção – tendo morrido após esse
momento incrível. É a Rainha Máxima do CDH ao falar do Samba do Ateliê, então, se você já
viu essa menina por aí, certamente foi dando show no Ateliê em uma quinta-feira rotineira.
Contudo, Bia Araújo é mais uma peça fundamental para montar esse comitê incrível e estará
disponível para auxiliar você o tempo todo!
Caio Fernandes, nossa cota homem do CDH, é o diretor mais gato da SOI (segundo
ele mesmo). Você vai reconhecê-lo pela marquinha de biquíni de fita isolante e os dizeres
“Vai malandra” que ficaram bronzeados em sua pele desde o carnaval, ou pelo som da sua
voz, possível de ser escutada no raio de 1km. Capitão Caio, que desbravou os sete mares de
Olinda com seu tapa-olho, é o maior cambista que você respeita. Ele não só vende senhas para
todas as festas de Natal como frequenta cada uma delas. Mas nem só de senhas vive um
homem, por isso que Caio, nas horas vagas, também faz pastéis. Todas essas ocupações não
impedem ele de ser um diretor maravilhoso, dedicado e com um coração enorme para caber
todos os delegados e delegadas do comitê. Caso você esteja pensando em uma maneira de
agradecer a esse diretor tão top pela sua maravilhosa orientação, fica a dica: o seu chocolate
preferido é o Ouro Branco.
Krysna Paiva (Crygina para os íntimos) tem zero juízo. Nada. Nem um tiquinho. E por
isso ela proporciona as melhores greas de todo o CDH. Segundo fontes seguras (GLOSS,
2018), Nego do Borel teria se inspirado na carreira de Krysna para escrever os versos “No fim
de semana tá tudo enrolado/tem tanto esquema, não dá pra contar”. Apesar da homenagem,
sua artista preferida é a Miley Cyrus, e Krysna vive intensamente a filosofia da cantora de
“this is the best of both worlds”. Dizem que ela finalmente encontrou Jesus no ano passado –
quando saiu rolando nas ladeiras de Olinda e ele lhe ajudou a levantar. Krys é uma mulher
inteligentíssima (geminiana, claro), mas tem um sério problema em achar as coisas. Correm
boatos que durante dois dias ela ficou procurando um chuchu. Porém, não se engane, o que
nossa líder suprema tem de resenha, tem de competente, e não vai medir esforços pra te ajudar
durante a simulação!
Partindo para o comitê que reúne assessoria jurídica, médica e psicológica em um só
lugar – cujos diretores nas horas vagas fazem bico de operador de carrinho bate-bate – temos
a Organização Mundial da Saúde – OMS! Iniciando pelo nosso tutor, esse homem fino.
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Delicado. Sutil. Suave. Apenas algumas das palavras utilizadas para descrever o papel de
enrolar prego que é Daniel Augusto, o famoso Gugu. Talvez conhecido de vocês pela sua
participação no filme “A Branca de Neve e os Sete Anões” como o Anão Zangado. Super
fotogênico, esse tutor tem um histórico lendário no que se trata de Mini SOI, tendo sido
coroado DireGato por diversas vezes, inclusive em um comitê do qual ele nem fazia parte.
Hoje aposentado da vida de balada, passa seus dias como cinéfilo inveterado e fazendo bico
de Seu Lunga. Apesar desse seu jeitão, Gugu é muito querido por todos que o conhecem, e
promete agradar a todos com sua delicadeza marcante e piadas de qualidade duvidosa em
mais uma edição da Mini SOI.
Andressa Brito, mais conhecida como Dulce Dessa, é uma fã sincera da banda
Rebelde (RBD), sabendo cantar todas as músicas. Mas, o que realmente impressiona da nossa
querida Dulce, é a sua capacidade de organizar qualquer coisa em uma planilha do Excel e
transformá-la em um evento de sucesso. Andressa tem uma forte tendência para organizar
tudo o que acontece ao seu redor logisticamente e administrativamente, conquistando a
admiração de toda a Mini SOI! Para além do curso de Direito, os seus dotes são conhecidos
por todas as engenharias da UFRN, principalmente a de Produção. Entretanto, nem só de
muito trabalho vive a mulher! Frequentadora assídua de calouradas e sambas no Ateliê, Dessa
é referência aqui e em todo o Brasil de como se aproveitar bem uma festa. Rainha das
micaretas, podem estar certos de que ela estará presente no Carnatal e no Carnaval de Olinda!
Só não achem que será fácil encontrá-la... Sua dedicação e amor pela SOI são tão profundos
que ela até tentou sair, mas nunca conseguiu.
Em seguida, temos a representante da cota das Bias do nosso comitê (não poderíamos
ficar sem uma) e dona dos cachos mais bonitos (sem química, vale ressaltar) de toda a Mini
SOI. Beatriz Marinho ou Bia, para os íntimos, adora frequentar a gloriosa cidade de São
Paulo, e refere que durante suas passagens pela dita Megalópole, amplifica seu sotaque
potiguar, pois não nega suas raízes. Amante do Lollapalooza, cantora e blogueira, essa
diretora multifacetada consegue cativar uma pessoa mesmo após regurgitar nela (de maneira
acidental, claro) além de encantar até mesmo profissionais da saúde responsáveis por resgatar
pessoas ébrias além da conta. É garantia de muita grea, diversão e aprendizado, e com certeza
irá conquistar a todos nessa edição da Mini SOI.
Isadora Martins, mais conhecida com IsaTORA (devido às suas peripécias na época da
escola), aluna do 7º período do curso de Psicologia, é uma de nossas amadas diretoras.
Sempre com um sorriso no rosto e disposta a ajudar quem precisa, ela é a psicóloga da OMS,
mas além disso, IsaTORA goza de muitos talentos. Desde o bordado, até o canto, não há nada
que essa exímia diretora faça mal. Ela é aquela pessoa que vai te escutar quando você estiver
mal, que ficará acordada até tarde jogando UNO predatório e que encenará as brigas que você
planeja ter com alguém com a ajuda de fantoches dos Três Porquinhos. Amiga para todas as
horas, amante de Crepúsculo e fluente na língua francesa. Os delegadinhos que tiverem a
sorte de ter essa diretora como tutora, serão agraciados não apenas com uma pessoa que exala
competência em tudo que faz, mas que também coloca amor em todos os seus atos.
Laura Beatriz, essa pessoa que leva a Fé como sobrenome na vida, figura-se dentre os
componentes da OMS como a pessoa mais pontual do comitê (De acordo com o fuso horário
de Tóquio). Alérgica a relógios, essa querida ex aspirante a jornalista tinha o grande sonho de
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apresentar um talk-show com duração de 24h, no qual ela seria a única atração. Diante da
impossibilidade deste, decidiu partir para o único curso no qual falar palavras difíceis durante
longas horas é aceitável, Direito. Nesta jornada, essa guerreira já enfrentou diversas batalhas,
a maior delas sendo sair do banheiro do NPJ, onde ela ficou presa na cabine do banheiro. Para
concluir essa missão, clamou pela ajuda de outros 3 integrantes do projeto, que tiveram a
árdua tarefa de abrir a porta da cabine – que estava destrancada.
Lucas Maciel, ainda não possui apelidos na Mini SOI, então se sintam confortáveis em
criar! Faz Medicina na UFRN, mas em hipótese nenhuma canta as baterias do seu curso em
público. Lucas tem uma sorte singular e é um dos poucos capazes de bater o carro e tê-lo
roubado no mesmo dia. É um frequentador assíduo de festas eletrônicas, recebendo cortesias
recorrentemente para abrilhantar as festas da Praia da Pipa com sua presença. Doce como um
limão, é conhecido por escolher palavras sempre muito sutis... Apesar de Natalense, o jovem é
encantado mesmo pelas cidades de Caicó e Manaus! No carnaval do Seridó, é o maior
especialista da região em economizar a água. Já no norte do país, o rapaz é lembrado como
poucos na ponte aérea. Nosso querido diretor conheceu uma outra diretora da OMS em uma
festa no Beach Club quando foi surpreendido por um jato de vômito, oportunidade em que
cuidou da jovem. Ambos só descobriram o fato na primeira reunião do comitê!
Diego Fernandes, conhecido como Doutorzinho do Amor por uns e, mais do que
Batata, Potato, por outros é mais um medamigo da OMS. Detém vasto conhecimento jurídico
e faz uso de palavras do mais elevado juridiquês, fazendo-nos questionar se ele faz mesmo
medicina. Sua maior preocupação é a “tutela” de nossos delegados. Além disso, nosso querido
Potato é campeão número 1 de DireHitler e DireChato em seus comitês, caso seja irritado,
fica vermelho a ponto de explodir. Nos bares de Natal é conhecido por combinar os mais
variados gêneros e sabores alimentícios, dando origem a pratos como: vaca atolada com
farofa, vinagrete, língua e molho de alho. Já nas calouradas, difícil será encontrar o
Doutorzinho do Amor com seu corpo coberto, os boatos são de que ele tem forte alergia a
camisa. Chamar sua atenção é difícil, tendo em vista que ele está sempre atento aos jogos no
celular. Mas, uma tutora da Mini SOI conseguiu não só seu coração, como seus dotes
culinários, com direito ao pedido de namoro dentro de um pudim.
Maíra Arcoverde, mais conhecida no submundo das simulações como Maria
Ancoverde, é mais uma no time dos pilotos a lá Velozes e Furiosos da OMS. Motorista
pródiga, possui cartão fidelidade das mais diversas oficinas natalenses, já tendo trocado os
pneus do carro por 7 vezes apenas no ano de 2017. Para além disso, é uma menina super
educada. Boatos que ela, ao visitar a casa de terceiros, atinge a incrível marca de pedir licença
7x/minuto “é mais forte do que eu” disse Maíra, após pedir licença para pedir licença. Por
fim, é digno de nota que Maíra possui forte interesse pela astrologia, sendo dona orgulhosa de
uma estrela, além da física, pois ela busca a motivação por detrás das suas frequentes quedas,
que se tornaram uma verdadeira marca registrada dessa garota. Super dedicada, Maíra
promete uma fornecer experiências verdadeiramente emocionantes, seja nas caronas ou na
Mini SOI 2018!
Vamos falar agora sobre o UNSC, o famoso e tão esperado english committee!
Começando
pela
nossa
tutora
Carol
Sedda,
ela
é
forte candidata à comissão dos fosseis da SOI, Carolzinha é a empreendedora do insta
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@querogordices onde ela posta o seu trabalho com doces e faz inveja ao povo e não cobra os
dois rins e um fígado por um bolo gourmet. Carol tem a maior paciência do mundo – menos
quando não dão carona para delegadinhos - e é ótima de ser abraçada. Cozinha tão bem que
até errando fica gostoso, dizem que se você pedir para ela acender a chama do fogão, já não
tem como errar o prato.
Amanda Bezerra ou Mandy é uma pessoa muito responsável e dedicada ao que faz, ela
pode até parecer um pouco bossy, mas, é para o bem da produtividade. Dona de um coração
de ouro, cheio de muito amor e é uma verdadeira manteiga derretida. Após 2 anos de
secretariado ela finalmente chegou na MiniSoi, forçadamente (só que não kkkkk), contudo, há
boatos de que ela morre de saudades de ser tesoureira do secretariado. Ela saiu do secre, mas
o secre não saiu dela, porque ela não perde a oportunidade de cobrar dinheiro das pessoas.
Júlio Martins é o dono da edição da TV MiniSoi, é um amorzinho de pessoa quando
quer, mas cuidado para ele não se irritar com você, caso contrário será alvo de um olhar
mortal. É um cinéfilo socialmente aceitável, trabalha com onomatopeias (prepare-se para
pegar carona em seu vrumvrum), 100% responsável com a segurança dos delegadinhos e
odeia Andrei do fundo do seu coração. Trata-se do famoso maníaco das mensagens apagadas,
tic nervoso ou de propósito, eis a questão. Inclusive, reza a lenda que se você printar as
mensagens de Júlio antes dele apagar, ganhará a próxima loteria #GoodLuck.
Felipe Menescal, Menescal ou apenas menes é o senhor do tempo, só não sabe que vai
chover. Fundador do instituto Menescal de Tempos e Medidas e concorrente direto dos
achocolatados Toddy desde o berço. Apesar de chegar atrasado, já portou o título de senhor
pontualidade então, não se atrasem, a não ser que queiram ser reprimidos. Reza a lenda que
ele é na verdade um dinossauro que sobreviveu ao meteoro e atualmente se disfarça de
humano
para
integrar
melhor
à
sociedade.
Sylvia, mais conhecida internamente como Lil’ Syl, largou a carreira de rapper para
ser diretora da Mini SOI. Se quiserem alguém para conversar sobre Gossip Girl ou Dinastia,
essa pessoa é Sylvinha. Quando não esta ocupada estudando ou assistindo série, esta nas
festas mais badaladas da cidade, e se o rolé ta bom, pode ter certeza que você vai receber um
áudio dela fazendo uma análise extremamente técnica e precisa da festa.
Andrei, também conhecido como Carlinhos, é a definição de labrador humano, sempre
fofo e de bem com a vida. É dono e proprietário do QG da Mini SOI e também de um
excelente resort em Barra de Cunhaú onde você precisa ter muito cuidado pois dá para assistir
a volta das tartaruguinhas para o mar. Seu maior hobby é se isolar do mundo jogando DOTA,
mas apesar disso é uma pessoa muito legal que conquista a todos pela barriga fazendo um
excelente macarrão carbonara.
Luiza, ou lhulhu para os íntimos, é a pessoa mais fofinha da Mini SOI. Conhecida
também por ser super responsável, organizada e nunca ter perdido um prazo. Apaixonada pela
Mini, simulou desde o ensino médio e sonhava em ser diretora entrando para o nosso time
esse ano encabeçando o grande desafio de construir o primeiro comitê em inglês para o ensino
médio (podem ter certeza que ela está fazendo de tudo para ser perfeito!). Mas por favor, não
se apaixonem por essa fofurinha pois ela namora (é o casal mais fofinho de Natal) e, dizem
por aí, que em breve seremos convidados para o casamento!
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SAUDAÇÕES INICIAIS

