


ÁFRICA DO SUL: 

A República da África do Sul possui o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 

0,67 (119º posição)
1
 e é considerada uma economia de renda média alta pelo Banco Mundial, 

sendo inclusive classificada como um mercado emergente. Ademais, a economia sul-africana 

é a segunda maior do continente (atrás apenas da Nigéria) e a 25ª maior do mundo
2
.  

Até 1994, era gerido por um governo de minoria branca, que impunha uma separação 

de raças com sua política chamada apartheid. Esse governo separatista, findou por uma 

negociação de retirada do poder depois de décadas de isolamento internacional, oposição 

armada e protestos em massa. A liderança democraticamente eleita incentivou a reconciliação 

e começou a corrigir os desequilíbrios sociais
3
. 

No que diz respeito ao armamento civil, a África do Sul tem tido alguns problemas 

com a cultura de armas em seu território. É válido mencionar que as armas de fogo não são 

garantidas na Constituição da África do Sul, ainda assim, uma rígida lei de controle de armas 

foi aprovada em 2000, a qual restringiu uma arma por pessoa para propósitos de defesa 

pessoal. O país agora se encontra no 50° lugar no índice mundial de porte de arma e os 

crimes relacionados a elas caíram 21%, desde 2004/2005. Homicídios de mulheres por tiros, 

especialmente cometido por seus parceiros, diminuíram. Paradoxalmente, em 2007, o número 

de assassinatos com armas estava entre os maiores do mundo, no 12° lugar.
4
 

No ano de 2014, o assassinato do goleiro e capitão da seleção sul-africana, Senzo 

Meyiwa, gerou uma forte campanha de desarmamento no país. O principal foco da iniciativa 

foi apreender e destruir armas ilegais (aquelas sem registro de propriedade) e construir uma 

estátua do ex-jogador com o metal reciclado.
5
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ALEMANHA: 

A República Federal da Alemanha está localizada no continente europeu e possui uma 

população de aproximadamente 82 milhões de habitantes.
6
 O país é formado por 16 Estados, 

cada qual com sua própria constituição e autonomia,
7
 formando assim, uma federação 

democrática e parlamentar, em que o Presidente, atualmente, é Frank-Walter Steinmeier, e a 

Chanceler é Angela Merkel. 

 Além de ser conhecida por suas grandes conquistas tecnológicas, a Alemanha é a 

nação mais industrializada da Europa e uma das maiores economias do globo, segundo o 

Fundo Monetário Internacional (FMI).
8
 Ademais, conserva estreitas relações com membros 

da União Europeia, bem como Estados Unidos, Suíça e China.
9
  

 Após o massacre ocorrido com armas de fogo na escola Gutenberg, em 2002, a 

legislação federal alemã sofreu algumas mudanças, com objetivo de dificultar o acesso dos 

jovens à esse tipo de armamento.
10

 Assim, para obter a licença, o cidadão deve comprovar de 

forma concreta que está correndo algum risco ou que necessita do uso de armas para sua 

profissão, também deve se submeter a exames médicos, psicológicos e a verificação dos 

antecedentes criminais.
11

 Com efeito, a cada três anos essa licença deve ser renovada, sob 

pena de multa e até de prisão.  

 Apesar dessa política de armas ser bastante restrita, o país é considerado pela Small 

Arms Survey como o quarto povo mais armado do mundo,
12

 em que há mais de 25 milhões de 

armas de fogo (legais e ilegais) nas mãos dos civis.
13

 De outro lado, é imperioso destacar que, 

mesmo com uma quantidade relativamente alta de armas de fogo na nação, a Alemanha 
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possui uma das taxas mais baixas de mortes relacionadas a armas, conforme pesquisa 

realizada pela Gun Policy.
14

  

 Por fim, faz-se interessante mencionar que apesar de ser uma enorme potência 

econômica e tecnológica no mundo, a Alemanha conserva uma política militar modesta e 

mais defensiva.
15

 Essa postura de forma inegável se deve as memórias do seu passado e, 

segundo o historiador, James Sheen (2017): "a população (atual alemã) tem uma atitude 

formada mais pelo pacifismo" e que há "desconfiança persistente sobre as instituições 

militares".
16

  

 

ARGENTINA:  

A República Argentina é o segundo maior território da América do Sul, constituída 

como uma federação provincial, possui uma única cidade autônoma, qual seja sua capital, 

Buenos Aires.
17

 O século XX para o país foi marcado por grandes baixas em sua democracia, 

vivendo momentos de instabilidade econômica e política, inclusive, sofrendo sucessivos 

golpes militares.
18

  

Mesmo passando atualmente por uma crise cambial, a Argentina possui uma 

economia emergente e com elevados Índices de Desenvolvimento Humano. À vista disso, a 

nação apresenta um dos melhores IDH do continente e uma taxa de 5,5 de homicídios por 

100 mil habitantes, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes 

(UNODC).
19

  Taxa essa, bem menor se comparada à média da América Latina. Ademais, o 

governo atual de Mauricio Macri aumentou a vigilância e os controles nas fronteiras e 

cidades, mantendo o país como um dos menos violentos.  

Apesar disso, milhares de argentinos tem recorrido as ruas em protestos contra a falta 

de segurança pública, principalmente após uma série de episódios de violência urbana 
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ministrados pelos ditos “justiceiros”. Com efeito, a taxa de roubos é crescente, sendo maior 

do que a média da América do Sul.
20

 Esses problemas de violência e segurança pública são 

direcionados principalmente a questões como feminicídio, casos de abuso policial e 

assassinato policial. Além do mais, os homicídios são em sua maioria organizados nas 

periferias urbanas, comprovando que as vítimas da insegurança estão diretamente ligadas as 

vítimas da pobreza do país.  

Em relação às armas, a legislação data de 1973 e permite o porte e posse de forma 

bem simples a cidadãos maiores de idade, para fins de defesa pessoal e prática de esportes. 

Em 2004, uma tragédia envolvendo ataque armado de um estudante a sua escola deu início a 

uma união de organizações civis para impulsionar um maior controle das armas, reduzir sua 

proliferação e seus impactos sociais. Essas organizações foram responsáveis por vários 

estudos que uniam questões como saúde, educação e segurança ao contexto das armas em 

sociedade, e através desses, foi fundado a Rede Argentina pelo Desarmamento.
21

  

Destarte, outros casos também ganharam destaque, como a situação em que um 

cidadão do país com o porte de arma de fogo, saiu efetuando disparos em uma rua de Buenos 

Aires, deixando para trás mortos e feridos gravemente. Esse caso ressurgiu a discussão acerca 

da naturalidade do armamento na vida civil argentina. Assim, o então presidente Néstor 

Kirchmer se comprometeu a impulsionar uma nova política pública de controle das armas.
22

  

 

AUSTRÁLIA: 

A Austrália é um país localizado no sudoeste da Oceania, possuindo uma área de 

7.682.300 km² e população estimada de 22,6 milhões de habitantes. É governada no modelo 

de monarquia constitucional
23

, cuja representante monárquica é Isabel II, a mesma da 

monarquia britânica, e o representante formal, presente na forma de um Governador Geral, é 

Peter Cosgrove. Seu IDH é de 0.937, o que enquadra o país entre aqueles com alto 

desenvolvimento humano, já seu Produto Interno Bruto (PIB) é de US$1,23 trilhões.
24
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A política de armas da Austrália é considerada uma das mais rígidas do mundo. Esse 

caráter foi atribuído após a promulgação de uma nova lei de armas pelo governo em junho de 

