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UM ESTUDO SOBRE A LIBERAÇÃO DO PORTE DE ARMAS 

Jéssica Caroline Bessa Silva1 

TURMA SUGERIDA PARA A APLICAÇÃO: 7 º ANO 

OBJETIVOS: 

 Interpretar criticamente dados estatísticos; 

 Comparar e ordenar frações com diferentes denominadores; 

 Relacionar frações e porcentagem; 

 Destacar frações como um meio de representar proporções; 

 Calcular o mínimo comum entre duas ou mais frações; 

 Expressar equivalências entre porcentagem e frações; 

 

CONTEÚDO:  

 Representação de frações; 

 Comparação entre frações; 

 Mínimo múltiplo comum; 

 Porcentagem; 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Inicialmente os bolsista solicitarão que os alunos se dividam em 6 grupos. Na 

sequência entregarão aos alunos dois textos sobre o seguinte tema: “O que dizem os 

estudo sobre os efeitos da flexibilização do posse de armas? ", de modo que 3 grupos 

fiquem responsáveis pelo subtema: (Anexo 01) " As armas de fogo são uma ameaça as 

crianças?"  e os outros 3 por  (Anexo 02) “Há relação entre o número de armas e os casos 

de mortes violentas?”. 

Cada grupo terá 20 minutos para ler seu texto e o questionário. O questionário é 

composto por 3 perguntas. Como a primeira questão do questionário é similar a uma das 
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questões da última atividade do projeto: “Um retrato da realidade brasileira: dados 

expressões em frações”, espera-se que os alunos gastem cerca de 10 min.  

A segunda questão traz a tentativa de conectar o conceito de frações ao de 

porcentagem. Para tal, os pibidianos irão questionar aos alunos sobre seus conhecimentos 

sobre esse assunto, se necessário eles irão ao quadro negro exemplificar o conceito de 

porcentagem e sua relação com frações. Espera-se que os aluno gastem cerca de 20 min. 

A terceira questão pede que os alunos relacionem a parte com um todo. Espera-se 

que eles gastem cerca de 20 min. 

Ao final, como cada um dos subtemas tem um questionário com 3 questões os 

pibidianos pedirão que cada grupo apresente sobre uma das questões presentes no 

questionário. Espera-se que cada grupo gaste 5 min. 

METODOLOGIA: 

 Textos impressos; 

 Quadro e giz; 
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ANEXOS 

 

Anexo 01 

 

https://www.populationpyramid.net/pt/brasil/1997/
https://aosfatos.org/noticias/o-que-dizem-os-estudos-sobre-os-efeitos-da-flexibilizacao-da-posse-de-armas/%3e.%20Acesso
https://aosfatos.org/noticias/o-que-dizem-os-estudos-sobre-os-efeitos-da-flexibilizacao-da-posse-de-armas/%3e.%20Acesso
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O que dizem os estudos sobre os efeitos da flexibilização da posse de 

armas 2 

Por Bárbara Libório  

16 de janeiro de 2019, 17h43 

A assinatura, nesta terça-feira (15), do decreto que flexibiliza a legislação sobre o 

porte de armas no Brasil trouxe à tona novamente uma série de questionamentos sobre 

quais são as consequências da maior circulação de armas de fogo no país. De um lado, 

quem é a favor afirma que mais civis armados aumentam os riscos do crime para 

potenciais agressores, que, portanto, cometeriam menos delitos. Do outro, quem é contra 

defende que a quantidade de armas implica no aumento de homicídios, suicídios, 

violência e alguns outros tipos de crime. Há ainda os riscos para crianças e adolescentes 

— uma arma em casa representa uma ameaça letal para eles? 

A literatura é extensa e amplamente questionada. Como alertam os especialistas, 

o crime é um "fenômeno complexo e multidimensional". Não existe, portanto, um único 

fator determinante que explica por que a criminalidade aumenta ou diminui. Além disso, 

a maioria dos estudos internacionais são americanos, já que os Estados Unidos é um dos 

únicos países com dados amplamente disponíveis.

 

As armas de fogo são uma ameaça às crianças? 

A literatura acadêmica norte-americana diz que as armas de fogo são, sim, um 

risco para crianças e adolescentes, principalmente onde a legislação é mais flexível. Um 

estudo da Universidade de Stanford, cujo resumo foi publicado em novembro do ano 

passado, mostrou que as lesões relacionadas a armas são a segunda principal causa de 

morte de crianças nos Estados Unidos. E mais: elas são duas vezes mais comuns em 

estados com leis de armas mais brandas do que aqueles onde há controle rigoroso. 