Senhoras e Senhores Delegados,
Sejam bem-vindos(as) ao Comitê de Desarmamento e Segurança Internacional, o
famoso CDSI, instituição com a qual, ao decorrer da exposição do presente guia, vocês
estabelecerão uma significativa afinidade.
No âmbito deste material, que servirá apenas de orientação básica, os senhores(as)
encontrarão uma apresentação acerca do armamento civil ao redor do mundo, abordando à
violência e os impactos na sociedade global, ressaltando a proteção dos direitos humanos a
partir da promoção do ideal de paz e combate à violência.
De início, é importante compreender a estrutura organizacional e as competências
desse órgão, destacando sua inegável relevância internacional, bem como assimilar sua
necessidade de atuação frente ao panorama atual de diversos conflitos civis armados.
No decorrer do estudo, para um melhor desenvolvimento das discussões no comitê,
será disponibilizado aos senhores e às senhoras documentos internacionais de extrema
relevância para firmar conhecimentos sobre a temática exposta.
Por fim, reitera-se que este guia tem o objetivo de nortear os devidos estudos, de modo
que, no trabalho de pesquisa do posicionamento de cada nação, os senhores e as senhoras
devem buscar informações mais aprofundadas.
Sem mais delongas, boa leitura!

13

1. SOBRE O COMITÊ
“Apesar de serem muitos os problemas graves por resolver, todavia é
seguro e evidente que, se faltasse toda esta atividade internacional, a
humanidade poderia não ter sobrevivido ao uso descontrolado das
suas próprias potencialidades.”(Papa Francisco)

Diante da inédita destruição em massa provocada pela Primeira Guerra Mundial, as
nações, em 1919, compuseram o Tratado de Versalhes1 durante a Conferência de Paz de
Berlim. Na ocasião, foi criada a Liga ou Sociedade das Nações, um organismo internacional
cuja maior finalidade era a manutenção da paz e da ordem mundial.
Em abril de 1946, contudo, a Sociedade das Nações foi extinta, sob o argumento de
sua ineficiência, em razão do acontecimento da Segunda Guerra Mundial. As
responsabilidades da Liga das Nações, porém, foram transmitidas a uma nova organização
internacional cuja missão inicial era, sobretudo, resistir por mais anos que sua antecessora.
Assim, para criação da ONU2 (Organização das Nações Unidas), cinquenta países se
reuniram na Conferência sobre Organização Internacional, em São Francisco, no período de
25 de abril a 26 de junho de 1945. O resultado da reunião é um documento amplamente
conhecido na atualidade: a Carta das Nações Unidas.3
Esta Carta é a certidão de nascimento da ONU, e estabelece suas diretrizes, propósitos,
competência e organização. Por meio dela, as Nações Unidas comprometem-se com a
manutenção da paz e segurança internacional, com o desenvolvimento de relações amistosas
entre as nações, com a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de
caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos
humanos e às liberdades fundamentais, propondo-se a ser um centro destinado a harmonizar a
ação dos povos para alcançar esses objetivos comuns.4
Dessa forma, os principais órgãos da organização são estes seis: Secretariado,
Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Corte Internacional
1

CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL FGV.
Liga das Nações. Disponível em:
<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos20/CentenarioIndependencia/LigaDasNacoes>. Acesso
em: 05 mar. 2018.
2
ONU BR. NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. A história da Organização. Disponível em: <
https://nacoesunidas.org/conheca/historia//>. Acesso em: 05 mar. 2018.
3
Para ler a Carta das Nações Unidas na íntegra, acesse:<https://nacoesunidas.org/carta/>. Acesso em: 05 mar.
2018.
4
ONU BR. NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Propósitos e princípios da ONU. Disponível em: <
https://nacoesunidas.org/conheca/principios/>. Acesso em 06 mar. 2018.
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de Justiça e o Conselho de Tutela, sendo que, este último só deve ser acionado em casos de
grande necessidade, estando atualmente inativo.

1.1A Assembleia Geral
A Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) é o maior órgão deliberativo da
ONU, constituindo-se de 193 países-membros, os quais possuem igual direito de voto, de
modo que cada país tem direito a um voto, não podendo haver veto. Oficialmente, as
resoluções aprovadas pelo órgão possuem caráter recomendatório.5
Figura01: Primeira sessão da Assembleia Geral da ONU, Londres, em 1946.

Fonte: UNPhoto/Marcel Bolomey.6

Nesse contexto, é preciso salientar que, não obstante as decisões da AGNU não terem
caráter obrigatório, elas, na prática, têm grande influência no âmbito interno dos países, uma
vez que os documentos aprovados nesse órgão são objeto de muito debate e despertam os
Estados para a sua responsabilidade frente à sociedade global.
O órgão debate uma vasta gama de temáticas, de modo que, buscando sua
operacionalização, optou por criar estes seis órgãos subsidiários especializados: Comitê de
Desarmamento e Segurança Internacional (Primeiro Comitê); Comitê Econômico e Financeiro
(Segundo Comitê); Comitê Social, Cultural e Humanitário (Terceiro Comitê); Comitê
Especial de Políticas e Descolonização (Quarto Comitê); Comitê Administrativo e
Orçamentário (Quinto Comitê) e Comitê Jurídico (Sexto Comitê).

1.2Criação do CDSI
5

GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS. Aboutthe General Assembly. Disponível em:
<http://www.un.org/en/ga/about/index.shtml>. Acesso em: 06 mar. 2018
6
BOLOMEY, Marcel. Assembleia Geral. Disponível em:<https://nacoesunidas.org/conheca/historia/>.
Acessoem: 06 mar. 2018
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Conforme o exposto acima, a finalidade da ONU, desde sua criação fora a manutenção
da paz, ordem e segurança internacional, sobretudo, em razão do contexto de pós Segunda
Guerra Mundial.

Figura 02: Criação do CDSI.

Fonte: Própria, 2018.

Assim, a primeira resolução da AGNU criou, em 1946, a Comissão da Energia
Atômica7, objetivando tratar da problemática da energia nuclear. No ano seguinte, o Conselho
de Segurança das Nações Unidas (CSNU) fundou a Comissão para Armamentos
Convencionais8, com o intuito de controlar as forças armadas e o uso de armas. Surgiu, desse
modo, em 1952, a Comissão de Desarmamento, um órgão que consistia na união das duas
comissões acima.
Apenas em junho de 1978, com a primeira sessão especial da AGNU, voltada
exclusivamente para a questão do desarmamento, é que surge o primeiro comitê especializado
estabelecido pela Assembleia Geral: o Comitê de Desarmamento e Segurança Internacional.

1.3. Estrutura organizacional e competência do CDSI
O CDSI é formado pela totalidade de países que integram a AGNU e, tal como neste
órgão, há equidade de representação, garantindo a democracia nas resoluções aprovadas.
Estas, por sua vez, possuem caráter recomendatório e, dependendo do tema, devem ser
encaminhadas para a AGNU ou para o CSNU.

7

GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS. Disarmament and Internacional Security (First
Committee). Disponível em: < http://www.un.org/en/ga/first/index.shtml>. Acessoem: 06 mar. 2018.
8
Idem.
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Para que as resoluções sejam aprovadas, dependem de maioria simples, salvo quando
versarem sobre recomendações de paz e segurança internacional, sendo necessária a maioria
qualificada9.
Nota-se que o Comitê se norteia pelos princípios da cooperação internacional e
respeito à soberania dos Estados, possuindo uma agenda que comporta assuntos correlatos à
garantia da paz, ordem e segurança em nível global.
Portanto, o CDSI é competente para emitir recomendações, por exemplo, acerca da
violência global, do uso de armamentos por civis, bem como dos conflitos civis espalhados
pelo mundo.

2. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS
“O conceito é resultado da captura intelectual das características
essenciais de um objeto. Eles não afirmam nem negam, (...). É por
meio dele que o homem conhece o mundo, interpreta-o e se
apropria.” (Alvaro Mina Paz)

De início, remete-se à concepção referente ao fenômeno da violência. Seja pelas
notícias dos telejornais, por ter conhecimento de vítimas de atos violentos ou até mesmo pela
percepção no nosso espaço de convivência, é possível dizer que a violência, querendo ou não,
está presente no nosso cotidiano por meio de diversas formas. Devemos, então, buscar
entender suas causas, modalidades e consequências, para melhor combatê-la.
Originalmente, a palavra violência deriva-se do termo violentia, em latim, e significa
impetuosidade, veemência, bem como relaciona-se ao termo violare, o qual se remete a
profanar, transgredir10. A bem da verdade, é difícil delimitar apenas um conceito de violência,
porquanto seu significado varia de acordo com o tempo e espaço, segundo a cultura e valores
de cada época e sociedade.
Sob essa perspectiva, alguns teóricos e órgãos se debruçaram sobre o tema, a fim de
melhor esclarecer o fenômeno supracitado. Nesse sentido, em 2002, a Organização Mundial

9

UNITED
NATIONS.
Charter
Of
The
United
Nations.Disponível
em:
<http://www.un.org/en/documents/charter/index.shtml>. Acesso em: 06 mar. 2018
10
Sociologia da Violência: Teoria e Pesquisa. Núcleo de Estudos da Violência. São Paulo, 2003. Disponível
em: <http://nevusp.org/wp-content/uploads/2014/08/down021.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2018
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da Saúde (OMS) divulgou o Relatório Mundial sobre Violência e Saúde11, tendo definido a
violência da seguinte forma:
Uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça, contra si próprio,
contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha
qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de
desenvolvimento ou privação (KRUG et al., 2002, p. 5).