1996, logo em seguida a um massacre ocorrido em abril do mesmo ano, quando um homem 

usou dois rifles semi automáticos para matar 35 pessoas e ferir 19 na cidade de Port Arthur.
25

  

A reforma sobre a política de armas envolveu desde a proibição da posse e porte por 

civis, até uma restrição aos próprios agentes da segurança pública, os quais não têm a posse 

de nenhum tipo de arma automática, como as pistolas e fuzis, por exemplo, que se tornaram 

ilegais no país.
26

 

Além disso, em janeiro de 1997 o governo iniciou seu programa de recompra
27

 das 

armas a preços de mercado, investimento que envolveu inclusive fundos destinados à saúde 

pública. Em outubro desse mesmo ano, a posse ilegal de armas já era considerada um crime, 

envolvendo penalidades que iam desde multas altas até a prisão. Em 2003 retomou-se a 

recompra de armas pelo governo, e também a entrega voluntária por alguns cidadãos, que 

desde então somam uma quantidade superior a 1 milhão de armas recolhidas e derretidas pelo 

Estado australiano.
28

 

 

BRASIL: 

O Brasil é o mais influente país da América do sul. Devido a seu processo de 

colonização e o intenso fluxo migratório, é considerada uma nação multicultural e 

etnicamente diversificada. Sua economia em pleno desenvolvimento (de grande parte 

direcionada a agroindústria) e o fato de ser co-fundador de órgãos de renome como da própria 

Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização dos Estados Americanos (OEA) e o 

Mercosul deram ao país amplo reconhecimento internacional. 

Historicamente, é uma nação que sofre grandes baixas em sua democracia, passando 

por longos períodos de ditadura e autoritarismo.
29

Ainda, tendo um atual cenário político 
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conturbado, um dos grandes problemas enfrentados pela população é a corrupção 

governamental, o que implica também em problemas sociais graves como educação 

deficiente e até mesmo crises nos sistemas carcerário e de saúde. 

 Ademais, mesmo sem histórico recente de terrorismo e/ou guerra civil, ainda assim, é 

considerado um dos territórios mais violentos de se viver. Segundo ranking divulgado em 

2017, pela Organização de Sociedade Civil Mexicana Segurança, Justiça e Paz, a nação 

possui dezessete das primeiras cinquenta cidades classificadas como mais violentas no 

mundo.
30

 Isso demonstra a incrível instabilidade a qual é propenso.
31

 

Nos últimos anos, o país está entre os que mais matam com armas de fogo, segundo o 

Atlas da Violência 2017, a cada 100 assassinatos registrados em 2015, 72 foram executados 

por tiro.
32

 Destaca-se contudo, que a discussão a respeito do desarmamento civil vem 

ganhando espaço, e cresce a demanda de parte da sociedade em flexibilizar as normas que 

restringem o porte e posse de arma de fogo dentro do território.  

Atualmente, existe uma lei federal que regula toda essa questão, o Estatuto do 

Desarmamento (2003), sofreu diversas modificações ao longo dos anos, inclusive com ajuda 

de referendos populares. Ademais, a lei em si restringe bastante o porte de armas a civis, 

abrindo exceções apenas a aqueles que comprovem sua necessidade, ainda, mantendo fortes 

pré requisitos para tal. O  Estatuto é alvo de diversas críticas dos armamentistas, sobretudo, 

sustentando-se na alta criminalidade do país mesmo após aplicação da lei.
33

    

 

CANADÁ: 

Tendo como capital a cidade de Ottawa, o Canadá é um dos três países que compõem 

a América do Norte, possuindo uma área de 9,98 milhões de km² e população de 34,7 

milhões de pessoas, conforme dados da ONU de 2012. Possui duas línguas oficiais: o inglês e 

o francês, sendo o primeiro de maior abrangência no território em função da vitória da 

Inglaterra durante sua colonização. Nesse sentido, a influência inglesa terminou por ser tão 

marcante que o país adota o mesmo modelo de governo, sendo uma democracia 
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parlamentarista, com a rainha britânica como Chefe de Estado. Sendo assim, é válido 

ressaltar que o Chefe de Governo é representado pelo Primeiro Ministro, na atual figura de 

Justin Trudeau, eleito por votação parlamentar.
34

 

 Assim, o Canadá é referência internacional em desenvolvimento econômico e respeito 

aos direitos humanos, além de reconhecido por ser extremamente pacífico, os números de 

homicídios no país diminuem ano após ano. Dessa maneira, em 2016 registraram-se 1,68 

mortes por 100.000 habitantes, diminuindo cerca de 1% em comparação ao ano anterior.
35

 

Entretanto, no tocante a homicídios causados por arma de fogo, o país apresentou números 

alarmantes de 2015 para 2016: em apenas um ano, o crescimento foi de 23% - o que pode 

estar relacionado a uma política mais flexível de controle de armas do país.
36

  

 Nessa compreensão, o governo do Canadá parece caminhar para o entendimento de 

que a razão para o crescimento da violência por armas de fogo na nação está relacionada às 

gangues e ao crime, e a uma política de armas permissiva. Assim, embora haja resistência de 

algumas associações e partidos políticos, o Primeiro-Ministro e o Ministro da Segurança 

Pública deram declarações em favor do endurecimento da legislação nesse sentido, deixando 

claro o posicionamento atual do governo do país acerca da questão armamentista.
37

 Por fim, é 

válido ressaltar que apenas no ano de 2014 o Canadá importou 355 milhões de dólares em 

armas aproximadamente, um número extremamente elevado em comparação com outros 

países de mesmo desenvolvimento.
38

  

 

CHILE:  

A República do Chile é um dos países mais prósperos e estáveis da América do Sul. 

Sua população ultrapassa os 17 milhões de habitantes,
39

 que se distribuem em uma extensão 

territorial superior a 756 mil km².
40 

 O país presidido por Sebastian Piñera é um dos melhores 

em termos de desenvolvimento humano, qualidade de vida, estabilidade política e liberdade 
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econômica, ostentando a 38ª posição no ranking de IDH, número considerado bastante 

elevado. 

O Chile é o 24
o
 país mais pacífico do mundo e o 1

o
 da América Latina, segundo 

estudo realizado pela Global Peace Index
41

 em 2017, que estudou o nível de paz em 163 

países ao redor do globo. Em consonância a isso, a taxa de homicídios na República do Chile 

é de 3,3 a cada 100 mil habitantes,
42

 isto é, foram 550 mortes dessa categoria entre janeiro e 

novembro de 2017. A violência é um fenômeno arduamente combatido no solo chileno, tendo 

o país alcançado o percentual de 98% dos crimes solucionados.
43

  

No que diz respeito ao armamento civil, as leis chilenas autorizam a posse de armas, 

desde que elas não sejam automáticas e semiautomáticas, havendo, ainda, a necessidade de 

renovação da autorização a cada ano. Em relação ao porte de armas de fogo ao civil, o Chile 

proíbe, permitindo ao indivíduo apenas manter a arma em casa, no trabalho ou no local onde 

ele precise se proteger.
44

 

    

CHINA: 

A República Popular da China tem sua história marcada por guerras, conflitos civis 

estudantis, desastres ambientais, graves problemas econômicos e políticos. Após a morte do 

líder comunista Mao Tse-Tung, ocorreu fortes reformas econômicas no país, e a chamada 

"política de portas abertas" abriu a nação ao investimento estrangeiro e incentivou o 

desenvolvimento de uma economia de mercado e do setor privado,
45

 o país tem atualmente a 

economia que mais cresce. Contudo, a questão política ainda é muito restrita, as autoridades 
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mantêm um forte monopólio, controlando de forma rígida a população e reprimindo qualquer 

sinal de oposição.
46

 

Em termos de direitos humanos, a China é acusada de infringi-lo diariamente com 

suas execuções, torturas, falta de liberdade de expressão política e midiática. As liberdades 

civis e políticas foram consideradas uma das piores no mundo pelo relatório Freedom on the 

net 2015,
47

 da organização não governamental Freedom House.  

