
©2011 OXFAM INTERNATIONAL

GUIA DE DISCUSSÃO
E RECURSO



Este Guia para Discussão e Recurso sobre Shooting Poverty visa apresentar-lhe 
os tópicos explorados na série de filmes do Shooting Poverty, e também despertar 
o diálogo sobre as questões levantadas nos três filmes da série. As seções iniciais 
deste guia, O que é Shooting Poverty (página 1) e A Conexão entre armas e pobreza 
(página 2), podem servir como um manual básico sobre a campanha para um Tratado 
Internacional sobre o Comércio de Armas. A seguir, a seção Compartilhe sua história 
(página 3) visa ajudá-lo a iniciar uma discussão dinâmica após a exibição do filme 
sobre como a violência armada afeta sua comunidade. Para temas e questões mais 
específicas para discussão visando acompanhar cada filme individualmente, leia 
Burundi: Explosão a preço de banana (páginas 4-5), India: 6 de abril (páginas 8-9) ou 
Brazil: Grosso calibre (páginas 10-11). Para uma ilustração gráfica de como deveria ser 
um Tratado Internacional sobre o Comércio de Armas rigoroso, leia a parte central do 
guia (páginas 6-7). Finalmente, para oportunidades de participar da ação e obter mais 
informações, leia a página 12.

A Control Arms é uma aliança da sociedade civil global que realiza campanhas para um 
Tratado sobre o Comércio de Armas (TCA) “blindado” que proteja vidas e subsistência. 
Um Tratado sobre o Comércio de Armas “blindado” significa um acordo internacional 
legalmente estabelecido que interromperá a transferência de armas e munição onde 
houver risco de que serão usadas para alimentar conflito e pobreza e para cometer 
graves violações dos direitos humanos e das leis humanitárias.

A Oxfam é uma confederação internacional de 14 organizações que trabalham juntas 
em 98 países com parceiros e aliados por todo o mundo visando encontrar soluções 
para a pobreza e a injustiça. Trabalhamos diretamente com comunidades e buscamos 
influenciar os detentores do poder para assegurar que as pessoas pobres possam 
melhorar sua vida e sua subsistência e tenham voz ativa nas decisões que as afetam.

SOBRE ESTE GUIA

SOBRE A OXFAM

SOBRE A CONTROL ARMS

De fevereiro a junho de 2010, a Oxfam convidou jovens do mundo inteiro para que 
apresentassem sua ideia para um filme documentário sobre violência armada. O 
desafio: expor através de filme o verdadeiro custo e impacto do comércio de armas 
mal regulamentado e da violência armada contra as comunidades pobres por todo o 
mundo.
 
Mais de 60 trabalhos por escrito foram recebidos de concorrentes de nove países. Um 
grupo de jurados selecionou três projetos para receberem orientação, apoio para a 
produção na prática e recursos financeiros necessários para concretizar estes projetos.
 
O resultado foram três histórias sobre violência armada em três continentes. Em 
Explosão a preço de banana, visitamos Bujumbura, no Burundi, onde a população 
está entre as mais pobres do mundo, mas uma granada continua com preço acessível 
a todos. Em Grosso calibre, visitamos as favelas do Rio de Janeiro, no Brasil, onde 
o cantor de “funk proibido”, MC Smith, mostra a violência e a corrupção nas favelas 
através de sua música, revelando como a epidemia da violência das armas dissemina-
se através de traficantes de drogas e policiais. Por fim, em 6 de abril, conhecemos 
Renu, uma viúva de 28 anos de Manipur, na Índia, cujo jovem marido foi vítima da 
difundida violência armada e que confronta seu passado através de protestos pacíficos.
 
O comércio de armas é globalizado; quase todas as nações estão envolvidas na 
produção, exportação, importação ou transporte de armas. Na série de filmes do projeto 
Shooting Poverty, vemos o impacto devastador desta falta de controle abrangente 
na venda e transferência de armas. E ouvimos um clamor crescente de cidadãos 
exigindo um tratado internacional legalmente estabelecido sobre o comércio de armas 
convencionais.
 