Nesse cenário, há uma multiplicidade de conceitos destinados a tratar o tema, pelo fato
de a violência ser um fenômeno global que atinge as pessoas de formas diferentes. Assim,
diante da inexatidão do termo, a socióloga Maria Cecília de Souza Minayo 12 observou
pontualmente a possibilidade de confusão entre os termos “agressividade” e “violência”, e
tratou de diferenciá-los. Segundo ela, o primeiro fenômeno, ao contrário deste último, inserese no próprio processo de constituição da subjetividade.
Ainda conforme Minayo, o processo de transformação de agressividade para a
violência é simultaneamente social e psicossocial, tendo como contribuintes as circunstâncias
sociais, o ambiente cultural, as relações comunitárias e as peculiaridades dos sujeitos.
Noutro panorama, faz-se essencial destacar o contexto de violência urbana e suas
facetas. Por um lado, ela pode ser analisada como um fenômeno social relacionado com a
marginalidade e desigualdades de alguns segmentos sociais que podem conduzir a
comportamentos desviantes, de acordo com a professora Alina Esteves13. Por outro, pode-se
considerar que o próprio conceito urbano viabiliza tal fragmentação social, pois a cidade
comporta-se como um espaço capaz de gerar por si mesmo a violência14.
Esteves, ainda, identifica algumas características dos meios urbanos capazes de
influenciar a prática de atos criminosos, conforme se vê a seguir:
(...) o número de habitantes de uma urbe influencia a vida social, na medida em que
quanto maior o número de pessoas, maior a frequência de contactos entre
desconhecidos e maiores oportunidades se geram para a prática de furtos, roubos e
agressões. (…) nível das diferenças sociais, económicas, étnicas e etárias entre as
pessoas residentes, ou ao nível das actividades económicas desenvolvidas, é um
elemento potenciador de actos criminosos (…) (Esteves, 1999: p. 29)

11

KRUG, E. G. et al. (Org.). Relatório mundial sobre violência e saúde.Geneva: Organização Mundial da
Saúde, 2002. Disponível em: <https://www.opas.org.br/wp-content/uploads/2015/09/relatorio-mundialviolencia-saude.pdf>. Acesso em: 15 de mar. 2018.
12
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Conceitos, teorias e tipologias de violência: a violência faz mal à
saúde.
Disponível
em:
<http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_mulher/capacitacao_rede /modulo_2/205631conceitos_teorias_tipologias_violencia.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2018.
13
ESTEVES, Alina (1999).A criminalidade na cidade de Lisboa: uma geografia da insegurança. Lisboa:
Colibri. p. 29.
14
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Económicas, Núcleo de Estudos da Violência (1991), “Vidas em
Riscos: assassinatos de crianças e adolescentes no Brasil”. Rio de Janeiro: MNMMR: IBASE: NEV-USP.
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Dessa maneira, a violência urbana deve ser compreendida como um fenômeno macro,
complexo e com diversos contextos envolvidos. Não se pode ignorar os diversos tipos de
delitos relacionados à urbe15, dentre os quais podemos elencar: o homicídio, as lesões
corporais graves, as injúrias, os furtos e roubos a pessoas e propriedades, entre outros.
Noutra perspectiva, cumpre destacar os conceitos de homicídio e violência, que,
apesar de distintos, são comumente utilizados como sinônimos. Confundem-se no momento
da elaboração de pesquisas e coleta de dados sobre o nível de violência em determinado local.
Isto é, para calcular se certo lugar é violento, considera-se a taxa de homicídios a cada 100 mil
habitantes, vejamos: Los Cabos, no México, é a cidade mais violenta do mundo, mundo, pois
sua taxa de homicídio é muito alta proporcionalmente à sua quantidade de habitantes, qual
seja, 111,33 homicídios por 100 mil habitantes, em 2017.
Sob outra ótica, é relevante evidenciar a contribuição deixada por Max Weber. Ao
pensar o Estado moderno e sua organização, ele sustentou que essa instituição é detentora de
uma autoridade atuante sobre os cidadãos, além de controlar as atitudes sucedidas no seu
território. No espaço controlado, o Estado reivindica para si um elemento essencial para sua
conservação: o monopólio do uso da força e da violência, considerado legítimo na medida em
que necessário para a manutenção da ordem16.
À luz desse pensamento de Weber, resta saber, hoje, como ficariam as questões acima
suscitadas. Na visão de Shering (2003), a gradativa perda do monopólio da violência pelo
Estado acontece por causa do aumento do policiamento privado, em função da ineficácia
estatal em administrar o uso da força física.
Nessa análise, cabe refletir se, por exemplo, adquirir um armamento com a
justificativa de proteger sua integridade física e sua propriedade privada faz sentido, se tem
validade e legitimidade diante de determinado Estado, quais as suas implicações, entre outros
questionamentos que serão trabalhados ao longo deste guia de estudos.
Mediante as abordagens postas, convém apresentar conceitos também intrínsecos ao
tema, como a definição de arma que, segundo o dicionário Melhoramentos, significa
“instrumento de ataque ou de defesa”17. É, portanto, todo objeto capaz de ferir ou matar
alguém, qualquer que seja a sua forma ou serventia primária, podendo dividir-se, nesse
sentido, em arma própria ou imprópria. A primeira adequa-se ao caso da arma produzida com

15

Urbe significa cidade ou centro urbano e caracteriza-se por uma forte concentração populacional que origina
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16
WEBER, Max. Ciência e política duas vocações. Editora Cultrix, São Paulo, 1997. 128 p.
17
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a finalidade ofensiva (como o revólver), e a segunda faz alusão àquela que eventualmente
pode ser utilizada de forma nociva (como o martelo) 18.
De maneira oportuna, passaremos a tratar então sobre o tipo de arma mais
emblemático: a arma de fogo, que se configura como um artefato por onde se lança um ou
mais projéteis em alta velocidade através de uma explosão, gerando um razoável ou grande
nível de dano ao local atingido. Possui vários exemplos, como a pistola, fuzil, metralhadora,
entre outros. Ademais, considera-se arma branca um objeto que não possui finalidade lesiva,
mas, por ser cortante ou perfurante, pode ser utilizado para ferir alguém19.
Nesse sentido, partindo para uma ótica mais pragmática, devemos tratar de outras
definições comumente utilizadas na discussão do desarmamento e/ou armamento civil. Em
primeiro lugar, é importante conceber a diferença dos termos posse e porte de armas de fogo.
O primeiro termo significa a possibilidade de manter a arma sob sua guarda (em casa, nas
dependências desta ou no local de trabalho) e o segundo pressupõe autorização para circular
com o armamento em local que não seja de sua propriedade, isto é, transitar com a arma fora
de casa ou do lugar onde exerce sua atividade profissional.
Ademais, é válido pôr em relevo as modalidades de porte de arma, as quais se dividem
em porte ostensivo e encoberto, sendo esta última ainda subdivida em secreto e velado.
Inicialmente, é necessário elucidar que porte ostensivo se refere à situação a qual a arma fica à
mostra do público, enquanto no porte encoberto, o armamento é escondido por meio das
roupas do indivíduo. Ressalta-se, ainda, a definição de porte encoberto velado e secreto, os
quais se diferenciam na medida em que naquele a arma encontra-se em local de fácil e rápido
acesso e nesse prioriza-se a ocultação da arma em detrimento do acesso facilitado20.
Feitas tais elucidações, é incontestável concluir que o tema a ser discutido é de
relevância inegável para todo o globo. É preciso debater e refletir sobre as atuais alternativas
de combate à violência e criminalidade tidas como eficientes ao redor do mundo, em especial
o armamento civil, sendo necessário analisar sua estrutura, consequências e efetividade.
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3. DIGRESSÃO HISTÓRICA DA RELAÇÃO DO HOMEM COM AS
ARMAS
“E a batalha apenas começou
Há muitos que perderam, mas diz-me: Quem ganhou?
As trincheiras cavadas em nossos corações
E mães, filhos, irmãos, irmãs dilacerados” (Sunday Bloody Sunday - U2)

O surgimento das armas na história está intimamente ligado às noções de
sobrevivência desenvolvidas pelo homem desde as primeiras Eras. Destrinchar o
desenvolvimento do armamento requer, antes de qualquer coisa, a noção de que o instrumento
bélico se transformou em virtude da mutação e abrangência das demandas e significados, os
quais foram incumbidos e acumulados a essa ferramenta em cada período em que ela esteve
presente.
É de extrema importância para a efetiva compreensão do cenário atual, fugir das
noções superficiais que são repetidamente levantadas acerca do tema do armamento civil.
Dessa forma, é de suma relevância entender processos como os do surgimento do Estado, o de
militarização das sociedades, os princípios morais e sociais difundidos ao longo da história e
suas aplicações na vida humana, bem como a crescente individualização dos interesses
coletivos e consequentemente a decadência da coletividade.
Anterior à compreensão do contexto histórico, faz-se necessário entender a fluidez da
sociedade, sendo este seu principal objeto de estudo. Dessa forma, a analise se volta, em seu
primeiro momento, para um entendimento daquilo que Nietzsche (1983; 2003) e Foucault
(1986) fizeram ficar conhecido como a turbidez da origem, que consiste na noção de que os
eventos históricos, a origem das coisas, nem sempre se apresentam da forma exata e perfeita
como costumeiramente nos é posto no processo educacional.
Dessa forma, foram selecionados alguns eventos de grande influência no
desenvolvimento da humanidade para uma breve análise, a partir de uma perspectiva crítica e
reflexiva dos fatos históricos.

3.1. O Homem Pré-Histórico e Suas Ferramentas
Nos primórdios da humanidade, ainda no Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, o
homem usava de suas matérias primas mais acessíveis: como lascas de pedra (condizente com
seu nome popular), ossos, madeira e marfim, os quais eram usados para a produção de
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utensílios, como machados, facas e outros objetos que teriam funções de auxílio em atividades
vitais: a autodefesa e a subsistência21.
Em sociedades ainda pouco organizadas como as postas em questão, a ausência de
instituições bem definidas remete à equivocada e inconsciente ideia de que por trás dos
hábitos e costumes atrelados a esse período histórico, não haveria a possibilidade de uma
análise a qual justifique as práticas daqueles grupos. Fazendo uso do Behaviorismo
metodológico de Watson, o qual defendia a ideia de que o comportamento consistia no reflexo
do meio que aquele indivíduo estava inserido22, é possível sair de uma visão projetada à luz
do campo da aleatoriedade, como fator desencadeador das ações, para algo mais lógico.
Foi, então, que não coincidentemente no mesmo período em que se data o início do
sedentarismo, da domesticação de animais e plantas e do surgimento das primeiras
comunidades sociais (aldeias), que a arma começou a ser aperfeiçoada e se tornar mais eficaz.
Originando o arco, a flecha e o uso do fogo como instrumento de defesa23.