O país já ocupou o terceiro lugar como maior exportador de armamento,
48

 e também o  

terceiro com maior porte de armas para civis que, no qual segundo pesquisa realizada pela 

Small Arms Survey, há 40 milhões de armas, não necessariamente registradas formalmente, 

na mão da população chinesa.
49

  

O governo comunista de Mao tornou o desarmamento civil um ponto chave, mesmo 

hoje com uma maior abertura do país, a política utilizada ainda é bem restritiva. A última lei 

sobre o tema data de 1996 e restringe o porte de armas a militares, policiais e funcionários do 

judiciário (promotores, juízes, entre outros); os civis só conseguem uma licença para armas 

em caso de caça ou esporte. Ainda, os caçadores precisam manter seus rifles dentro das 

reservas, não podendo levá-los pra casa.
50

 

 

COLÔMBIA: 

A República da Colômbia está situada no noroeste da América do Sul, possuindo 

cerca de 49 milhões de habitantes,
51

 que ocupam um território de mais de 1 milhão e 400 mil 

km².
52

 Atualmente presidido por Juan Manuel Santos, o país tem uma cultura bem definida, a 

qual reflete suas origens indígenas, espanholas e africanas. 
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É importante dizer que a Colômbia tem um passado de expressiva violência e 

constantes violações aos direitos humanos. A partir da segunda metade do século XX, o país 

vivenciou conflitos sangrentos envolvendo grupos paramilitares, como as FARC (Forças 

Armadas Revolucionárias da Colômbia), cartéis de drogas, narcotráfico, entre outros.  

No entanto, desde 2002, a República da Colômbia vem realizando progressos 

relevantes no que diz respeito ao processo de pacificação e segurança,
53

 ocorrendo, inclusive, 

um acordo de paz, em 2016, entre as FARC e o atual presidente em que, dentre outras coisas, 

estabelecia que a antiga guerrilha entregasse suas armas e se transformasse em partido 

político.
54

 Mais de um ano após a celebração do tratado, a Colômbia vem observando 

melhorias no cotidiano e nas estatísticas,
55

  tendo, inclusive, atingido a menor taxa de 

homicídios em 42 anos.
56

 Em que pese tais avanços, o país ainda é um dos mais violentos da 

América Latina.  

No que tange ao controle de armas, a Constituição colombiana, determina que apenas 

o governo poderá fabricar e introduzir armas e munições, vedando o porte e a posse de 

armamentos a outras pessoas, ressalvados os casos autorizados pela autoridade competente. 

Para adquirir uma arma legalmente, devem ser observados certos requisitos, como: ser maior 

de 25 anos, não ter antecedentes criminais e comprovar uma atividade laboral.
57

 

Demais disso, é válido afirmar que, no final de 2017, o presidente Juan Manuel Santos 

decidiu prorrogar por mais um ano a proibição de porte de armas que perdurou por todo o ano 

de 2016,
58

 e estabelece que todas as permissões se tornem de posse, isto é, não se pode 

transitar entre o convívio público armado, senão dentro de suas propriedades.
59
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COSTA RICA: 

A República da Costa Rica é um país da América Central, o qual está rodeado pela 

Nicarágua ao norte e pelo Panamá ao sul, sendo banhado pelo Oceano Pacífico e Mar do 

Caribe. Possui como capital a cidade de San José, a qual é sede da Corte Interamericana dos 

Direitos Humanos.
60

 Além disso, a cidade dá nome ao Pacto de San José da Costa Rica, 

também conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos, que consiste em um 

tratado internacional entre os países-membros da Organização dos Estados Americanos 

(OEA). 

Em 2013, o país assinou o Tratado sobre Comércio de Armas (ATT), que tem como 

objetivo banir a transferência de armas quando houverem razões concretas que sua utilização 

pode violar os direitos humanos ou prejudicar o desenvolvimento econômico e social de um 

país. Na mesma reunião da aprovação do ATT, a Costa Rica propôs uma lei que proibiria os 

comerciantes de armas de vender munição a quem não apresentasse a autorização do porte de 

armas; a lei também proibiria a importação de munição que não estivesse registrada 

individualmente pelo fabricante.
61

 Ressalta-se que a Costa Rica é um dos países da América 

Central que mais se empenha na busca por melhores mecanismos de controle de armas. 

Em 1948, o país dissolveu o Exército Nacional, uma vez que consideraram suficiente 

para a segurança da nação apenas a atuação da polícia. Com as forças armadas abolidas, as 

bases militares foram substituídas por escolas.
62

 A ausência dessas forças permitiu que os 

orçamentos para a educação e para a saúde fossem maiores, refletindo na taxa de 

alfabetização, que é de 96,3%, e na média da expectativa de vida da população, que 

corresponde a 79,5.
63

 O país possui um dos mais altos padrões de vida da região, apesar de 

uma parcela significativa de costarriquenhos ainda viverem abaixo da linha da pobreza.  

 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: 
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Os Estados Unidos da América estão localizados no norte do continente americano e 

compreendem uma área de 9.372.614 km², onde se encontram seus 325,3 milhões de 

habitantes. Em decorrência desse alto número de habitantes, possuem representações dos 

mais variados grupos étnicos e religiosos em sua população, sendo constituídos por brancos, 

latinos, afro-americanos, e também protestantes e católicos. Os EUA estão divididos em 50 

estados e uma capital federal, Washington DC.
64

 O país é presidido por Donald Trump, 

representante do partido republicano, desde sua posse em janeiro de 2017.
65

 Possui economia 

de grande relevância no contexto internacional e um PIB de US$ 19,36 trilhões referente ao 

ano de 2017.
66

 

A indústria bélica dos Estados Unidos é reconhecida pela sua grandiosidade e pelas 

políticas que gerem seu desenvolvimento. A venda de armas para civis é feita de forma pouco 

burocrática, o que facilita o acesso a esses instrumentos, os quais podem ser facilmente 

adquiridos em lojas de departamento ou mesmo no comércio informal.
67

 Essa facilidade 

garante aos EUA, com uma estimativa de 90 milhões de cidadãos armados e 43% dos lares 

com armas de fogo, a maior taxa mundial nesse aspecto.
68

 As opiniões acerca desse tema se 

dividem entre aqueles que apóiam a Segunda Emenda da sua Constituição, que garante o 

porte de armas de fogo nos EUA, e aqueles que defendem a sua revogação, ou pelo menos a 

adoção de critérios mais rigorosos para o porte.
69

 

Os massacres públicos, atentados, ataques terroristas e outras ações desse tipo são 

cada vez mais comuns no país, o que é usado também como pretexto para a adoção de 

políticas cada vez mais violentas e xenofóbicas pelos representantes políticos, além da 

influência que o lobby das empresas exercem na política armamentista do país.
70

 

