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Áreas e metodologia

• Controle de armas

• Atividade policial 

• Justiça criminal e juvenil

• Prevenção da violência 

Diagnosticar Desenvolver Mobilizar



Contexto da violência

Taxa de homicídios em 28/100mil (Atlas da Violência)

7 em cada 10 cometidos com armas 

Impacto diferencial:

• Negros

• Jovens

• Mulheres

• MDIP

Acidentes com armas a cada 3 dias (MS)

Crescimento dos suicídios até os 18 anos

Atlas da Violência, 2020



Contexto

Flexibilização do acesso

• Facilitação do acesso e porte

• Requisitos de compra, quantidades e tipos 

• 1º Sem/20 aumento de 200% no registro 

Proteção do acesso por crianças e adolescentes

• Previsão de crime de omissão de cautela 

• Declarar ter local seguro para a guarda 

• Permissão para tiro desportivo com responsáveis a partir dos 14 anos



Contexto polarizado

Dificuldade para debate objetivo

70% da população é contra flexibilizar

30% a favor

Pequena minoria radical exalta aproximação por crianças e adolescentes

Menino chama por apoiadores 
em um vôo



Armas nas escolas

Em 2015, 2.000 professores do Brasil relataram presenciar armas nas suas escolas (ME)

Dados da Sec de Educação de SP dos últimos 18 meses: 56 casos de armas de fogo ou 
munições, 11 viraram boletins de ocorrência  

Dinâmicas diversas:

1. Curiosidade/ostentação

2. Conflitos interpessoais

3. Atos infracionais 

4. Atentados/massacres



Atentados

9 casos nessa categoria, 28 mortos e 41 feridos

Casos mais graves:

• Realengo: ex-aluno de 23 anos, 12 mortos 

• Suzano: ex-alunos de 17 e 25 anos, 10 mortos

Casos mais numerosos: 

• Alunos entre 13 e 17 anos

• Bullying, rejeição e outros conflitos



Atentados

100% homens

100% conflitos não resolvidos

50% acessaram as armas dentro de casa 

Pedro Annunciato - Muro da escola de Suzano



Atentados

Comunicação

• Cuidado com desejo de audiência dos autores e da mídia 

• Comunicar o fenômeno com atenção às vítimas 

• Respeitar recuperação e as famílias

• Gerar espaço dentro da comunidade afetada



Combate e prevenção 

• Cuidado com difusão de terror e militarização

• Identificar alunos em sofrimento

• Estudar casos anteriores

• Desafio policial

Limites e rede de serviços

• Atenção médica/psicológico/familiar

• Conflitos judiciais 



Exemplos de projetos reais do Sou da Paz

Retirar armas de circulação e melhorar requisitos

• Regulação da venda e armazenamento

• Apreensão eficiente das armas ilegais

• Campanhas de entrega voluntária

Discutir o significado e consequências reais das armas

• Responsabilidade

• Masculinidades



Exemplos de projetos reais

Formação adicional para professoras/es mediadores de conflitos 

• Identificar e tratar conflitos 

• Ouvir as crianças e adolescentes 

Fortalecer as medidas socioeducativas de meio aberto 

• Que seja um momento de transformação
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