3.2 Sociedades Clássicas
Na Grécia Antiga, existiam sociedades as quais eram majoritariamente militares, que,
apesar de não terem potencial comercial e produtivo, possuíam um vasto exército. O maior
exemplo é a polis espartana, na qual a arte guerra era tamanha que fazia meninos ainda com
sete anos de idade serem retirados de suas casas para iniciar o treino militar, e crianças
nascidas com algum tipo de deficiência serem logo sacrificadas.24 Tais características
apresentam uma sociedade bastante ligada ao poder militar, e, consequentemente, às suas
armas.
É no Império Romano que as armas começam a atribuir maiores poderes ao homem.
Com uma ideia formada de exército25, a partir desse momento histórico, irá sobressair a tropa
que, além de mais homens, estiver mais bem armada. Percebe-se, então, a instauração da ideia
de poder político vinculado ao poderio militar nas sociedades. Mas o que isso significa?
21
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Dessa forma, as armas deixam de representar apenas instrumento de defesa, para se
tornar também um utensílio eficaz de ataque e conquista de outros povos26. Historicamente, os
grupos sociais eram considerados poderosos devido ao seu vasto território, produção agrícola
e atividade comercial27, mas com o advento de um exército armado, a capacidade militar
entrou também na equação.
Diante desse cenário de conquistas territoriais, criou-se o imaginário de que armas
significava poder. Visando isso, as sociedades passam a se armar e considerar o armamento
militar algo muito importante, tanto para se defender dos conquistadores, como para tomar
territórios mais fracos militarmente.

3.4.A história da pólvora
Anteriormente à chegada da pólvora, as armas sem poder de fogo serviam para o
combate individual, de modo que a chegada daquela cresceu exponencialmente a capacidade
de atingir mais pessoas em menos tempo, bem como destruir construções físicas. Os chineses,
no século IX, descobriram a pólvora28, inicialmente para utilização de fogos de artifício.
Porém, por volta do século XI, surgiu a ideia de utilizá-la em bombas para serem lançadas de
catapultas e, com isso, as armas ganharam maior proporção de alcance e destruição.

Posteriormente, surgiu o tubo de bambu, precursor do canhão, por meio do qual eram
atiradas pedras a partir da combustão entre salitre, enxofre e carvão 29. Ainda, foram os árabes
que, no século XII, aperfeiçoaram o cano, utilizando a madeira como material, entretanto, a
evolução das armas individuais e portáteis foi facilitada com o surgimento dos primeiros
canhões de bronze no século XIV.
Porém, a grande revolução mesmo só ocorreu no século XIX, quando Samuel Colt
criou um revólver capaz de dar cinco disparos em sequência com sistema de tambor e disparo

26
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de espoleta30. Tal criação, além de abrir portas para novas armas, foi responsável por facilitar
e ampliar o poderio militar do exército que a possuísse. Agora, havia uma arma portátil, leve e
com capacidade de tiro muito mais veloz do que qualquer outro armamento individual já
produzido.

3.5. Grandes Guerras: valor simbólico e prático do instrumento bélico
Dimensionar a representatividade de um instrumento é analisar sua aplicabilidade no
mundo real. Na Primeira Guerra, quando cerca de 9 milhões de pessoas foram mortas e 20
milhões ficaram feridas31, esses números representavam uma consequência do meio usado (a
guerrilha) para conquistas de interesses meramente políticos, de poder e de domínio
territorial. Existem registros desse período, inclusive, que relatam certa frequência em ato de
atirar para cima, demonstrando que o papel da arma não era necessariamente tirar a vida, mas
servir como um meio de imposição de medo ao opositor - sendo este, aliás, um método eficaz
de dominação32 .
Dessa maneira, o uso da metralhadora, inventada em 188433, foi extremamente
difundido nessa época, de modo que os ataques com uso das armas de artilharia somavam
70% do total de mortes.34.

Figura 03: A variante sobre rodas da metralhadora Maxim, uma das mais utilizadas na I Guerra.
Fonte: BBC, 2013.35
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Na Segunda Guerra, por sua vez, quando os números estimados de pessoas mortas
saltam para algo em torno de 50 e 85 milhões36, os registros revelam um novo caráter para o
instrumento bélico diante de uma tendência de banalização da vida. Desta vez, atirava-se para
matar. Com cunho majoritariamente ideológico (de limpeza social, xenofobia, intolerância
religiosa, homofobia e a crença cega em uma superioridade ariana), seu objetivo, por si só,
sugeria isso.
Nesse novo contexto, em 06 de agosto de 1945, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki,
uma arma de alta capacidade de destruição em massa, pela primeira vez, foi usada para fins de
guerra: a bomba nuclear., Fat Man eLittle Boy, como ficaram conhecidas, foram lançadas no
território japonês por aviões das tropas estadunidenses e causaram a morte instantânea de 40
milhões e 80 milhões de pessoas, respectivamente, sem contabilizar as mortes nos anos
seguintes ao ataque37.
Assim, a Segunda Grande Guerra fez com que a arma de fogo, a qual a pouco tempo
atrás era a tecnologia mais avançada no que diz respeito aos instrumentos bélicos, tornasse-se
apenas mais uma opção perante a infinidade disponível para a realização do morticínio
ocorrido nesse período.

Figura04: Bombas usadas para atingir Hiroshima e Nagasaki durante a II Guerra.
Fonte: Rafale, 2017.38

Mesmo após sua efetiva utilização, as armas nucleares ainda estão dispostas hoje entre
os assuntos de caráter obscuro, não havendo concordância perante a comunidade
internacional. Assim, as grandes potências negam construir armamentos com tamanha
35PUNT, Steve. O misterioso desaparecimento do inventor da metralhadora. Disponível em:
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capacidade destrutiva, mas a tensão gerada sob a descrença da veracidade dessas declarações
permanece. Diante das tecnologias ofertadas atualmente, a explosão de uma bomba de
hidrogênio39, por exemplo, poderia representar uma catástrofe de dimensões jamais
presenciadas na história da humanidade.

4. PANORAMA ATUAL DA QUESTÃO ARMAMENTISTA NO GLOBO
Em princípio, diversos teóricos, políticos e pessoas influentes já buscaram debater
acerca do atual panorama armamentista, observando as consequências do armamento ou
desarmamento civil nas nações. Nesse sentido, observou-se que fatores tais quais uma cultura
de violência, a legitimidade do direito de defesa e os casos cada vez mais frequentes de
mortes por arma de fogo fazem deste um debate extremamente atual, e possivelmente
controverso. A seguir, poderá ser melhor compreendido qual o atual panorama para a questão
armamentista em escala global e como os fatores anteriormente citados influenciam esse
debate.

4.1. A cultura da violência enquanto fator de construção do mundo
atual
“Armas de fogo, seria tão bom,
Se fossem feitas de isopor.
E aqueles mísseis de mil megatons
Fossem bombons de licor” (Imaginem - Toquinho)

Em um primeiro momento, atores como a desigualdade social, o desemprego, a
educação sucateada, a ineficiência da polícia e o desinteresse político na promoção da
segurança pública influenciam de forma intensa nos índices de violência urbana. Por outro
lado, o desarmamento não aparece como uma razão propulsora da violência urbana, se
apresentando na verdade como um requisito favorável para a diminuição da violência, mas
não definitivo40. Assim, compreende-se que a violência urbana se perpetua por fatores que
39
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vão além da presença de armas de fogo, penetrando em aspectos mais íntimos da estrutura das
sociedades, e requerendo soluções as quais ultrapassam a necessidade do desarmamento civil
e mergulham diretamente na construção do mundo atual: globalizado e afundado nas
desigualdades sociais.
Em relação à violência urbana, o imaginário popular costuma fazer associações com
assaltos à mão armada, latrocínios e homicídios, dentre tantos crimes que são constantemente
exauridos pela mídia, quando se fala da problemática do armamento civil. Por esse motivo,
fora apresentado esse tipo de violência, para adentrar então no que se entende por cultura da
violência.
Em primeiro lugar, se faz essencial conceituar o que seria cultura. Uma vez que essa é
uma palavra utilizada em diversos campos de estudo, há várias definições possíveis, sendo
preciso escolher entre uma delas. Assim, cultura nesse guia será compreendida como um
“instrumento para o desenvolvimento político e social”, que “estimula atitudes críticas e o
desejo de atuar politicamente”. Em outras palavras: como algo utilizado para formar opiniões
e desenvolver o interesse político41.
Sendo assim, diversos meios podem ser utilizados para promover cultura: a mídia, a
literatura, as pinturas, dentre tantas outras coisas que fazem parte do nosso cotidiano. E, desse
modo, as relações sociais se desenvolvem influenciadas em grande parte pela cultura, a qual
pode acabar por fomentar a violência ou a paz. Então, nessa lógica, é inerente afirmar que
vivemos atualmente uma era marcada pela violência, expressa nas mais diversas formas.42
Nesse sentido, quando se fala de cultura da violência, o que se quer significar é uma
banalização da violência através da mídia, tendo em particular a TV e os vídeo games na
possível formação de pessoas agressivas, por meio dos jornais vendendo violência a todo
momento, mediante interesse da indústria bélica e de armamentos (uma das maiores do
mundo), e com a naturalização das armas de fogo – com brinquedos imitando-as, seguidos do
discurso o qual retira a culpa das armas e põe sobre os criminosos.
Desse modo, nos EUA, o homem que tentou assassinar o presidente Reagan se
inspirou no filme Taxi Driver, de Martin Scorsese, conforme concluíram investigações do
41
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FBI,43 o que seria um exemplo da influência da violência ficcional nos comportamentos
agressivos44. Entretanto, nessas situações, o cerne da questão residiria em outros fatores, tais
quais: educação recebida pelo indivíduo, violência presenciada em casa, e características
inerentes à sua personalidade.45
Tais fatores, quando comparados ao gosto por jogos ou filmes violentos, configuram
causas mais fortes dos comportamentos desviantes e do gosto por armas, conforme uma
pesquisa realizada por Whitney DeCamp, professor de sociologia da Western Michigan
University. Dizia ele, que a pergunta a ser feita era: “Jogar jogos violentos faz uma pessoa
agir com violência?”, e sua resposta para tal foi negativa. Seus estudos e conclusões foram
sustentados por Cristopher Ferguson, professor e vice-diretor do Departamento de Psicologia
da Universidade de Stetson, o qual, além do citado anteriormente, concluiu que os jogos
poderiam inclusive ajudar a aliviar impulsos agressivos dos jovens de uma maneira segura e
eficiente.
Ademais, outro fator extremamente representativo do que entendemos por cultura da
violência é a presença de brinquedos infantis que imitam armas de fogo. E, igualmente ao que
ocorre com os jogos, o uso desses brinquedos não deve preocupar, pois não tem ligação com o
surgimento de comportamentos agressivos, conforme fala a psicóloga Erica Weisgram,
professora na universidade de Wisconsin-Stevens Point. Quanto a correlação que se faz entre
o interesse em armas de brinquedo e meninos – que seriam biologicamente mais propensos a
se interessar por armas, segundo algumas correntes – os motivos podem ser muito mais
relacionados aos papéis de gênero impostos, conforme argumenta Elissa Strauss em matéria
para a CNN46.
Portanto, é pertinente retomar aqui a questão histórica relacionada ao porte de armas,
relembrando tempos nos quais a violência era muito mais privada do que pública, quando os
conflitos eram resolvidos face a face. Os tempos do faroeste – muito representados em filmes,
jogos e séries – deixaram uma forte cultura de glorificação do poderio bélico, do armamento e
do poder de fogo no cenário mundial. Embora em países latino-americanos e nos Estados
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Unidos a tradição da brutalidade e do uso da força seja mais presente, nenhum país ou
comunidade está livre da violência (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002)47.