                                                
64

 SUA PESQUISA. Estados Unidos da América - EUA. Disponível em: < 

https://suapesquisa.com/paises/eua/>. Acesso em: 02 maio 2018. 
65

G1. Donald Trump vence Hillary Clinton e é eleito presidente dos EUA. Disponível em: < 

http://g1.globo.com/mundo/eleicoes-nos-eua/2016/noticia/2016/11/donald-trump-vence-hillary-clinton-e-e-elei 

o-presidente-dos-eua.html>. Acesso em: 02 maio 2018. 
66

 SUA PESQUISA. Estados Unidos da América - EUA. Disponível em: < 

https://suapesquisa.com/paises/eua/>. Acesso em: 2 maio 2018. 
67

O GLOBO.  Após massacre loja de armas interrompe venda de fuzis nos EUA. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/mundo/apos-massacre-loja-de-armas-interrompe-venda-de-fuzis-nos-eua-

22440837>. Acesso em: 02 de maio 2018. 
68

 ARRINI, Lucas (Org.). Os 10 melhores países para proprietários de armas. 2014. Disponível em: 

<http://www.defesa.org/os-10-melhores-paises-para-proprietarios-de-armas/>. Acesso em: 02 de maio 2018. 
69

 THE NEW YORK TIMES. É preciso revogar a Segunda Emenda da Constituição dos EUA. Disponível 

em: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/03/e-preciso-revogar-a-segunda-emenda-da-constituicao-dos-

eua.shtml>. Acesso em: 2 maio 2018. 
70

 BBC NEWS. Oito políticas de Donald Trump que podem mudar os EUA (e o mundo). 

Disponível em: < http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37920213>. Acesso em: 2 maio 2018. 



Além disso, no contexto internacional, a participação e apoio dos EUA às guerras, 

como a civil da Síria, por exemplo, também é indicador de seu interesse em questões que 

venham a servir como alimento da sua rentável indústria de armas. Em abril de 2018, em 

ação que vai de encontro com a linha mais pacifista adotada pelo ex-presidente Barack 

Obama, o então presidente Donald Trump autorizou o bombardeio da Síria.
71

 O armamento 

norte-americano assim influencia não só as questões internas de sua nação, mas também 

aquelas que dizem respeito à manutenção da violência em um contexto global. 

 

FRANÇA: 

A República Francesa é um país localizado na Europa e que possui uma população de 

aproximadamente 63,5 milhões de habitantes.
72

 Ademais, a França é regida por um sistema 

semipresidencialista, ou seja, o Presidente da República é chefe de Estado e nomeia o 

Primeiro Ministro, o qual será chefe de governo.
73

 Atualmente, o Presidente do país é 

Emmanuel Macron e o premier ministre
74

 é Edouard Philippe. É um Estados mais ricos e 

desenvolvidos do mundo, constando, inclusive, em uma ótima posição na lista do IDH.
75

 Em 

que pese ter protagonizado duas Grandes Guerras Mundiais,
76

 a França conseguiu 

restabelecer tanto sua economia como suas relações externas, tendo como principais aliados 

os EUA, Reino Unido e os membros da União Europeia.  

Considerada a quinta maior potência militar do mundo,
77

 a França vem atravessando 

um período conturbado em sua política interna devidos a recorrentes atentados terroristas em 

seu território, os quais fomentam uma crescente onda de conservadorismo e xenofobia. Tais 

incidentes são muitas vezes atrelados ao envolvimento da França em ataques e negociações 

com países Africanos e do Oriente Médio. 

No tocante a política francesa para armas de fogos, percebe-se que há leis bastantes 

restritivas para impedir esse acesso aos civis. Sendo assim, o interessado deve apresentar em 

um processo um motivo genuíno para possuir aquele armamento (prática de esporte, por 
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exemplo), aliado com uma série de verificações - antecedentes criminais e condições 

psicológicas - a fim de conseguir a licença, a qual deverá ser renovada constantemente.
78

 

Colocando em números, tem-se que, em 2016, existiam em média 10 milhões de armas 

(legais e ilegais) nas mãos de civis franceses,
79

 sendo 9 milhões a menos do que o calculado 

em 2005, com base no estimado pelo GunPolicy.  

Em maio de 2018, essa política mais controlada para obtenção de armas de fogo foi 

alvo de críticas por parte do Presidente norte americano, Donald Trump, que em seu 

pronunciamento ligou os ataques terroristas ocorridos em Paris à falta de cidadãos armados. 

Tal discurso foi repudiado em nota do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Le Drian, o qual 

afirma que: "a França está orgulhosa de ser um país onde a compra e o porte de armas de 

fogo são rigidamente regulamentados" e " não nos levam a reconsiderar a escolha da França 

nessa questão".
80

  

 

HOLANDA/PAÍSES BAIXOS: 

Os Países Baixos, mais conhecidos como a Holanda, encontra-se localizado na Europa 

Central e tem como sua capital Amsterdã. A nação possui um regime monárquico 

constitucional parlamentar democrática, ou seja, possui um Rei como chefe de Estado e um 

primeiro-ministro como chefe de governo.
81

 

A política do país é direcionada à assistência social e aos Direitos Humanos 

fundamentais, tais medidas a tornaram detentora de um dos maiores IDH do mundo, o que 

inclui pesados investimentos em saúde, transporte e educação. Junto a isso, a rejeição dos 

jovens a antigas tradições, somado a sua educação e participações políticas, impulsionaram 

mudanças sobre temas polêmicos, como: sexualidade, direitos femininos, meio ambiente e 

desarmamento.
82

  

Adentrando a questão armamentista, a nação possui uma das legislações mais rígidas 
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nesse campo. Contudo, nem tudo são tulipas, Tristan van der Vlis, de 24 anos, deixou sete 

mortos (incluindo a si mesmo, em suicídio) e uma dezena de feridos, quando abriu fogo em 

um shopping a 20 km de Amsterdã.
83

 O jovem já havia sido interrogado pela polícia em 2003 

por violar a lei holandesa de armas e possuir antecedentes psiquiátricos, era durante o  então 

ocorrido, membro de um clube de tiro e detentor de porte de arma (concedido alguns tempo 

após o interrogatório). Esse acontecimento movimentou a população como um todo a 

questionar ainda mais a legislação, num país onde os agentes policiais andam desarmados, 

existem 70 mil armas registradas por porte legal.
84

 

Mesmo assim, o país ainda possui um baixíssimo uso de arma, somando isso à um dos 

menores índices de violência do mundo,
85

 a Holanda forma hoje uma das sociedades com 

maior desenvolvimento social-econômico e vem trabalhando incisivamente para tornar sua 

legislação quanto ao porte e posse de armas mais segura.   

 

IÊMEN: 

A República do Iêmen teve uma unificação tardia que data de 1990. A população de 

27,5 milhões de habitantes, majoritariamente, professa a fé islã. Situado em uma região 

estratégica, na península arábica, o país é base para grupos militantes, como Al-Qaeda e 

Estado Islâmico, aumentando a instabilidade do Iêmen, que sofre com a guerra civil desde 

2014
86

. 

 A etnia houthis, grupo xiita apoiado pelo Irã, luta contra as forças do governo, os 

quais possuem apoio militar e econômico da Arábia Saudita. Em 2015, o Conselho de 

Segurança das Nações Unidas (CSNU), em tentativa de interromper o conflito, impôs um 

embargo de armas sobre os líderes houthis, o ex-presidente e seu filho, .
87

 Em 2018, o Irã foi 
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condenado pelo CSNU, por não ter tomado as medidas necessárias para impedir a entrega 

armamentos e acessórios aos rebeldes embargados
88

. 