Concluíram que, anualmente, ocorrem aproximadamente 2.715 mortes de crianças 

por arma de fogo — 
621

1000
 homicídios e 

314

1000
 suicídios. Os pesquisadores também 

                                                             
2 A reportagem na integra pode ser encontrada no seguinte site: https://aosfatos.org/noticias/o-que-
dizem-os-estudos-sobre-os-efeitos-da-flexibilizacao-da-posse-de-armas/. Acesso: 10/06/2019. 

http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/noticias/2019/01/decreto-regulamenta-posse-de-armas-de-fogo-no-brasil-entenda-o-que-mudou
https://med.stanford.edu/news/all-news/2018/11/lax-state-gun-laws-linked-to-more-child-teen-gun-deaths.html
https://aosfatos.org/noticias/o-que-dizem-os-estudos-sobre-os-efeitos-da-flexibilizacao-da-posse-de-armas/
https://aosfatos.org/noticias/o-que-dizem-os-estudos-sobre-os-efeitos-da-flexibilizacao-da-posse-de-armas/
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aplicaram os ajustes matemáticos e estatísticos para compensar outras variáveis — 

condições de renda, tamanho da população, nível de escolaridade e taxas de desemprego 

—, e chegaram à conclusão que, em estados menos restritivos, ocorrem 

proporcionalmente o dobro de mortes infantis por causa de armas de fogo. Crianças do 

sexo masculino, de baixa renda e aquelas de famílias negras ou hispânicas são 

desproporcionalmente mais afetadas. 

Em outro estudo, os mesmos pesquisadores analisaram todas as admissões 

hospitalares do país em 2012 e cruzaram os dados com o índice Brady. Naquele ano, 

6.941 crianças e adolescentes foram hospitalizados em decorrência de armas de fogo nos 

EUA. Desses, 
36

100
 dos casos ocorreram em estados da região Sul, onde as leis são mais 

flexíveis, 
22

100
 no Oeste, 

1

4
 no Centro-Oeste e 

17

100
 no Nordeste.  

Há ainda um outro estudo já publicado que mostra que a maioria dos pais e 

cuidadores, incluindo os proprietários de armas de fogo, se mostram confiantes de que 

seus filhos poderiam distinguir uma arma real de uma de brinquedo. As próprias crianças 

também disseram que achavam que podiam reconhecer a diferença. Mas, quando foram 

mostradas fotos lado a lado de armas de fogo reais e falsas, apenas 
41

100
 delas, com idades 

entre 7 e 17 anos, identificaram os dois corretamente. 

A legislação americana, no entanto, é mais flexível do que a brasileira no que diz 

respeito à posse e ao porte de arma. Lá, as restrições para a compra de armamentos variam 

de acordo com o estado, mas, de maneira geral, um cidadão americano sem histórico de 

crimes pode adquirir desde pistolas a fuzis em lojas físicas, páginas na internet ou feiras 

de armas. Em estados como Virgínia e Nevada, a negociação direta entre cidadãos 

também é permitida por lei. 

No Brasil, há menos dados. Mas um levantamento da Fundação Abrinq com base 

nas informações do Sistema de Informações Sobre Mortalidade mostrou que o número de 

homicídios de crianças e adolescentes por arma de fogo aumentou 
1137

1000
 em 20 anos no 

Brasil — eram 4,2 mil em 1997 e 9,1 mil em 2016. Apesar do aumento de caso de 

números absolutos, a variação do crescimento caiu a partir de 2003, ano em que foi 

sancionado o Estatuto do Desarmamento, que restringiu a posse e o acesso a armas no 

https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/Half-as-many-U-S-Children-Die-from-Firearm-Injuries-Where-Gun-Laws-are-Strictest.aspx
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/08/13/homicidio-de-criancas-e-adolescentes-por-arma-de-fogo-aumenta-1137-no-brasil-em-20-anos-diz-pesquisa.ghtml
https://observatoriocrianca.org.br/cenario-infancia/temas/violencia/624-homicidios-de-criancas-e-adolescentes-por-armas-de-fogo?filters=1,244
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país. De 1996, quando começa a série histórica do SUS, a 2003, a média de crescimento 

do número de casos era de 
3

100
. De 2003 a 2017, foi de 

1

100
. 