Figura 05: Desfazer balas para tecer a paz.

Fonte: UN/KazemBokael.48

Por fim, faz-se necessária a construção de uma cultura de paz, a qual preze pelo fim da
naturalização da violência. Para tanto, deve-se promover transformações no nível micro –
vida privada dos indivíduos (família, trabalho, amizades) e a nível macro – repensando
políticas públicas, estruturas institucionais e programas educativos e sociais49. O sentido da
promoção de uma cultura de paz, visaria, portanto, a solução de conflitos de forma pacífica e
diplomática e não a extinção destes, o que seria eficiente também para a diminuição da
quantidade de armas circulando na sociedade – tanto nas instituições preparadas para tal,
como a polícia, quanto nas mãos de civis – e facilitaria o desarmamento civil.

4.2. Direito de Defesa: legítimo ou não?
“Por falta de ensino falta de informação
pessoas compram armas cartuchos de munição
mas se metendo em qualquer briga ou em qualquer confusão
se sentindo protegidas com a arma na mão” (FeiziMasrour Milani)
47
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Frente a esse debate acerca do uso de armas, surge o argumento de que o porte de
armas diz respeito ao exercício de direitos do cidadão. O maior expoente desse pensamento é
o americano John Lott, pesquisador e professor da universidade de Chicago. O professor
escreveu um livro chamado “Mais armas, menos crimes”, onde discorre sobre a importância
das armas nas mãos de cidadãos de bem para a diminuição da criminalidade latente. Seus
argumentos giram em torno de pesquisas realizadas por ele, e popularizaram-se em meio aos
grupos que defendem o armamento civil.50
John Lott em seu livro descreve o que ficou conhecido como o efeito dissuasor: em
situações tais quais um assalto, Lott garantia que apenas a posse de uma arma seria capaz de
afastar o criminoso, sem haver sequer a necessidade de disparar o instrumento. Ademais, frisa
sempre o fato de que as políticas armamentistas apenas garantiriam armas aos cidadãos sem
antecedentes criminais, com uma idade mínima, treinamento e saúde mental.51
Numa primeira perspectiva, o mais urgente seria questionar: quem são os cidadãos de
bem? Não seriam eles o estereótipo daqueles mais privilegiados pela nossa sociedade? Como
será mais bem detalhado adiante, há uma cultura a qual criminaliza minorias como negros e
pobres, e tal fato abre espaço para que aqueles os quais se encaixem em um desses perfis, ou
nos dois, sejam afetados negativamente pela política que visa armar os cidadãos.
Em outra perspectiva, o efeito dissuasor popularizado por Lott apresenta falhas em
toda a sua estrutura, segundo palavras dele: “em 98% das vezes em que as pessoas usam
armas defensivamente, basta que elas simplesmente mostrem a arma para cessar um
ataque”,52 porém, estudos acerca do mesmo assunto apontam que o método de Lott foi
ineficaz, visto que ele analisou os estados americanos e suas políticas armamentistas, mas
desconsiderou o histórico de violência em cada um.
Assim, Lott seria um nome de destaque para um grupo, mas as teorias vão além do que
falou o professor. Ao defenderem o direito às armas, os simpatizantes de Lott acreditam que
sua proibição afeta o direito à autodefesa. Tal concepção chega até a ser um tanto quanto
50
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naturalista, inspirada pela ideia do darwinismo social53– o homem tem instinto de autodefesa,
e negar que possa exercer seus instintos é coagir seu direito à liberdade. Entretanto, esse
pensamento está ultrapassado desde o final do século XX, após ter sido responsável por
fomentar regimes de ódio e massacres.54
Figura06: Armas matam pessoas?

Fonte: Maira Colares. 55

Nos fóruns de discussão acerca do desarmamento, esse pensamento é combatido por
duas concepções: a primeira, Hobbesiana, aceita que o homem é violento por natureza, e alega
que os indivíduos fazem um contrato social e entregam ao Estado o monopólio da violência,
cabendo a esse o dever de proteger os cidadãos. Já a segunda compreende o homem como um
ser de cultura, capaz de mudar e de ser influenciado pelo seu círculo social – portanto, o
homem poderia ser recuperado, e não haveria necessidade de um combate violento.56
Sendo assim, tornam-se questionáveis teorias as quais justificam o porte de armas
enquanto direito legítimo da população, uma vez que seu uso estatisticamente não seria eficaz
para combater ou evitar assaltos ou agressões - conforme disseram Cerqueira e Mello (2012,
p. 20): “Cook e Ludwig (2002) concluíram que manter armas em casa, ao contrário de gerar
externalidades, por meio do potencial efeito dissuasão, aumenta a chance de roubo e invasões
53
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de domicílios, como consequência do efeito incentivo de roubar uma arma”.57Nesse passo, os
números remetem ao inegável fato de que armas representam mais perigo do que segurança
dentro da própria casa. Segundo pesquisa do médico Arthur Kellermann, americano:
A família que mantém uma arma de fogo em casa corre 4 vezes mais risco de
que seja disparado um tiro acidental, 7 vezes mais risco de que a arma seja usada em
assassinato intrafamiliar, e 11 vezes mais risco de que a arma seja instrumento de
suicídio, do que de a arma vir a servir para a autodefesa da própria família58.

Ademais, a autodefesa por uso de armas raramente respeita o princípio da
proporcionalidade59, reconhecido pelo Direito Internacional Humanitário como componente
fundamental do direito ao uso da força.60 Desde as convenções de Genebra, de 12 de agosto
de 1949, esse princípio se faz essencial e inviolável, e deve, portanto, ser seguido em todas as
situações.61

4.3.

O cálculo do terror: como são feitos os índices de violência
Entre americanos e soviéticos, gregos e troianos
Entra ano e sai ano, sempre os mesmos planos
Entre a minha boca e a tua, há tanto tempo, há tantos planos
Mas eu nunca sei pra onde vamos
(A Revolta dos Dândis I – Engenheiros do Hawaii)

Não raro os noticiários se enchem de manchetes contabilizando o número de vítimas
ou de homicídios a cada parcela da população, comumente, a cada cem mil habitantes. A
relevância deste cálculo é a definição dos lugares mais ou menos perigosos, e o próprio
conceito de violência, pois são definidos pela relação estabelecida entre o número de
homicídios e a insegurança. Logo, o número de roubos, furtos, estupros ou qualquer outra
conduta que se identifica como violenta e possui um caráter subsidiário na demarcação do
panorama da violência global.
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Nesse contexto, no ano de 2015, representantes de países da América Latina e Caribe
reuniram-se em Bogotá, na Colômbia, com o propósito de debater sobre a qualidade dos
dados de homicídios, resultando no Protocolo de Bogotá62.
A reunião foi fruto da percepção de que inexistia um parâmetro na colheita e
apresentação dos dados, mesmo em países próximos ou no mesmo país. Por exemplo, no
Brasil, enquanto a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo considera o número de
casos, o estado vizinho, Rio de Janeiro, considera o número de vítimas. Ou seja, caso
ocorresse uma chacina com dez mortos em São Paulo e dois homicídios, cada um com uma
vítima, no Rio de Janeiro, neste último o índice de violência seria maior do que naquele63.
Nesse sentido, a primeira recomendação do Protocolo de Bogotá foi a consideração da
vítima como unidade de registro, “assim, caso duas ou mais pessoas sejam vítimas de
homicídio no mesmo incidente, cada uma delas deverá ser registrada individualmente” 64.
Por oportuno, destaque-se que o referencial internacional aponta para o cálculo dos
índices de violência levando em consideração o número de vítimas de mortes violentas desde
que não sejam praticados por policiais em estrito cumprimento do dever legal 65. Ainda, frisese que a falta de uniformidade nesse tipo de dado pode levar a consideração de um lugar como
mais perigoso que outro quando, na verdade, estamos analisando variáveis diferentes.

4.3.

Violência, porte de armas e as políticas públicas
“Jamais, em todo o mundo, o ódio acabou com o ódio; o que acaba
com o ódio é o amor”(Buda)

Estando lúcida a problemática estatística, é possível passar ao exame das
consequências da violência, dos homicídios e, sobretudo, do uso de armas de fogo nos
diversos países do globo.
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Figura 07: Indicativos de homicídios por continente

Fonte: Instituto Igarapé, 201866

A figura acima apresenta os países de maior e menor índice de violência em cada um
dos continentes, bem como suas médias. Desses dados, chama atenção a problemática das
Américas e da África, com elevados índices de mortes por arma de fogo em diversos países.
A compreensão desses dados, porém, ultrapassa sua comparação matemática, pois é
um reflexo social, político e econômico. Primeiro, há de se pensar quem são as pessoas que
morrem e quem as mata, depois, como se dá o homicídio e, por fim, quais as principais
motivações. Não é suficiente uma análise rasa dessas situações, contudo, destaque-se um
aspecto: a relação das armas com a violência.
Nesse contexto, nos Estados Unidos é possível que qualquer cidadão comum compre
uma arma, bastando ser aprovado em um sistema de antecedentes criminais, que considera
denúncias por violência doméstica e o status de imigração. E, caso compre diretamente de um
vendedor privado, não é necessário se submeter ao sistema67.
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Assim, é comum ver americanos comprando armas em lojas de departamento e até
mesmo as ostentando no cotidiano. Afinal, o porte ostensivo de arma de fogo 68 é permitido
em 44 dos 50 estados da federação69, e, nos seis estados em que não se pode ostentar a arma
de fogo, ainda é possível manter o porte velado.
Figura08: Armas à venda, no mesmo local onde se compra material escolar em loja de departamento
dos EUA.