 Diplomaticamente, nota-se os reflexos de um país assolado por uma guerra civil, 

financiada por duas potências do Oriente Médio: Irã e Arábia Saudita. Segundo a organização 

não governamental War Child UK, só as empresas britânicas lucraram 6 bilhões de euros, 

com a venda de armas à Arábia Saudita desde o início da guerra no Iêmen.
89

 O país como um 

todo atingiu a cifra de mais de um bilhão de dólares gastos em importação de armas, só em 

2014.
90

  

 De acordo com o Conselho de Direitos Humanos da ONU, mais de 20 milhões de 

pessoas, incluindo 11 milhões de crianças, precisam de ajuda humanitária imediata. Pouco 

mais de mil postos de saúde dispostos no país estão funcionando e lutando para conter uma 

epidemia de cólera que, até 2017, matou 2.196 pessoas. 

 De acordo com a Small Arms Survey,  há 11,5 milhões de armas nas mãos de civis, 

uma das concentrações mais altas do mundo. Ademais, a legislação que regula o porte de 

armas é fraca, tornando comum que aparatos pesados (como metralhadoras) sejam vistos 

frequentemente na posse de cidadãos comuns. 
91

 

 

ÍNDIA: 

A Índia é um país de tradições milenares, considerada a maior democracia existente, 

seu movimento de independência tornou-se notório quando o líder nacionalista Mahatma 

Gandhi conduziu o processo através de campanhas não-violentas de desobediência civil. A 

nação tornou-se importante no cenário regional e vem ganhando ascensão como potência 

econômica. Como membro fundador do BRICS
92

, mostra-se cooperativo para com os países 

em desenvolvimento.
93
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De acordo com o Banco Mundial, sua economia favorável ao setor de comunicações, 

tecnologia e indústria é a quarta maior do planeta. Infelizmente, em contraponto a isto, o país 

lida com grandes problemas sociais, ambientais e econômicos (forte concentração de renda) e 

ainda tem registrado em sua história diversos atentados e mortes, grande parte desses em 

razão de suas fronteiras e de seu conflito com o Paquistão.
94

  

O Estado já foi possuidor de armamento químico, mas atualmente é conhecido pelo 

seu nuclear, com testes com plutônio
95

, amplamente desaprovado a nível mundial.
96

 Quando 

trazemos essa realidade para a vida civil vemos que há 46 milhões de armas de fogo em posse 

de cidadãos comuns, o que o torna o quarto no ranking da Small Arms Survey. Contudo, 

levando em consideração que estamos falando do segundo país mais populoso do mundo, a 

concentração acaba sendo menor.
97

 Mesmo assim, tratando-se da economia, a Índia é o maior 

importador mundial de armamento, sobretudo, da Rússia.
98

 

 

ISLÂNDIA: 

Até 1944 a República da Islândia estava anexada à Dinamarca, conseguindo cortar os 

laços definitivamente por meio da votação de um referendo. O país encontra-se na Europa e 

ocupa um pequeno território de 328 mil km²,
99

 com uma população também diminuta – 

apenas 350,7 mil habitantes.
100

 Mesmo assim, estrelou como uma das economias mais 

prósperas do mundo até 2008, quando o sistema bancário sofreu um colapso.
101

 Atualmente, 

o país ainda lida com as consequências da crise passada, mas consegue manter o padrão de 

vida extremamente elevado, sendo o IDH acima da média do grupo com os maiores Índices 

no mundo.
102
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 Assim, a Islândia possui uma cultura de paz consolidada que a garante o primeiro 

lugar no ranking dos países mais pacíficos do mundo, com uma contínua estabilidade desse 

dado ao longo dos anos.
103

 Esse fenômeno acontece em função dos níveis de igualdade 

econômica, da baixa expressividade do tráfico de drogas, do combate extremamente eficiente 

ao crime organizado, do desarmamento policial e, por incrível que pareça, da rigidez 

legislativa para a aquisição de armas,
104 

muito embora possua aproximadamente 90 mil armas 

nas mãos de civis.
105

 

 Desse modo, ao falar da política de controle de armas adotada pela Islândia, é válido 

ressaltar que está em vigor desde 1998 e proíbe completamente a obtenção de armas de fogo 

automáticas, restringindo ao público geral armas de fogo semiautomáticas e armas de mão. 

Ademais, não admite a autodefesa como justificativa para obter uma licença, o que 

exemplifica mais uma vez o caráter extremamente restritivo da legislação islandesa acerca 

das armas.
106

  

 Ademais, recentemente o atual governo anunciou boicote diplomático à Copa da 

Rússia de 2018 em solidariedade ao Reino Unido pelo ataque contra ex-espião inglês 

envolvendo suspeita de armas químicas, demonstrando o claro pedido por paz e repúdio ao 

uso de violência.
107

 Entretanto, embora os números de homicídios no país sejam baixíssimos, 

40% dos casos estavam relacionados à violência doméstica: um paradoxo que deve ser 

analisado ao lado do fato da Islândia ter ocupado o topo da lista de países que aproximam-se 

da equidade de gênero.
108

 

 

ISRAEL: 

O Estado de Israel, fronteiriço com Líbano, Síria, Jordânia e Egito, contando com 

uma população de 7,7 milhões de habitantes, é o único estado do mundo com maioria 
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religiosa judaica.
109

 Desde sua criação em 1948, está em conflito com os palestinos pela 

posse das terras consideradas santas pelas religiões judaica, cristã e muçulmana. 

 Israel evoluiu de um estado agrário para uma economia de alta tecnologia nos últimos 

60 anos.
110

 Por ser palco de muitos conflitos, notadamente, o país investe muito em 

tecnologia militar. Em 2011, o orçamento do exército foi cerca de 6,9% do PIB do país.
111

 

Seus armamentos mais desenvolvidos englobam desde helicópteros e embarcações até 

tanques de guerra e mísseis.
112

 

 Em 2017, cerca de 260 mil pessoas tem o porte de armas certificado em Israel, 

segundo o Ministério da Segurança de Israel,
113

 o que é um valor elevado em relação ao 

número de habitantes, mas que vem sendo reduzido ao longo dos anos. Atualmente, o porte 

de armas é restrito para residentes fixos no país, desde que inseridos em alguma categoria que 

justifique a arma (determinadas cidades, profissionais da segurança, membros e ex-membros 

do exército, entre outros), suportando diversas etapas burocráticas que envolvem atestado 

médio e curso de uso de armas.
114

 

 Ressalte-se que a sensação de elevado armamento em Israel, dá-se pela ampla 

presença de soldados armados nas ruas, aliado ao elevado número de israelenses que se 

alistam no exército. Ainda, a cobertura midiática internacional no país, restringe-se a regiões 

de conflito, onde, de fato, é possível que um cidadão comum consiga o porte de armas. 

 

JAPÃO: 

Situado na Ásia Oriental, o país é composto por um arquipélago no extremo leste do 

continente, ocupando uma pequena área de 377.899 km² e possuindo uma população de 127,3 

milhões de habitantes, isso dá ao país uma altíssima densidade demográfica. Mesmo assim, a 

economia é a terceira maior do mundo, ficando atrás apenas da China e dos EUA.
115

  É válido 
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ressaltar que o país foi vítima de um ataque de bomba atômica no final da Segunda Guerra 

Mundial, tendo não só se reerguido como se tornado um país de destaque no panorama 

mundial em cerca de 30 anos.
116

 Em virtude do desastre das bombas supracitado, o Japão 

figura e é extremamente esperado também na luta contra as armas nucleares, entendendo na 

pele o seu poder de destruição.   