Questionário 

I) Por que as frações destacadas no texto não estão expressas em um mesmo 

denominador comum? É possível encontrar um denominador comum? Se sim, 

mostre-os. 

II) Normalmente, quando assistirmos a reportagens na TV nos deparamos com as 

informações expressas em frações? Como essas informações são expressas? 

Estabeleça relações de equivalência sobre cada uma das frações contidas no 

texto, através desse novo meio para expressar informações. 

III) Discuta com seu grupo sobre o seguinte trecho “... o número de homicídios de 

crianças e adolescentes por arma de fogo aumentou 
1137

1000
 em 20 anos no Brasil 

— eram 4,2 mil em 1997 e 9,1 mil em 2016. Apesar do aumento de caso de 

números absolutos, a variação do crescimento caiu a partir de 2003, ano em 

que foi sancionado o Estatuto do Desarmamento, que restringiu a posse e o 

acesso a armas no país...”. Estabeleça relações de ordem para cada 100 mil 

habitantes. (Obs.: Considere que a população de crianças e jovens brasileiras 

de 0 a 17 no ano de 1997 era de aproximadamente 70, 3 milhões e em 2016 

era de aproximadamente 65 milhões.) 

 

Anexo 02 

 

O que dizem os estudos sobre os efeitos da flexibilização da posse de 

armas3 

Por Bárbara Libório 

16 de janeiro de 2019, 17h43 

                                                             
3 A reportagem na integra pode ser encontrada no seguinte site: https://aosfatos.org/noticias/o-que-
dizem-os-estudos-sobre-os-efeitos-da-flexibilizacao-da-posse-de-armas/. Acesso: 10/06/2019. 

https://observatoriocrianca.org.br/cenario-infancia/temas/violencia/624-homicidios-de-criancas-e-adolescentes-por-armas-de-fogo?filters=1,244
https://aosfatos.org/noticias/o-que-dizem-os-estudos-sobre-os-efeitos-da-flexibilizacao-da-posse-de-armas/
https://aosfatos.org/noticias/o-que-dizem-os-estudos-sobre-os-efeitos-da-flexibilizacao-da-posse-de-armas/
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A assinatura, nesta terça-feira (15), do decreto que flexibiliza a legislação sobre o 

porte de armas no Brasil trouxe à tona novamente uma série de questionamentos sobre 

quais são as consequências da maior circulação de armas de fogo no país. De um lado, 

quem é a favor afirma que mais civis armados aumentam os riscos do crime para 

potenciais agressores, que, portanto, cometeriam menos delitos. Do outro, quem é contra 

defende que a quantidade de armas implica no aumento de homicídios, suicídios, 

violência e alguns outros tipos de crime. Há ainda os riscos para crianças e adolescentes 

— uma arma em casa representa uma ameaça letal para eles? 

A literatura é extensa e amplamente questionada. Como alertam os especialistas, 

o crime é um "fenômeno complexo e multidimensional". Não existe, portanto, um único 

fator determinante que explica por que a criminalidade aumenta ou diminui. Além disso, 

a maioria dos estudos internacionais são americanos, já que os Estados Unidos é um dos 

únicos países com dados amplamente disponíveis. 

 

Há relação entre o número de armas e os casos de mortes violentas? 

Em outubro de 2017, o doutorando em economia Thomas Conti revisou a 

literatura publicada sobre o tema em um período de cinco anos e traduziu os resumos de 

61 pesquisas publicadas entre 2013 e outubro de 2017.  

No levantamento, 
90

100
  das revisões de literatura são contrárias à tese “mais armas, 

menos crimes”. Das 10 revisões publicadas em periódicos entre 2012 e 2017, nove 

concluíram que a literatura empírica disponível é amplamente favorável à conclusão de 

que a quantidade de armas gera efeitos sobre os homicídios, a violência letal e alguns 

outros tipos de crime. Inclusive, segundo ele, o melhor estudo internacional, "mais 

metodologicamente rigoroso", é 
100

100
  contrário à tese. Conti, destaca ainda que a maioria 

dos estudos internacionais de alta qualidade são dos Estados Unidos — um dos únicos 

países com dados confiáveis e amplamente disponíveis que possui um problema bastante 

grave de violência por armas de fogo.  