Fonte: LLN, 2018.70

O vizinho Canadá, por sua vez, possui uma política um pouco mais rígida para a
compra de armas, uma vez que é preciso ser colecionador ou membro de um clube de tiro
para iniciar o processo que envolve um curso de segurança e exames teórico e prático, a
indicação das pessoas com as quais morou nos últimos anos, a checagem de antecedentes
criminais, de saúde mental, de vícios e de violência doméstica para adquirir legitimidade de
solicitar uma permissão e, caso a arma pretendida seja uma pistola, é preciso registrá-la com a
polícia.71

Figura09: Mortes ligadas a arma de fogo em comparação com todos os homicídios.
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Fonte: BBC, 2017.72

No México, não se pode considerar que haja uma política de controle de armas
eficiente, afinal, o país é marcado pela ilegalidade do porte de arma de fogo. Oficialmente, há
apenas uma loja de armas no país, localizada na Cidade do México, a qual é proibida de fazer
anúncios publicitários. Contudo, entre 2009 e 2014 foram vendidas 52.147 armas, uma cifra
mínima se comparada às adquiridas via mercado negro73.
Na América Latina, a problemática das armas é deveras preocupante, pois concentra
os maiores índices de mortes violentas por arma de fogo no mundo. O UNODC aponta que os
homicídios ocorridos nas Américas até 2012 corresponde a 36% do total mundial. Os índices
são, de tal forma alarmantes que, no mundo, a média de homicídios é de 6,2 para cada 100 mil
habitantes, mas, na América Central as taxas são quatro vezes maiores74, chegando a 60
homicídios para cada100 mil habitantes em El Salvador, em 201775.
A Organização Mundial da Saúde constatou um crescimento de 11% da taxa de
homicídios na América Latina na primeira década do século XXI, enquanto os outros
continentes apresentam quedas dos índices. Ainda, segundo o relatório da OMS, a maioria dos
casos envolve vítimas com menos de 30 anos e ocorrem em áreas urbanas76. Nesse ínterim, a
pesquisa considerou o uso de drogas e álcool como fatores de risco, evidenciando que a morte
por homicídios nas Américas é, sobretudo, um problema de saúde pública.
Em 2013, a Assembleia Geral da ONU aprovou o Tratado sobre o Comércio de
Armas, cuja maior motivação era de reduzir a entrada de armas ilegais na América Central,
72
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diante do dado assustador de que, em 2010, para cada arma legal do continente, haviam duas
ilegais, uma responsabilidade não só do país que recebe a arma, mas daquele que produz ou
distribui a arma de fogo. Essa posição da ONU serve para embasar o argumento de que a
problemática da violência carece de soluções globais e não isoladas.
Dessa forma, merece comentários a situação do Brasil, onde era possível, até o ano de
2003, comprar uma pistola ou um revólver em lojas de artigos esportivos sem muita
burocracia, quando havia intensa propaganda em revistas, jornais e até na TV. Neste ano, o
país alcançou 36,1 assassinatos para 100 mil habitantes77, o que pressionou o Congresso
Nacional e a presidência da República para sanção do Estatuto do Desarmamento 78. Esta lei
restringiu a posse e o acesso às armas no país. Em 2016, o número de homicídiosestava em
27,8 vítimas de homicídios por 100 mil habitantes79, o que evidencia o não crescimento dos
números, embora não implique em uma redução drástica.
Em reportagem publicada em 11 de dezembro de 2017, o jornal El País Brasil,
destaca, com preocupação:
“O Brasil mata. Mata muito. Entre 2001 e 2015 houve 786.870 homicídios, a
enorme maioria (70%) causados por arma de fogo e contra jovens negros. (...). Desde
que começou o conflito sírio, em março de 2011, morreram 330.000 pessoas. A guerra
de Iraque soma 268.000 mortes desde 2003. Brasil, com 210 milhões de habitantes, é
o país que mais mata no século XXI.”80

Para concluir a breve análise sobre a violência na América Latina, destaca-se o caso
chileno. Na contramão do que fora dito acima sobre a realidade difícil dos países latinoamericanos, o Chile se apresenta como um dos mais pacíficos do mundo. Seria precipitado
concluir que é local 100% pacífico, sem violência, mortes ou problemas, sociais. Contudo,
trata-se de um exemplo que conseguiu evoluir depois de sofrer com mazelas semelhantes às
dos demais países vizinhos: ditadura, desigualdade social, instabilidade política.
Hoje, segundo o Global Peace Index 2017, o Chile é o 23º país mais pacífico do
globo, superado por países de economias mais desenvolvidas e com história recente menos
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conturbada que a sua81. Em sintonia com os indicativos e com as problemáticas da América
Latina, tem-se o caso africano. Não são necessárias muitas remissões históricas para que se
compreenda como a violência no continente africano tem ligação direta com a instabilidade
política, econômica e social que assola o continente há tantos séculos.
Para Denise Galvão, do Grupo de Análise de Prevenção de Conflitos Internacionais da
Universidade Cândido Mendes, a problemática africana gira em torno da frágil legitimidade
de seus governos e da cultura de violência e personalismo herdados do domínio colonial
europeu82. O continente vive o paradoxo dos baixíssimos índices de desenvolvimento humano
convivendo com extraordinárias riquezas naturais, estas, por sua vez, drenadas para financiar
a violência.
Dessa forma, para a pesquisadora, há um ciclo entre os conflitos e a miséria, de modo
que não se tem a resposta para a seguinte questão: a pobreza provoca a violência na África ou
a África é pobre por ser violenta?
Figura 10: Ausência de Justiça Criminal em diversos países

Fonte: UNODC83

Ademais, dentro da problemática da instabilidade política de diversos países, há
dificuldade em perceber órgãos ou poderes estatais fortes e atuantes. O gráfico/mapa acima é
fruto de um estudo feito pelo UNODC o qual revela que diversos países africanos sequer
dispõem de um sistema de justiça criminal, representados pela cor cinza, enquanto aqueles
que dispõem de justiça criminal estão representados na cor verde. Se, com a punição dos
homicídios e um sistema criminal rígido, diversos países continuam com taxas elevadíssimas
81
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de violência, o caso africano fica ainda mais delicado quando não há Poder Judiciário,
punição ou prevenção de crimes.
O velho mundo84, em consonância com o que vem sendo exposto, possui índices de
violência compatíveis com o desenvolvimento humano de cada país e, sobretudo, com sua
cultura de armamento. A União Europeia, em conjunto, prevê medidas para segurança interna
por meio da cooperação, gestão das fronteiras e proteção civil85. Detém o país mais pacífico
do mundo, segundo o UNODC, a Islândia86, com cerca de 1,8 homicídios por 100 mil
habitantes, sendo menos da metade deles por arma de fogo87. No entanto, a Rússia, marcada
por conflitos ao longo de sua história moderna, assume o primeiro lugar do ranking de
homicídios.
Suíça e Finlândia são os países europeus com mais armas por habitantes no continente.
Curioso destacar que não são os países mais violentos da Europa, em razão do controle que é
feito com os portadores de armas e das políticas públicas empreendidas nos países, que têm
elevados índices de desenvolvimento humano, serviços de saúde e educação exemplares, bem
como baixa desigualdade salarial e taxa desemprego88.
A Ásia é um continente que abriga diversas realidades políticas, sociais e religiosas, o
que resulta em um cenário também plural quanto à violência. Destacaremos duas situações
marcantes: o Iêmen e o Japão.
Para os japoneses, o porte de arma de fogo é um assunto deveras sério, sendo seu
governo responsável por regular a matéria em lei ainda em 1958. As armas não são proibidas
no país, apenas não fazem parte de sua cultura de segurança, mesmo os policiais dificilmente
andam armados, o que resulta em respostas não violentas à violência. A polícia japonesa
disparou seis tiros durante todo o ano de 2015 e, hoje, por mais irônico que pareça, os
policiais do Japão têm poucas atribuições e costumam reclamar de tédio89.
Logo, controlando as armas estatais, o governo japonês dispõe de ampla legitimidade
para controlar rigorosamente as armas portadas por seus cidadãos, para comprar uma arma de
caça, por exemplo, o japonês deve ter paciência e determinação, pois é necessário ser
aprovado em um exame escrito e outro prático com 95% de aproveitamento, além de uma
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investigação detalhada de seus antecedentes criminais e mesmo de suas relações interpessoais.
Ademais, mesmo com o porte de armas, a compra de munição é rigorosamente controlada90.

Figura 11: Os 10 países mais armados

Fonte: BBC, 201191

Já o Iêmen, um dos países mais pobres do mundo árabe, vem sendo devastado por uma
guerra civil, e chama atenção por ocupar a segunda posição entre os países mais armados do
mundo, ficando atrás apenas dos EUA em número de cidadãos armados92. Tamanha a
instabilidade política no país, o governo é incapaz de prover qualquer tipo de controle de
armas, de modo que, independente de autorização, basta que o cidadão compre uma arma para
possuí-la legitimamente. Para a ONU, o Iêmen sofre com a pior crise humanitária do
mundo93.
Por fim, na Oceania, os indicativos de violência acompanham a tendência global que
faz relação com o número de armas, a política armamentista e os demais índices
socioeconômicos para determinar o impacto das armas em cada país. Chama atenção caso
australiano, não só por ser o maior país do continente, mas pela consideração das armas como
um privilégio, não um direito94. Após o massacre protagonizado por Martin Bryant em
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199695, a pressão popular foi decisiva para que o governo adotasse uma política de controle da
posse e venda de armas no país, que subsiste até hoje.

5. ARMAS NA SOCIEDADE E SEUS EFEITOS
Inegavelmente, as ferramentas de defesa, sejam instrumentos rudimentares ou as mais
modernas armas de fogo, vem acompanhando a humanidade e seu desenvolvimento ao longo
dos anos. Tal relação de proximidade gera - como causa e consequência, ação e reação vários efeitos e uma mudança na forma de interagir entre os seres. Assim, com auxílio da
psicologia e sociologia, torna-se possível notar como funciona a influência dessa relação no
cotidiano, principalmente no que tange ao comportamento da população, das grandes
empresas e dos políticos, analisados a seguir.

5.1. A mente humana por trás dos atiradores
‘’Mais o ódio se espalha.
Mais as vidas são tiradas
De dentro dos homens.
São mais armas para o mundo.
São mais filmes violentos.
São crianças aprendendo
Matar ou morrer.’’ (Cólera – Pela Paz)

Uma das maiores incógnitas que fica após algum tipo de massacre é: o que passa na
cabeça do responsável por esse crime? O que leva alguém a matar pessoas em massa?
No primeiro momento em que tentamos dar luz e entender essas ações, diversas
respostas genéricas são abordadas, principalmente utilizando as dadas pela cobertura
midiática. Acabamos por colocar a violência em jogos, bullying transtornos mentais,
fanatismos religiosos e políticos no centro da questão e, apesar de, na maioria das vezes essas
respostas preencherem lacunas, grande parte delas nem sequer é aprofundada.
Se avaliarmos de forma sistemática, nem todos os jogadores de games violentos ou as
vítimas de bullying tornam-se atiradores. Aliado a isso, há, ainda, os fanáticos religiosos e
políticos, que infelizmente tomam muito das manchetes; obviamente, quando tratamos desse
95

Mais informações em: < https://spotniks.com/a-australia-apostou-num-forte-controle-de-armas-e-esse-e-oresultado/>. Acesso em: 11 mar. 2018