Ainda no cenário armamentista, o país é referência internacional por ter praticamente 

extinguido as mortes por arma de fogo. No cenário de paz, ocupa-se o 10º lugar no ranking 

mundial
117

 e apresenta 0,3 homicídios a cada 100.000 habitantes,
118

 e em 2014 houveram 

apenas 6 homicídios por arma de fogo. As razões para tal relacionam-se intrinsecamente à 

legislação japonesa extremamente rigorosa – o processo para compra de armas no país 

envolve um dia inteiro de aulas, provas, exames psicológicos e antidoping, e as únicas armas 

legalizadas são espingardas de caça e rifles de ar comprimido. Ademais, verificam-se os 

antecedentes criminais, ligações com grupos extremistas, os parentes e os colegas de trabalho 

do potencial comprador.
119

 

 Todos esses fatores contribuem para que tiroteios e massacres com armas de fogo 

sejam muito raros no Japão, e são efetivados com o desenvolvimento de uma cultura antiga 

que não enaltece as armas. Historicamente, o país foi o primeiro do mundo a criar leis 

armamentistas e possui nos dias atuais um índice baixíssimo de porte de armas – 0,6 armas 

por pessoas em 2007. Ainda, a polícia japonesa também é desmilitarizada, investindo no 

treinamento de artes marciais. Por fim, pode-se afirmar que o uso de armas no Japão pode ser 

considerado um tabu pela população, que repudia e não o entende como exercício de 

liberdade civil.
120

 

 

MÉXICO: 

Os Estados Unidos do México são uma república localizada na América do Norte, 

constituída por mais de 116 milhões de habitantes, que se distribuem em uma área superior a 
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1 milhão e 900 mil km².
121

 O país liderado pelo presidente Enrique Peña Nieto é a 2
a
 maior 

economia da América Latina e um grande exportador de petróleo. 

A nação mexicana goza de um IDH de 0,762, o que lhe confere a 77
a
 posição no 

ranking mundial, dentre os 188 países estudados para a elaboração do mencionado dado. 

Apesar do indicador razoável, o país vive em um cenário alarmante, no que diz respeito à 

violência. 

Em 2006, quando o então governo decidiu implantar uma intensa política contra as 

drogas, o México começou a viver anos de penúria. Houve aumento exponencial dos 

indicadores da criminalidade, como sequestro, homicídio, estupro, roubo, entre outros.
122

 

Especialistas indicam que o crescimento da violência nesse contexto foi potencializado pela 

falta de planejamento e articulação na política de combate às drogas, que, apesar de capturar 

grandes chefes de cartéis, gerou o desmembramento destes em diversos outros grupos 

menores e mais violentos.
123

   

Os índices de violência continuam expressivos. Das 50 cidades com maior taxa de 

homicídios no mundo, 12 são mexicanas, incluindo a 1
a
 posição - a cidade de Los Cabos.

124
 

O ano de 2017 representou o momento mais sangrento da história mexicana, ultrapassando 

até os anos de guerra contra o narcotráfico: foram 25.339 homicídios dolosos (quando há a 

intenção de matar), o que leva a uma média de 70 assassinatos por dia.
125

 

Em relação ao armamento civil, a lei que regula o controle de armas data de 1972,
126

 

porém sofreu algumas atualizações ao longo dos anos. Ela estabelece que a posse de arma 

será concedida mediante autorização, somente após uma rígida avaliação psicológica, 

enquanto o porte de arma é autorizado também conforme permissão e para lugares 

previamente autorizados.
127

 Nesse contexto, estima-se que há 15,5 milhões de armas nas 
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mãos da sociedade civil mexicana, o que confere ao país a 7
a
 posição entre os países com 

mais armas em poder da população.
128

 

 

MOÇAMBIQUE: 

A República de Moçambique conquistou a independência de Portugal somente em 

1975. Essa nação atravessou uma guerra civil que durou 16 anos, a qual só se cessou em 

1992, porém, ainda sofre com suas consequências. As tensões permanecem entre o partido 

governante FRELIMO e o antigo movimento rebelde da oposição, RENAMO, e a corrupção 

tornou-se uma grande preocupação. A descoberta de campos de gás na costa de Moçambique 

em 2011 está prestes a transformar a economia de uma das nações mais pobres da África. 

Todavia, apesar do recente crescimento econômico, mais de metade dos 24 milhões de 

habitantes de Moçambique continuam a viver abaixo do limiar da pobreza.
129

 

 Em um seminário sobre a desmobilização, reintegração dos militares e antigos 

combatentes, que reuniu os militares reconhecidos pelo governo, Manhenje (ex-Ministro do 

Interior de Moçambique) explicou que devido à complexidade do processo de 

desmobilização, em Moçambique ainda se fala de forças residuais, nomeadamente os ex-

guerrilheiros da RENAMO, principal partido da oposição.
130

 

 Ao abrigo do Acordo Geral de Paz, assinado na capital italiana, Roma, a 4 de outubro 

de 1992, os ex-militares da RENAMO deveriam ter sido integrados na Polícia da República 

de Moçambique (PRM),
131

 mas, segundo Manhenje, houve "falta de confiança entre as 

partes". Para resolver esta questão, disse, Moçambique está atualmente trabalhando com a 

África do Sul na identificação e desativação dos esconderijos e destruição de armas para que 

não sejam usadas para a prática de atos criminosos, incluindo a caça furtiva. Através das 

mobilizações anti-armas, a República de Moçambique encontrou resultados positivos, que 

são quantitativamente percebidos na redução da posse de arma por civis, encontrando-se na 

99ª colocação no ranking mundial.
132
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NIGÉRIA: 

A República Federal da Nigéria possui 111,5 milhões (2000) de habitantes e um IDH 

de 0,439 (152º).
133

 Debaixo do subsolo nigeriano existe uma enorme reserva de petróleo, no 

entanto, isso de nada favorece a população que enfrenta uma série de mazelas sociais. Muitas 

vezes, o dinheiro tem destinos ilícitos, como o desvio de verbas e a prática da corrupção, 

dessa forma, os habitantes não são beneficiados com a arrecadação desta receita. Ademais, a 

economia nigeriana é baseada na produção agropecuária, principalmente no cultivo de cacau, 

café, amendoim, banana e azeite de dendê, todos com finalidade de exportação,
134

 sendo seus 

principais compradores os Estados Unidos, a Índia e o Brasil.
135

 

Depois de sair de um golpe militar para outro, a Nigéria tem agora uma liderança 

eleita, porém o governo enfrenta o crescente desafio de impedir que o país mais populoso da 

África se desfaça ao longo de linhas étnicas e religiosas. Milhares de pessoas morreram nos 

últimos anos em ataques comunais liderados pelo grupo islâmico Boko Haram. Além disso, 

as aspirações separatistas também têm crescido e a imposição da lei islâmica em vários 

estados do Norte criou divisões e levou milhares de cristãos a fugir. A partir dessa insurgente 

insegurança, cresceu na Nigéria seus problemas econômicos, dificultando o investimento 

estrangeiro.
136

 

O único produtor bélico da África ocidental é a Nigéria. A Defence Industries 

Corporation of Nigeria (DICON) foi criada em 1964, através de uma lei específica. Confiada 

a empresários estrangeiros, a empresa declarou falência em 1972. A indústria continuou a 

funcionar de modo irregular por cerca de 30 anos, sob o regime dos militares. No final dos 

anos 90, o novo governo civil decidiu relançar a produção militar. Com tal objetivo, tiveram 

início contatos com a Rússia para a transferência de tecnologias.
137

 A empresa nigeriana 

emprega atualmente cerca de 700 pessoas na sede de Kaduna, onde são produzidas armas 

leves e munições. Oficialmente, as armas produzidas são destinadas somente para as 

necessidades das forças armadas e da polícia nigeriana. 
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PAQUISTÃO: 