Especificamente sobre o caso brasileiro e o Estatuto do Desarmamento, em 2007, 

um estudo do Ministério da Saúde mostrou que, de 2003 a 2006, depois da sanção da lei, 

a cada semestre foi observada uma redução significativa no número de mortos por arma 

http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/noticias/2019/01/decreto-regulamenta-posse-de-armas-de-fogo-no-brasil-entenda-o-que-mudou
http://thomasvconti.com.br/2017/dossie-armas-violencia-e-crimes-o-que-nos-dizem-61-pesquisas-recentes/#resumo
http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/brazil/documents/rh.pdf
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de fogo. Em 2003, morreram 39.325 pessoas; em 2004, foram 37.113 óbitos; em 2005, 

foram 36.060; e, em 2006, 34.648. Houve uma queda de 4.677 óbitos entre 2003 e 2006, 

ou seja,  
3

25
, considerando números absolutos. O risco de mortalidade por arma de fogo 

era de 22 por 100 mil habitantes em 2003, e caiu para 
9

50
 em 2006, passando para uma 

proporção de 18/100 mil. Se considerarmos os óbitos esperados caso a tendência 

observada de crescimento permanecesse, entre 2003 e 2006 tivemos 23.961 vidas 

poupadas em relação à vitimização por arma de fogo. 

O economista e pesquisador do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 

Daniel Cerqueira é o autor dos principais estudos que avaliam o impacto das restrições 

impostas pelo Estatuto do Desarmamento nas mortes por arma de fogo no Brasil. Em 

2015, ele afirmou que o estatuto rompeu com a escalada dos homicídios desde 1980 — 

de 1995 a 2003, a taxa de homicídio cresceu 
214

1000
 enquanto de 2003 a 2012 evoluiu 

3

1000
. 

Segundo sua análise, nos três estados com maior diminuição dos homicídios nos anos 

2000 (SP, RJ e PE), houve também maior redução na difusão de armas de fogo. Já os três 

estados com maior elevação das taxas de homicídios (PA, MA e BA), não houve 

diminuição da difusão de armas de fogo. Em 2017, ele também publicou o estudo "Menos 

Armas, Menos Crimes", em que analisou estatísticas do estado de São Paulo entre 2001 

e 2007 e concluiu que um aumento de  
1

100
 no número de armas em circulação provocaria 

um crescimento de 
1

50
 nos homicídios. 

O jornal Folha de S.Paulo trouxe na última terça-feira (15) números semelhantes. 

Segundo a publicação, dados do Ministério da Saúde mostram que o ritmo de crescimento 

de assassinatos no país desacelerou depois que entrou em vigor o Estatuto do 

Desarmamento, em 2004. Entre 1996, primeiro ano da série histórica do Datasus, e 2003, 

ano em que foi publicado o estatuto, a média de crescimento anual da taxa de mortes por 

agressão foi de 
222

10000
ao ano. De 2004 em diante, após a restrição do acesso às armas, a 

média de crescimento anual foi para 
29

10000
 . A taxa, no entanto, variou consideravelmente 

ano a ano, com aumento expressivo a partir de 2012. 

Questionário 

http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/150825_cerqueira_armas_e_crimes.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2927/1/TD_1721.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2927/1/TD_1721.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/ritmo-de-crescimento-de-assassinatos-desacelerou-apos-desarmamento.shtml
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IV) Por que as frações destacadas no texto não estão expressas em um mesmo 

denominador comum? É possível encontrar um denominador comum? Se sim, 

mostre-os. 

V) Normalmente, quando assistirmos a reportagens na TV nos deparamos com as 

informações expressas em frações? Como essas informações são expressas? 

Estabeleça relações de equivalência sobre cada uma das frações contidas no 

texto, através desse novo meio para expressar informações. 

VI) Discuta com seu grupo o seguinte trecho: ” Em 2003, morreram 39.325 

pessoas ... O risco de mortalidade por arma de fogo era de 22 por 100 mil 

habitantes em 2003, e caiu para 
9

50
 em 2006, passando para uma proporção 

de 18/100 mil. Se considerarmos os óbitos esperados caso a tendência 

observada de crescimento permanecesse, entre 2003 e 2006 tivemos 23.961 

vidas poupadas em relação à vitimização por arma de fogo”. Discorra sobre o 

significado dos trechos destacados e encontre a população brasileira referente 

ao ano de 2003.  

 

 

 

 