41

ponto, o primeiro exemplo que surge são os próprios atentados terroristas, como o 11 de
setembro ou o tiroteio na boate pulse, na Flórida. Mas, novamente entra a questão: nem todos
os fanáticos são capazes de cometer tais atos, ou seja, em que pese esses fatores
influenciarem, eles não são determinantes.
Outrossim, existe um ponto interessante quando se avalia o perfil social e psicológico
dos responsáveis por massacres em escolas: eles seguem vários padrões em certos contextos.
O livro WhyKidsKill: InsidetheMindsofSchoolShooters96do psicólogo norte americano Dr.
Peter Langman, analisa dez atiradores de massacres de grande destaque nos EUA em uma
tipologia de três partes: psicopática, psicóticos e traumatizados.
Em breve síntese, os psicóticos são pessoas que encaram a realidade de uma forma
diferente, perdendo seu controle. Curiosamente, de acordo com a Associação Brasileira de
Psiquiatria, a cada 100 pessoas 3 terão casos de surtos psicóticos na vida97, evidentemente
quando tratamos dos responsáveis por essas ações estamos falando de casos crônicos. Ainda
segundo o livro, a tipologia dos psicologicamente traumatizados, como o próprio nome
sugere, está associada a distorções na sua visão de mundo em razão de traumas sofridos.
Ainda fazendo referência a obra supramencionada, a última classificação seria a dos
psicopatas, a qual diz respeito a um indivíduo com poucas habilidades em interagir
socialmente com outros, por seu senso de empatia ser quase ou inteiramente inexistente,
saliente-se que o maior número de mortes por massacre é causado pelas pessoas que estão
enquadradas nesse ponto.
Acredita-se que parte deles anseia pela fama: atiradores pesquisam sobre atiradores;
sobre massacres; estudam os maiores; como foram feitos; como eles podem aprimorar a
técnica; quase como uma disputa, tudo vira adrenalina e, ao final, a questão recai em quem
matou ou vai matar mais.98Como em um grande show, o objetivo se torna não morrer e de
forma insignificante, cujo resultado são dezenas de mortes.
Agora vejamos um grande problema encontrado em todas essas definições e
pressupostos. A cidade de Las Vegas, em outubro de 2017, foi palco do maior tiroteio nos
EUA, quando, durante um show de música country, no qual reuniram-se cerca de 22 mil
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pessoas, Stephen Craig Paddock, de 64 anos atirou na plateia, deixando 500 pessoas feridas e
58 vítimas fatais.99
De maneira simplista, dada a proporção do acontecimento, em estudos superficiais
sobre o atirador, Stephen seria incluído na tipologia dos psicopatas. Porém, quando esses
estudos se aprofundam até os de caráter psicológico, esse mesmo homem não pode ser
enquadrado em nenhuma definição. Paddock não era considerado um injustiçado, não possuía
crenças radicais ou era socialmente excluído, nada que o deveria enquadrar diretamente como
um assassino em potencial se encaixava. Ele era rico, estava em um relacionamento sério,
tinha boas relações com o irmão, podendo ser considerado uma pessoa completamente
comum.
Apesar de disponíveis várias definições concretas e reais, quando se trata da mente
humana, exceções não são tão raras e previsíveis. Quando questionado como evitar tais
ataques em escolas, em entrevista à revista alemã DW Made for Minds, o Dr. Langman, autor
de WhyKidsKill: InsidetheMindsofSchoolShooters100, esclarece:
Muitas vezes, há um longo rastro de indícios: as pessoas falam sobre o que planejam
executar; algumas vezes, eles advertem os amigos para que fiquem longe e não se
machuquem; ocasionalmente, eles convidam amigos para que participem de ataques;
eles fazem ameaças a pessoas que pretendem matar; eles podem fazer postagens na
internet; (...) certamente, há uma série de ataques frustrados desconhecidos, porque
101
não recebem a atenção da mídia se não acontecerem.

5.2 A Indústria do Medo propagada pela mídia e seus efeitos na
(in)segurança da população
“à mídia, pertencente de um braço de poder megacorporativo, alimenta a
indústria do medo, para que as pessoas sejam preparadas como bombas para
apoiar guerras em rumores, insinuações, lendas e mentiras” (Mumia AbuJamal - tradução livre)

De forma geral, jornais, revistas, programas na TV e redes sociais são alguns dos
veículos que a mídia utiliza para atualizar a população, quase que instantaneamente, acerca da
violência pelo mundo. Todavia, ainda é bastante controverso o quanto essa divulgação
massiva da insegurança pública, seja regional ou internacional, interfere na necessidade das
99
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pessoas se armarem.102 Doutro lado, faz-se necessário salientar também que a propagação de
mídias ficcionais violentas (videogames, filmes, séries) da mesma maneira podem interferir na
sociedade, ao instigar uma atitude mais agressiva.

Figura 12: charge com todas as manchetes do jornal tratando sobre violência.

Fonte: Ivan Cabral, 2007.103

De toda forma, o impacto desses instrumentos, sejam reais ou fantasiosos, são
questões que merecem reflexão, principalmente diante de suas possíveis consequências. Com
efeito, é inegável a popularidade desses meios midiáticos. Nesse sentido, pesquisas da
Academia Americana de Pediatria104 informam que “ao completarem 18 anos, os jovens dos
EUA já viram em média 200.000 atos de violência na TV”105 e que essa "prolongada
exposição a esses retratos da mídia resulta numa maior aceitação da violência como uma
forma apropriada de resolver problemas e alcançar seus objetivos"106.
À vista disso, é comum vermos que certos atos violentos (atentados, tiroteios e
sequestros) foram inspirados em algum meio midiático, ou seja, há uma confusão entre a
102
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ficção e a realidade. Um dos casos mais emblemáticos desse desalinho entre mundos, pode ser
percebido no sequestro do Ônibus 174107, no Rio de Janeiro, em 2000. O então atirador,
Sandro do Nascimento, também sobrevivente do massacre de Candelária108, fez de reféns os
passageiros que estavam naquele ônibus; enquanto portava um revólver ameaçando os
presentes, se comparou diversas vezes ao personagem do filme Velocidade Máxima, com
Keanu Reeves109.
Figura 13: Sequestro do Ônibus 174.

Fonte: Arquivo O São Gonçalo, 2015.110

Diante desse panorama, se instaura uma grande e lucrativa Indústria do Medo 111, a
qual fomenta um ciclo vicioso que começa com massivas publicações violentas nas mídias
(reais e de ficção); passa para uma mudança no comportamento da população consumidora de
tais programas; e, chega ao seu ápice com uma grande sensação de insegurança pública112
sentida pelos indivíduos permanentemente. Nesse transcurso, tem-se a premente necessidade
das pessoas se protegerem, gastando cada vez mais seus recursos financeiros em aparelhos
tecnológicos de altíssimo nível (câmeras de vigilância, armas, blindagem dos carros, alarmes
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nas residências e comércios, entre tantos outros), com objetivo de gerar, pelo menos, uma
ilusão de segurança113.
Por certo, a referida Indústria do Medo é tão poderosa na atualidade que consegue
influenciar, através das grandes empresas bélicas e de segurança - com respaldo das empresas
midiáticas - a elaboração de leis em diversas localidades, a forma como a população percebe a
violência em sua região e até motivar uma nação ir à guerra ou não114.
Destarte, é válido trazer à tona um dos posicionamentos expostos em um dos
documentários mais aclamados pela crítica: Tiros em Columbine115. Nesta produção, o diretor
e roteirista, Michael Moore, faz um comparativo entre os Estados Unidos da América com o
Canadá, tentando demonstrar que em ambas as nações há bastante o armamento civil, todavia
apenas os EUA apresentam um número muito mais elevado de violência. Sendo assim, Moore
defende que nos Estados Unidos existe uma manipulação do medo, com objetivo de continuar
elegendo políticos conservadores e estimular o consumo de armas. Já o Canadá é deveras
conhecido pela sua cultura pacifista, bem como seu respeito pelas diferenças116.
Inclusive, o sociólogo francês, Pierre Bourdieu, em seu livro Sobre a Televisão,117
expõe uma visão crítica acerca da esfera midiática ao discorrer que: “Aquilo que foi criado
para se tornar instrumento de democracia direta não deve ser convertida em mecanismo de
opressão simbólica”.
Em outras palavras, a mídia deve ter por finalidade maior fomentar e garantir o Direito
à Informação da população, todavia, seu intento esbarra em diversos obstáculos apresentados
pelo interesse lucrativo da Indústria do Medo, das bélicas e das de segurança. Então, se a
própria mídia é capaz de criar uma atmosfera temerosa que incite as pessoas à autodefesa, por
meio armado ou não, ela também pode ser uma ponte para solução, ao difundir ideias
pacifistas e notícias que correspondam com a realidade.
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5.3. A lucrativa Indústria Bélica
“Lucro. Máquina de louco, você pra mim é lucro. Máquina de
louco"(Lucro Descomprimido – Baiana System)

De início, é valido salientar que, não há como falar em consequências da implantação
do medo na população, sem falar também no o quanto a indústria bélica lucra com tais
sensações humanas. Lucra-se do condomínio mais caro e protegido que só parte da população
tem condições de arcar; lucra-se nos alarmes e nas câmeras instaladas na nossa própria
residência; lucra-se no treinamento cada vez mais pesado dos militares; enviando esses
agentes legitimados para outras nações; e, em cada bala que esses profissionais projetam no ar
em território estrangeiro. Então, as empresas/Estados lucram declarando guerras118, mas
nenhum ser humano realmente ganha com isso.
Nessa esteira, faz-se necessário refletirmos de forma ponderada acerca dos reais
interesses que as nações e as grandes empresas119 possuem em participarem de inúmeros
conflitos ao redor do mundo120. Afinal, os anseios declarados pelos chefes de Estado,
costumam versar sobre uma suposta guerra ao terror121, pela defesa dos Direitos Humanos,
por mais Estados democráticos, entre outros. Mas será que essas são de fato as reais
pretensões?
Acerca deste lucro descomedido, o Guardian comunicou, em 2013, que: "Apesar do
declínio econômico, o comércio de armas tem corrido normalmente para seus maiores
fabricantes, que, durante 2010, viram as vendas de armas e serviços militares aumentarem e
excederem os US$400 bilhões"122.
Atualmente, os cinco maiores exportadores de armas no mundo são: os Estados
Unidos da América, Rússia, França, Alemanha e China123. Tais países juntos transacionaram
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cerca de 74% de todas as armas exportadas entre os anos de 2013 e 2017. E, ressalta-se que
quatro dessas cinco nações são membros permanentes do CSNU124.
Em outras palavras, quatro dos cinco países que compõem o P5125, lidam, nas reuniões
do órgão supracitado, com temas que versam sobre a manutenção da paz e até com a
investigação de toda situação que possa vir a se transformar em um conflito internacional;
além de exportarem, fornecerem, financiarem e participarem destes mesmos conflitos.
Beneficiam-se de uma política armamentista, em detrimento de incontáveis atentados e
violações de Direitos humanos pela Terra.
Outrossim, além da posição internacional que as nações assumem acerca do
armamento bélico, faz-se imperioso destacar também como alguns desses países legislam e
controlam as armas, em especial as de fogo, em sua soberania interna. Como exemplo, há um
trecho retirado do livro Armas de Fogo: Proteção ou Risco?, o qual menciona que política do
governo Bush foi de cortar fundos para centros de pesquisa sobre armas e vitimização, por
considerar que “arma é um assunto privado",126
Relevante atentar também para os surpreendentes resultados de uma pesquisa feita
pelo Center for International Policy, o qual apurou que, em 2010, a Indústria da Defesa nos
Estados Unidos da América, gastou cerca de 144 milhões de dólares apenas em lobbying e
doou cerca de 22.6 milhões para candidatos ao congresso127.
Esclarecido esse ponto, fica ainda mais claro notar o ciclo de influência, em que temos
grandes empresas exercendo interferência na política e, por sua vez, os governantes eleitos,
com auxílio financeiro dessas indústrias, podem defender uma postura pró-armamentista. Isso
é digno de nota, principalmente, em se tratando de um país que sofre no seu dia a dia com
uma quantidade elevada de incidências (atentados, suicídios e tiroteios) com armas de fogo128.
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Figura 14: Gasto anual com lobby pela NRA.

Fonte: BBC, 2017129
Figura 15: Incidentes com armas no ano de 2018 nos Estados Unidos da América.