Os filmes do Shooting Poverty estão disponíveis em DVD ou online no endereço
www.shootingpoverty.org

O QUE É O SHOOTING POVERTY?



AS METAS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO
Em 2000, 189 governos chegaram a um acordo quanto a oito Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM) mensuráveis destinados a reduzir a pobreza 
global até 2015. Os objetivos buscam reduzir a pobreza e a fome, alcançar a educação 
universal, conquistar a igualdade de gênero, melhorar a saúde infantil e materna, 
combater o HIV/AIDS e trabalhar para a sustentabilidade ambiental no mundo inteiro. 
Cada um dos ODM é prejudicado pela violência armada e pelo mal uso sistemático 
da força armada. Isto é verdadeiro tanto em relação a efeitos diretos, como mortes 
e ferimentos, que podem deixar uma família sem renda, quanto em relação a efeitos 
indiretos, como escolas fechadas, hospitais sobrecarregados, segurança alimentar 
prejudicada ou áreas e mercados inacessíveis. Dos países com menor probabilidade 
de alcançar os ODM, a maioria encontra-se em meio a conflitos armados ou está se 
recuperando deles.

UM TRATADO SOBRE O COMÉRCIO DE ARMAS BLINDADO
A campanha da Control Arms reivindica que estados-membros das Nações Unidas 
(ONU) implementem um Tratado sobre o Comércio de Armas (TCA) efetivo. O tratado 
deve ser um instrumento internacional, legalmente estabelecido e baseado em direitos 
humanos internacionais e leis humanitárias e compromisso com o desenvolvimento 
socioeconômico sustentável. Ele deve ser implementado adequadamente para reduzir 
o custo humano associado ao comércio sem controle de armas convencionais e 
munição. Ele deve ser assinado o mais breve possível.
 
Em dezembro de 2006, 153 governos votaram na ONU pelo início dos trabalhos 
visando o TCA. Desde então, têm sido mantidos anos de discussão entre os estados, 
que culminarão em julho de 2012 em uma conferência para negociações finais com um 
mês de duração.

A CONEXÃO ENTRE ARMAS E POBREZA
Um cartucho de munição para fuzil de assalto AK-47 custa em média 20 centavos de 
dólar americano. Em algumas partes do mundo, o próprio fuzil pode ser comprado 
por menos de 10 dólares. Mas enquanto armas e munições continuam baratas, o 
prejuízo causado por elas custa bilhões. Em comparação com regiões pacíficas, países 
devastados pela violência armada enfrentam uma maior taxa de mortalidade infantil, 
mais desnutrição, uma menor expectativa de vida, um maior índice de analfabetismo e 
um menor número de médicos per capita.
 
O prejuízo não para por aí. Em sociedades sobrecarregadas por armas ilegais, os 
cidadãos enfrentam diariamente o medo e a insegurança que acompanham a 
ameaça de violência. A instabilidade limita o engajamento e participação do público 
nos processos eleitorais e políticos. Um ambiente de perigo limita uma ida segura ao 
trabalho e à escola, destrói o cumprimento efetivo da lei e prejudica seriamente os 
serviços de saúde. Vendas inapropriadas de armas podem também desviar recursos 
financeiros governamentais escassos de iniciativas de desenvolvimento e aumentar a 
dívida nacional. Até 2010, metade das pessoas mais pobres do mundo vivia em países 
que enfrentavam conflitos violentos ou corriam o risco de enfrentá-los. Sua pobreza 
e insegurança – combinadas com a disponibilidade barata de armas – alimentam a 
violência armada. Por sua vez, a violência armada destrói esforços para erradicar a 
pobreza e cria um ambiente de medo

O comércio de armas atinge quase todos os segmentos da sociedade. Como a violência 
armada tem lhe afetado? Que papel ela exerce em sua comunidade?