A República Islâmica do Paquistão é um país do continente asiático cuja área é de 

796.095 km² e possui uma população total de 190 milhões de habitantes. Faz fronteira com o 

Irã, Afeganistão, Índia e China, localizando-se em uma área de conflitos. Sua capital é a 

cidade de Islamabade e sua moeda é a Rúpia Paquistanesa. O PIB do país é de US$ 284 

milhões.
138

 Ademais, o Paquistão tornou-se uma nação autônoma em 1947, após se desfazer 

da colonização inglesa em seu território. É palco de conflitos étnicos e religiosos, 

internacionais e civis, como o travado entre os grupos muçulmanos de sunitas e xiitas, por 

exemplo.
139

 

O país é altamente militarizado, sendo de conhecimento público sua posse de armas 

nucleares. Quando os EUA, em resposta ao ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, 

declararam guerra ao Afeganistão, o Paquistão prestou um apoio logístico à nação norte-

americana, além de ter liberado seu espaço aéreo no período. Desde então recebe dos Estados 

Unidos investimentos de milhões de dólares, o que representa sua relevância no contexto 

internacional.
140

 

Um relatório de 2014 do Instituto Internacional de Pesquisa sobre a Paz de Estocolmo 

(Sipri) aponta o Paquistão, acompanhado da China e Índia, como um dos maiores 

importadores de armas do mundo. Essas importações, em sua maioria, são feitas da indústria 

bélica chinesa, cada vez mais moderna e em expansão.
141

 

O arsenal nuclear paquistanês é algo que preocupa as grandes potências ocidentais. 

Apesar de anunciarem que existe uma rígida segurança no que envolve o manuseio da 

tecnologia nuclear, grupos radicais como o Talibã e a Al Qaeda já provaram serem capazes 

de atacar não só grupos civis, mas também as bases militares do Paquistão, o que torna 

incerta a garantia de segurança pelo Estado paquistanês. As autoridades estatais argumentam 

que a preocupação externada pelos EUA, índia e outros países ocidentais, porém, seria apenas 
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um pretexto para fragilizar a legitimidade da sua posse de armas químicas, as quais 

representam uma garantia a sua soberania.
142

 

 

REINO UNIDO: 

O Reino Unido é um país formado pela Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte. 

Essas partes, apesar de possuírem certa autonomia entre si, são igualmente subordinadas ao 

Parlamento Britânico, em Londres.  Seu território possui área de 244.820 km² e sua 

população é composta por 60,6 milhões de habitantes. Seu governo segue um sistema 

parlamentar e uma monarquia constitucional,
143

 representados respectivamente pelas figuras 

da atual primeira-ministra Theresa May
144

 e a Rainha Isabell II.
145

 

As políticas britânicas que regem os assuntos tangentes ao desarmamento podem ser 

consideradas rígidas em relação a outros cenários que vemos pelo mundo, sendo tanto o porte 

quanto a posse de armas ilegais no país.
146

 A legislação que impossibilita que a sociedade 

civil se arme está em vigor desde 1996. 

Os índices de homicídios e outros crimes chegam a ser tão baixos no Reino Unido, 

que alguns setores da polícia como os patrulheiros que fazem rondas nas ruas, conhecidos 

como Metropolitan Police, desde sua criação em 1929, chegam a dispensar o uso de armas de 

fogo como instrumento de trabalho. Toda a polícia britânica tem pelo menos uma unidade 

armada, contudo o uso efetivo desse recurso costuma ficar como última opção de intervenção 

e, quando usado, requer uma autorização prévia.
147

 Cotidianamente, as armas usadas pelos 

policiais são as de menor potencial ofensivo, as quais possuem o mecanismo do choque 

elétrico, conhecidas como Tasers.  

Em uma comparação proporcional pela quantidade de habitantes, o Reino Unido 

apresenta um número que chega a ser 30 vezes menor de mortes por arma de fogo quando 
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comparado aos mesmos índices dos EUA. E ainda, apenas uma minoria de 10% dos 

homicídios totais do Reino Unido (que já são inferiores por si só) são dados com o uso de 

armas de fogo, número que nos EUA sobre para uma maioria de 60%.
148

 

 

RÚSSIA: 

A Federação Russa é o país com maior extensão territorial do mundo, localizada no 

norte da Eurásia, onde vivem cerca de 142.7 milhões de pessoas.
149

 Essa nação é uma 

República semipresidencialista em que o chefe de Estado é o Presidente, cargo este ocupado 

por Vladimir Putin, desde 2012. Na realidade, Putin é uma figura política influente desde 

1999, já tendo ocupado o cargo de Primeiro Ministro e de Presidente eleito três vezes,
150

 

sempre defendendo ideais nacionalistas, autoritários e conservadores.  

 Os principais setores econômicos da Rússia são a indústria, a mineração (em especial, 

o petróleo e gás natural) e a agricultura.
151

 A sua economia atravessa ainda um período de 

recessão, decorrente da crise de 2014, a qual gerou uma queda no seu PIB. Ademais, a Rússia 

mantém relações externas com a Síria, Alemanha, Itália e os componentes dos BRICS.
152

 

Inclusive, é membro permanente do CSNU, desde 1946. 

 A legislação russa relacionada ao controle de armas é relativamente restrita. Tais leis 

limitam a circulação de armas de fogo apenas para cidadãos maiores de 18 anos de idade que 

devem deixar claro o motivo pelo o qual necessitam de uma arma
153

 (autodefesa ou esportes 

de tiro/caça). Além do mais, devem passar por uma série de comprovações e testes para que, 

então, obtenham a licença por um período de 5 anos.
154

 Com efeito, os cidadãos russos são o 

oitavo povo mais armado do mundo, segundo a Small Arms Survey.
155
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 Segunda maior potência militar do globo,
156

 a Rússia, a qual é uma grande 

exportadora de munição para outras nações,
157

 vem reorganizando e modernizando suas 

forças militares, pois, em que pese estar muito à frente quando se trata de armas nucleares, a 

Federação Russa deixa a desejar em tecnologia e armas mais convencionais se comparada a 

outras nações, como China e EUA.  

 

SERRA LEOA: 

A República da Serra Leoa é um país da África Ocidental, que tem um significado 

marcante e lastimoso na história do tráfico transatlântico de escravos como ponto de partida 

para milhares de cativos da África Ocidental. A capital, Freetown, foi fundada como uma 

casa para os antigos escravos repatriados em 1787. Mas a história moderna do país foi 

ofuscada por uma brutal guerra civil que terminou em 2002 com a ajuda da Grã-Bretanha, a 

antiga potência colonial, e uma grande missão de manutenção da paz das Nações Unidas.
158

  

Serra Leoa experimentou um crescimento econômico substancial nos últimos anos, 

embora os efeitos ruinosos da guerra civil continuem a ser sentidos. O país também é rico em 

diamantes e outros minerais.
159

 O comércio de gemas
160

 ilícitas, conhecido como "diamantes 

de sangue" por seu papel no financiamento de conflitos, perpetuou a guerra civil.  

No ano de 2016, o país começou a destruição de cerca de 5.000 armas, uma operação 

para melhorar a segurança nesta nação que sofreu uma guerra civil mortal entre 1991 e 2002. 