Fonte: GunViolenceArchive, 2018130

Por outro lado, temo-se a Costa Rica como uma nação que desde 1948 decidiu adotar
uma postura diferente da norte americana. Pois, há 69 anos, o país aboliu as Forças Armadas e
substituiu suas bases militares por escolas131. Com isso, conseguiu investir maciçamente na
Educação pública nacional e, no âmbito internacional, apostou em uma política de paz e
diplomacia.
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Dessa forma, a valorização crítica das informações supracitadas torna-se primordial
para refletir e questionar acerca de qual mundo queremos construir. Isto, pois, defender ou
repugnar políticas, leis, opiniões ou até mesmo pessoas, sem a devida cautela e minúcia pode
contribuir para ainda mais na reprodução do senso comum.
Desta feita, é importante também analisar dados, pesquisas e possíveis soluções para a
problemática em voga. Como por exemplo, informações do Mapa da Violência 2016:
homicídios por arma de fogo no Brasil, mostram que é possível constatar quantitativamente a
importância de uma das Legislações mais controversas no país - o Estatuto do Desarmamento
- ao dizer que: "Só nesse ano, foram poupadas 17.173 vidas que, somadas às dos anos
anteriores, totalizam 133.987 vidas poupadas em função do Estatuto".
Todavia, o próprio relatório destaca também a importância de outras políticas
integradas para a solução da violência. Isto é, uma lei, por si só, auxilia o combate a
criminalidade, mas não irá resolver esse problema endêmico em sua raiz. Com efeito, segue
matéria do El País Brasil132, acerca do Mapa da Violência supramencionado:
Falta ainda uma série de reformas necessárias, como a reforma do código
penal, das instituições policiais e do sistema prisional”, diz o relatório. O
texto aponta ainda que o “enfrentamento à impunidade” e às “transgressões
institucionais de diversos organismos encarregados de fazer cumprir as leis”
também são fundamentais para a redução da violência.

5.4.A vulnerabilidade da população
"Racismo preconceito e discriminação em geral
É uma burrice coletiva sem explicação
Afinal que justificativa você me dá para um povo que precisa
de união" (Lavagem Cerebral – Gabriel Pensador)

Historicamente, é difícil encontrar um limiar de tempo e espaço que não contenha
nenhum tipo de segregação social. Seja, tratando-se de mulheres, negros, ou sobre a
comunidade LGBT.
Nos dias de hoje, com a discussão acerca dos próprios conflitos civis, falar em armas e
negros na mesma frase consegue atrelar uma série de imagens na sociedade, intimamente
ligados a pré-julgamentos, que estabelecem um padrão de pensamento instantâneo, de um
homem negro apontando uma arma ou formação de gangues. Assim, há de se concluir que
132
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fatores como etnia e desigualdade social por classe continuam a ser um ponto de segregação
presente.
Nesse sentido, uma pesquisa realizada em 2013 pela National Center for
InjuryPreventionandControl, revelou que nos EUA mortes por arma de fogo representam
11% de todo o potencial de vida perdida entre a população negra.Ademais, nos EUA, os
negros morrem de violência armada em mais de duas vezes a taxa dos brancos 133, de acordo
com dados dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças.134
Figura 16: Dados entre 2011 a 2013 sobre o percentual de mortes por arma de fogo em razão do gênero e da

raça, entre 20 e 29 anos. (Tradução Livre)135
Fonte: CDC InjuryPrevention e ControlDatebase.

É válido ainda, ressaltar a nova lei da autodefesa136(popularmente conhecida como
“atire primeiro”) implantada na Flórida, que garante a qualquer um o direito de usar a força –
133
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isso inclui o uso de armas de fogo – caso sinta algum tipo de ameaça dentro ou fora de casa.
Contudo, essa lei dá margem a interpretações variáveis, colocando o uso de armas de fogo
como primeiro recurso na resolução de conflitos.
Diante disso, diversos casos ganharam grandes repercussões pelo uso precipitado das
armas de fogo. Por exemplo, como o caso Trayvon Martin, um estudante negro de 17 anos,
foi morto por um patrulheiro voluntário de um condomínio, que suspeitou de sua presença na
localidade. O que aconteceu foi que, George Zimmerman, homem branco de 28 anos,
telefonou para a polícia e denunciou a presença de um estranho na área e, conforme gravação
liberada, falou: "Esses *** sempre se safam” [SIC]. Em seguida ignorou o comando policial
de aguardar a viatura que estava a caminho, confrontou e atirou no garoto a queima roupa. A
Polícia sequer tentou prender Zimmerman, o qual declarou à imprensa que, se o prendessem,
estariam infringindo a lei estadual, lawof self-defense137 .
Outro ponto a ser discutido são as questões que envolvem mulheres e armas, pois foi
construído por diversos séculos uma ideia de que esse grupo é o sexo frágil e que, por este
motivo, elas estariam sujeitas a necessitar mais de armas para se defender. Tal ideal é
incentivado

principalmente

pelos

pró-armamentistas,

visto

que

percebem

que

a

vulnerabilidade se torna sinônimo de insegurança e, com isso, maior possibilidade de vendas.
Destaque-se que essa crença motivou diversas empresas a trabalharem em cima desse
estereótipo, por consequência existem várias marcas que fabricam armas rosa de pequeno
porte como uma linha própria para mulheres e até propagandas que focam nessa conjuntura,
por exemplo, a marca Glock ficou famosa por exibir um comercial sob essa perspectiva.138
Sendo assim, estamos lidando com casos que sobrepõemmisoginia139,violência e
hierarquia, grandes pontos que enfatizam o machismo enraizado na sociedade e
exemplificados nos dados. Sobre essa linha de pensamento, infelizmente, diversos exemplos
tomam conta da mídia, no final dos anos 1980, no Canadá, o caso de Marc Lepine, suscitou
grande alvoroço e pesar, o rapaz entrou em uma sala da faculdade munido de um rifle
semiautomático e uma faca de caça, ameaçando as estudantes de engenharia após não ter sido

137

MELO, João. Tiro privilegiado: Lei que permite assassinatos causa revolta nos EUA. 2012. Disponível
em: <https://www.conjur.com.br/2012-mar-21/lei-eua-permite-assassinato-presuncao-ameaca-provoca-revolta>
Acesso em: 12 mar. 2018.
138
Temos como exemplo, o comercial de auto defesa deles lançado em 2015. Disponível em: <
https://www.youtube.com/watch?v=PhPgBQGIQgU> Aceso em: 10 de maio 2018.
139
DEODATO,
Livia.
O
que
é
misoginia?.
2017.
Disponível
em:
<http s:// www.o valordofeminino.co m.br/artigo/o -q ue -%C3%A9 -misoginia > Acesso em: 03
abril 2018.

52

aceito no curso. Depois de expulsar os homens de uma das salas de aula, enfileirou as nove
mulheres da turma e antes de proferir tiros contra as alunas, disse: “Estou lutando contra o
feminismo. Vocês são mulheres, vocês serão engenheiras. Vocês são um bando de
feministas”. Ele atirou em outras 18 mulheres dentro dos corredores, sendo 13 o numero final
de vítimas fatais140.
É válido mencionar que, segundo a OMS e a Escola de Higiene e Medicina de
Londres, cerca de 40% dos feminicídios a nível mundial são cometidos por ex e/ou atuais
parceiros íntimos141. Além disso, trazendo para uma perspectiva brasileira, o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) declarou que 50% desses crimes no país envolveram o
uso de armas de fogo e 34%, de instrumento perfurante, cortante ou contundente.142
Inclusive, diante de dados preocupantes como esses, a OMS em sua campanha ’’Unase pelo fim da violência contra as mulheres’’ divulgou e estabeleceu seis maneiras de se
combater o feminicídio, em que um dos seus pontos bem deixa clara a preocupação da
organização quanto às armas. Sendo assim, esclarece-se que: “É necessário reduzir o porte de
armas e fortalecer as leis sobre armas: o risco de morte entre as mulheres vítimas de
feminicídio cresce em três vezes mais quando existe uma arma dentro de casa”. 143
Ademais, recentemente fizeram-se dois anos do Massacre da boate pulse no estado da Flórida.
Esse trágico acontecimento é conhecido como o maior ataque terrorista nos Estados Unidos
após o 11 de setembro de 2001, e já chegou a ser considerado o maior ataque a tiros da
história do país. Naquele fatídico dia, o norte-americano Omar Saddiqui Mateen entrou na
boate gay, que estava realizando uma festa de temática latina, com um fuzil e uma pistola
automática e só saiu de lá três horas depois, morto em confronto com a Polícia e levando com
sigo 53 jovens feridos e 49 vidas inocentes.
O atirador comprou as armas legalmente alguns dias antes do massacre e disse em
gravação policial ter agido em nome do Estado Islâmico (EI). Em pronunciamento oficial, o
então presidente Barack Obama – favorável a políticas mais rígidas e restritas sobre o uso de
armas no país – declarou:
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Esse massacre nos lembra de como é fácil alguém conseguir uma arma e
atirar numa escola, num templo religioso, num cinema ou numa boate.
Precisamos decidir se esse é o tipo de país que queremos ser, não fazer nada
também é uma escolha.144

Em cima disso, nos Estados Unidos, mesmo sendo considerado a terra da liberdade, a
realidade é de manchetes corriqueiras sobre o ódio. Cada vez mais, fica complicado imaginar
o cotidiano desse grupo em países com tradições mais conservadores, aqueles em que a
homossexualidade ainda é popularmente conhecida como homossexualismo145.
Infelizmente, a realidade a qual vivemos nos mostra um mundo em que a discriminação está
cada vez mais presente, as pessoas matam devido à cor de pele, etnia, gênero ou opção sexual.
Tais crimes se configuram assim como crimes de ódio, aqueles motivados pela vítima
pertencer a algum determinado grupo social. Ademais, é cada vez mais frequente a
propagação de ideologias, crenças e costumes que perpetuam ideais contrários ao conceito de
empatia e dos próprios direitos humanos. Ficando evidente que a intolerância é o verdadeiro
mal a ser combatido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando em consideração tudo o que foi exposto, esperamos ter incentivado as(os)
senhoras(es) delegadas(os) a debaterem, na próxima reunião do Comitê de Desarmamento e
Segurança Internacional, de forma diplomática, à luz dos Direitos Humanos, buscando
soluções práticas, com a finalidade de garantir uma maior segurança e paz entre as nações.
Vale ainda frisar, o clima de respeito mútuo que as senhoras(os) deverão perpetuar
durante esta reunião, sempre em observância a princípios internacionais, como o da
autodeterminação dos povos e o da soberania das nações.
Ademais, diante da elevada insegurança pública; conflitos civis instaurados; Direitos
Humanos Universais ceifados a todo tempo; ressaltam ainda mais a urgência de resoluções
efetivas e integradas entre os Estados-membros, acerca do armamento civil e seus impactos na
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sociedade. A respeito do tema, é elucidativo e, infelizmente, atualíssimo o pensamento do
sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, em sua obra, Modernidade Líquida146.
O espectro arrepiante e apavorante das “ruas inseguras” mantém as pessoas longe dos
espaços públicos e as afastam da busca da arte e das habilidades necessárias para
compartilhar a vida pública.

Sob esse prisma, urge a necessidade da comunidade internacional refletir de
forma cooperativa acerca da crescente violência em seus Estados, bem como possíveis
soluções para uma problemática que faz parte da vida de todas as pessoas no planeta. Dessa
maneira, recomenda-se que os senhores(as) se orientem pelas seguintes questões:
1. Como se dá o controle de armas de fogo no país que represento e em que
condições esse controle - ou não - surgiu?
2. Há algum problema recorrente de violação de Direitos Humanos no meu país com
incidentes com armas de fogo? Quais ações podem ser tomadas para a diminuição de tais
práticas?
3. Quais os possíveis resultados do desarmamento para o combate a violência no meu
país (caso já não seja implantado)? E quais as consequências econômicas caso haja o
desarmamento?
4. Qual é o histórico das políticas adotadas/sugeridas pelo país que represento
perante o CSNU e a AGNU?
5. Há uma cultura armamentista no meu país? Como isso influencia os níveis de
violência?
Bons estudos e uma ótima simulação!
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