1) No Burundi, uma granada custa apenas o mesmo que uma cerveja e a prevalência 
destas armas mortais tem gerado uma ameaça de violência explosiva em todo território 
nacional. Que tipo de violência armada está presente em sua comunidade? Até que 
ponto você se sente seguro? 

2) Em Grosso calibre, a música de MC Smith descreve a violência da favela. Você pode 
citar o nome de músicas que descrevem violência? E em relação a filmes, murais ou 
grafite? A violência é exaltada ou condenada em sua comunidade? 

3) Em 6 de abril, Renu rompe um ciclo de violência quando ela reage pacificamente à 
morte de seu marido. Você pode identificar um exemplo de não-violência após violência 
em sua comunidade? E em relação a situações em que a violência foi respondida com 
mais violência? Que valor você acha que a paz possui em sua comunidade? Você é 
um promovedor da paz? Você conhece outros promovedores da paz que o inspiram?
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COMPARTILHE SUA HISTÓRIA



BURUNDI: EXPLOSÃO A PREÇO DE BANANA
 
Introdução
 
Embora a guerra civil tenha oficialmente encerrada em 2009, a nação centro-africana 
do Burundi sofre com uma praga crescente de violência armada, evidenciada mais 
fortemente por ataques generalizados com granada. O filme Explosão a preço de 
banana nos mostra cidadãos em todas as esferas do virulento comércio de armas 
do país: desde um comerciante de armas em um bar local até sobreviventes de 
ataques com granada buscando atendimento em um hospital e ex-combatentes presos 
por crimes violentos. Ao longo do caminho, o jornalista Teddy Mazina nos mostra os 
desafios que o Burundi enfrenta em sua luta por estabilidade econômica e política em 
meio a ataques crescentes com granada. Aqui, no quarto país mais pobre do mundo, 
Explosão a preço de banana expõe as enormes deficiências econômicas acarretadas 
pela violência armada e nos faz questionar como um tratado sobre o comércio de 
armas blindado poderia ajudar o Burundi a atender às necessidades econômicas, de 
saúde e de segurança de seus cidadãos.

Tema 1: Violência armada como doença
“...A presença da violência e das armas entre a população continua sendo uma doença 
que leva tempo para ser curada.”  - Teddy Mazina, jornalista
 
Teddy Mazina é ativista e jornalista que promove a paz e o desarmamento no Burundi. 
Mas até ele mantém uma arma ao lado da cama. Como a dependência das armas por 
parte do próprio Mazina para ter uma sensação de segurança reflete sua convicção 
de que as armas “contaminaram” seu país? Como a posse de arma por ele e por 
outras pessoas de Burundi promove a ameaça de violência constante? O “medo” e a 
“desconfiança” que Mazina identifica em seu país parecem ser contagiosos?

Você pode estabelecer paralelos entre as forças que promovem a insegurança no 
Burundi e aquelas que causam conflito internacional? Como um Tratado sobre o 
Comércio de Armas poderia acabar com as transferências de armas particulares para 
países com um padrão existente de violência?

BURUNDI
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Tema 2: Violência armada, gastos militares e pobreza
“...Não há nada mais repugnante do que uma arma usada indiscriminadamente, em 
nenhuma situação.”  - Dr. Reginald Moreels, médico
 
Quando o Dr. Moreels fala sobre o poder indiscriminado das granadas, ele se refere 
à devastação aleatória que elas provocam no corpo humano. Como as lesões 
provocadas por granadas que ele trata também promovem prejuízos econômicos 
indiscriminados? Como os ferimentos de seus pacientes têm impacto sobre a 
sua capacidade de trabalhar ou de cuidar de seus filhos? Como as despesas com 
tratamento para ferimentos causados por armas e granada – estimadas em 163,28 
dólares por ferimento – prejudicam seriamente a capacidade do Burundi de abordar 
outros problemas crônicos de saúde pública, como desnutrição, mortalidade materna 
e doenças infantis? 