A operação começou em dois depósitos militares em Freetown e se espalhou para outras 

quatro cidades do país - Bo (sul), Makeni (norte), Kenema e Kailahun (leste) - por duas 

semanas, segundo as autoridades. Eles também incluem rifles caseiros, apreendidos de 

rebeldes no final da guerra civil em 2002, e outros mantidos por civis.
161

 

No mesmo ano, a Ação contra a Violência Armada (AOAV) em uma tentativa de 

fornecer subsistência alternativa para os fabricantes locais de armas leves, como espingardas, 

registrou cerca de 1.500 ferreiros na Bacia do Rio Mano como beneficiários-piloto para 
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alcançar esse objetivo.
162

 Owane-Addo, gerente do programa, afirmou que a AOAV obteve 

sucesso no exercício de registro colaborando com ferreiros; produtores locais de armas de 

fogo ilícitas. Ele disse que ganhou a confiança dos ferreiros com a promessa de que a 

instituição em breve receberá algumas ferramentas e equipamentos básicos de serralharia 

para artesãos selecionados, a fim de treiná-los a produzir outros itens em vez de armas de 

fogo. 

 

SÍRIA: 

A República Árabe da Síria possui uma população de 21,1 milhões de habitantes, 

situando-se em uma área historicamente invadida e ocupada ao longo dos tempos. É o lar de 

diversos grupos étnicos e religiosos, incluindo curdos, armênios, assírios, cristãos e 

muçulmanos (xiitas e, principalmente, sunitas).
163

 

 Em 2011, foi desencadeado pela Primavera Árabe
164

, um conflito civil contestando a 

elite alauita que dominava o poder político, o que se transformou em uma guerra complexa 

envolvendo potências regionais e internacionais.
165

 Os principais apoiadores do governo são a 

Rússia e o Irã, enquanto que os rebeldes contam com o apoio dos Estados Unidos, da Turquia 

e da Arábia Saudita.
166

 

 Para o Observatório Sírio de Direitos Humanos, uma ONG britânica, até março de 

2018 foram registradas 353.900 mortes, não incluindo 59.600 pessoas desaparecidas e uma 

estimativa de 100 mil mortes não documentadas. Ademais, a guerra incapacitou fisicamente 

1,5 milhões de pessoas e fez com que mais da metade do povo sírio buscasse refúgio no 

exterior.
167

 Em abril de 2018, França, Reino Unido e Estados Unidos efetuaram um 

bombardeio à supostos alvos relacionados a armas químicas na Síria, sofrendo interceptações 

russas.
168
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 Assim, nota-se que o fator chave para a dimensão do conflito sírio, bem como sua 

durabilidade, vem sendo o apoio militar, financeiro e político que tanto o governo de Bashar 

al-Assad, quanto os líderes rebeldes recebem das grandes potências. Ademais, o terror 

causado por grupos jihadistas como o Estado Islâmico vem aumentando as proporções do 

conflito, sem qualquer sinal de solução imediata.
169

 

 

SUÍÇA: 

Localizada na Europa Central, a Suíça é conhecida por ser um Estado neutro no 

cenário mundial, preferindo manter uma política de isolamento diplomático que a permite 

estabilidade política para tornar-se um dos países mais ricos do mundo. Assim, juntou-se às 

Nações Unidas apenas em 2002,
170

 e ainda se mantém fora da União Europeia – muito 

embora possua relações muito próximas e amistosas com o bloco.
171

 Em termos 

demográficos, ocupa o 2º lugar no ranking de Desenvolvimento Humano no mundo.
172

  

Apesar da preferência do país em manter-se isolado diplomaticamente, interessante é 

observar que na cidade de Genebra realizaram-se e ainda se realizam as maiores conferências 

internacionais em busca da paz, com destaque para a convenção de 1949.
173

 Assim, a Suíça 

figura atualmente como o 9º país mais pacífico do mundo,
174

 com uma taxa de 0,7 homicídios 

a cada 100 mil habitantes.
175

 Apesar da baixa taxa de violência, o país possui uma cultura que 

encoraja o uso de armas, sendo o terceiro no mundo no ranking de posse de armas por 

cidadãos, ficando atrás dos Estados Unidos e do Iêmen. Mesmo assim, o último ataque com 

armas foi em 2001, e os índices de violência seguem baixíssimos. 
176
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Primeiramente, no contexto europeu a Suíça é o país com o maior número de mortes 

por arma de fogo, o que leva a crer que não há uma convivência tão pacífica quanto o 

imaginado no cenário das armas. Ainda assim, há de se reconhecer o êxito das autoridades no 

controle de atentados: pessoas suspeitas de cometer ataques são frequentemente contatadas 

por uma equipe acompanhada de psicólogos, e forçadas a devolver suas armas. Ademais, 

sociólogos entendem que o sistema educacional incentiva o contato pacífico entre crianças, 

ensinando a evitar conflitos.
177 

 

Ainda, quanto a legislação é necessário observar que a política é permissiva, sendo 

fácil obter a licença requerida para comprar armas. Assim, há uma pequena tentativa de 

restringir o uso, impondo algumas regulamentações sobre quais armas são permitidas ou não 

e regulando o transporte.
178

 Entretanto, tais leis não apenas são pouco eficazes, como estão 

em iminência de mudança: no ano de 2017 o grupo de países de Schengen
179

 (do qual a Suíça 

faz parte) aprovou uma proposta em ordem de enrijecer as regras de posse de armas, gerando 

debates internos na Confederação Suíça.
180

 

 

VENEZUELA: 

A República Bolivariana da Venezuela é um país localizado no norte da América do 

Sul, compreendendo uma área superior a 881 mil km².
181

 e uma população de mais de 31 

milhões de pessoas.
182

 Possui um IDH de 0,767, o que confere ao país a 79
a
 colocação no 

ranking mundial, entre os 188 países considerados para o estudo.
183

 O país presidido por 

Nicolás Maduro é conhecido ao redor do globo pela diversidade de recursos naturais que 

detém, possuindo uma das maiores reservas de petróleo no mundo. 

Entretanto, na história recente, outras perspectivas se destacam mundialmente, quais 

sejam, a crise e a instabilidade econômica e política, os atos de autoritarismo por parte do 
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Estado, a repressão violenta aos protestos de populares contrários ao governo e a violação aos 

direitos humanos. 

Além da insegurança, as preocupações atuais ainda incluem a inflação alta e a 

escassez generalizada de bens de consumo básicos. Nesse contexto, as pesquisas também 

evidenciam os altos índices de violência na Venezuela. Das 50 cidades mais violentas do 

mundo, 5 estão em solo venezuelano, incluindo sua capital, Caracas, que ocupa a 2
a
 posição 

do ranking, com a taxa de 111, 19 homicídios por 100 mil habitantes.
184

 De acordo com o 

Observatório Venezuelano de Violência (OVV), em 2016, 26.616 pessoas foram 

assassinadas,
185

 o que confere à Venezuela a média de 89 homicídios por dia e a 1
a
 posição 

entre os países mais violentos da América Latina.
186

 

No ano de 2009, estimou-se que havia mais de 15 milhões de armas - para uma 

população de 30 milhões.
187

 Em junho de 2013, Nicolás Maduro promulgou uma lei de 

controle de armas, que pune o porte ilegal em até 20 anos de prisão.
188

 Já em 2014, o 

presidente lançou um plano nacional de desarmamento civil, o qual busca incentivar a entrega 

voluntária de armas de fogo no país.  

Nesse panorama, a Venezuela lidera a compra de armas na América do Sul na última 

década,
189

 e em 2017 o presidente sustentou a necessidade de ampliar a Milícia Nacional 

Bolivariana para 500 mil pessoas, afirmando que o governo garantiria um fuzil a cada 

miliciano.
190

 Em reação, a ONU defendeu que a entrega de armas a população no país só 

tende a aumentar os conflitos e tensões, alegando o grande risco de dar armas a civis.
191
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