De acordo com o ativista de direitos humanos Joseph Mujiji, uma parte considerável do 
orçamento nacional do Burundi foi alocado para a defesa e compra de armas. Como 
isto contribui para o Burundi não conseguir promover os avanços necessários em 
direção aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio? Como um Tratado banindo as 
transferências de armas que destroem os esforços de erradicação da pobreza ajudaria 
a melhorar economias como a do Burundi?
 
Tema 3: O custo de um projétil para munição versus o custo da 
guerra
“Se você tem dinheiro, tudo é possível.” - Nchoro, comerciante de armas

Uma granada pode ser comprada no Burundi pelo preço de um copo de cerveja. Mas 
de acordo com estimativas, o custo econômico da guerra no Burundi é de 5,7 bilhões 
de dólares—ou 37% de seu Produto Nacional Bruto. Como o custo insignificante de 
armas oculta a vasta despesa da violência atual no Burundi? Tendo em vista uma 
estimativa de prejuízo de 18 bilhões de dólares na África a cada ano resultante de 
conflito armado, você pode identificar os custos diretos da violência, começando com 
as despesas médicas e militares? E em relação aos custos indiretos, como a perda 
de cidadãos com bom nível de escolaridade como Mazina, ou a perda da renda com 
o turismo? E quanto aos custos incalculáveis, como o sofrimento, medo e trauma das 
pessoas? 

Se o governo do Burundi investisse na construção da paz e no desenvolvimento 
socioeconômico em vez de gastar com armas, em que setores poderia investir? Qual a 
vantagem econômica de um Tratado Internacional sobre Armas para o Burundi? Para 
a África?



QUAIS SÃO OS COMPONENTES DE UM TRATADO DE COMÉRCIO DE ARMAS BLINDADO?
Mais de uma pessoa morre a cada minuto no mundo inteiro como consequência da violência armada. Um Tratado sobre o Comércio de 
Armas é necessário agora para impedir que as transferências irresponsáveis de armas intensifiquem a pobreza, conflitos e abusos de 
direitos humanos. Para salvar vidas e meios de subsistência, um TCA deve ser blindado. Isto significa:

2 O TRATADO DEVE CONTER REGRAS RIGOROSAS.
Ele deve estar baseados em legislações internacionais sobre direitos humanos e leis humanitárias
e compromissos com o desenvolvimento socioeconômico.

1 O TRATADO DEVE ABRANGER TODAS AS ARMAS
CONVENCIONAIS, COMPONENTES E MUNIÇÃO.
Ele deve incluir todas as armas, todas as transferências e todas as transações. Armas incluem tudo,
desde tanques e aviões até armas de pequeno porte e munição.

3 O TRATADO DEVE SER VIÁVEL E TER CUMPRIMENTO EXIGIDO.
Ele deve ter mecanismos claros de implementação.

2
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Fontes: Small Arms Survey 2003, 2004 e 2005. Anistia Internacional. World Bank Press Conference, Abril de 2004.



Tema 2:  O Arsenal do mundo
“Os Estados Unidos da América nunca devem ter ouvido falar de Manipur, mas 
seus M-16s são a arma favorita de nossos grupos rebeldes.” - Binalakshmi Nepram, 
Secretário Geral, Fundação Control Arms of India
 
Muitas das armas utilizadas em Manipur vêm de fora da Índia. De que maneira a 
violência armada em Manipur é uma questão internacional e também interna? Dadas 
as origens internacionais das armas de fogo, governos individuais como o da Índia 
podem regular sozinhos as transferências? 

Como um Tratado Internacional de Comércio de Armas poderia limitar a transferência 
ilegal e descontrolada de armas pelas fronteiras em geral? O que os países 
importadores e exportadores, como os Estados Unidos e a Índia, têm a ganhar com 
um Tratado de Armas que oferece um melhor controle do fluxo de armas internacional? 
Quais os ganhos econômicos? Ganhos em segurança?
 
Tema 3: As Mulheres e a violência armada
“Todo ano, 300 mulheres ficam viúvas em Manipur.” - Binalakshmi Nepram, Secretário 
Geral, Fundação Control Arms of India
 
Os homens fabricam, vendem, compram, possuem e utilizam armas de pequeno 
porte muito mais do que as mulheres. É mais provável, também, que os homens 
sejam mortos ou feridos por armas; eles representam 90 por cento dos homicídios 
com arma de fogo globalmente. Ao mesmo tempo, o impacto da violência armada 
sobre as mulheres permanece grave. Mortas, feridas, traumatizadas, intimidadas ou 
estupradas sob ameaça de arma, as mulheres sofrem com a violência armada em 
um nível surpreendentemente desproporcional ao seu uso e posse de armas. Como a 
experiência de Renu ilustra o impacto da violência armada sobre as mulheres? Como 
a morte de seu marido afeta sua família financeiramente? Como isso muda a vida de 
seu filho? 

O flagelo da violência armada em Manipur prejudica sua capacidade para atender aos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, como por exemplo o de alcançar a igualdade 
de gênero, reduzir a mortalidade infantil ou de combater o HIV/AIDS? 

Como o ativismo pacífico de Renu em parceria com outras viúvas jovens é um 
exemplo do papel que as mulheres podem desempenhar para a construção da paz 
internacionalmente?

ÍNDIA: 6 DE ABRIL
 
Introdução
 
Entre 2000 e 2007, a Índia foi o segundo maior importador de armas do mundo. As 
armas vendidas para a Índia foram responsáveis por quase oito por cento de todas as 
grandes transferências de armas globalmente. O filme 6 de abril focaliza suas lentes 
em uma jovem vítima do comércio de armas: Renu Takhellambam. Renu é uma viúva 
de 28 anos de idade; seu marido morreu baleado pelas forças de segurança do país 
no dia 6 de abril de 2007. O filme explora sua decisão de reagir à morte do marido com 
um protesto público e pacífico e com a organização da comunidade. Seu compromisso 
para conter a violência com ações não-violentas em apoio aos direitos humanos parece 
um contraste extremo com a história recente da violência retaliatória no nordeste da 
Índia. Lá, rebeldes armados reivindicam a autoria de 998 mortes só em 2009 e a polícia 
armada cometeu mais de 500 homicídios em nome do combate aos rebeldes. Através 
da história de Renu, compreendemos a necessidade de um Tratado Internacional de 
Armas que controle o fornecimento de armas quando houver um alto risco das armas 
serem usadas para se cometer violações de direitos humanos.
 
Tema 1: “Um Ciclo de violência”
“...Há mais beligerância e mais exército – mais exército e portanto mais beligerância. 
Mas o ciclo de violência continua cada vez mais e mais e mais.” - Babloo Loitogbam, 
Diretor, Human Rights Alert Manipur
 
Que papel a pobreza desempenha na promoção da retaliação armada entre rebeldes 
armados e o exército em Manipur? A que Loitogbam se refere quando diz que 
“necessidades humanas não atendidas” têm incentivado o crescimento de milícias 
rebeldes armadas e, por sua vez, a presença dos militares? 

Armas e munições ilegais continuam com seu fluxo sem controles em toda a vasta 
fronteira terrestre da Índia com Bangladesh, Paquistão, Myanmar, China, Nepal e 
Butão. Como a disponibilidade de armas de fogo ilegais contribui para um padrão de 
violência na Índia? Como o ativismo pacífico de Renu contrasta com este padrão? 
Como uma Tratado sobre o Comércio de Armas interromperia o ciclo de violência?

ÍNDIA
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BRASIL: GROSSO CALIBRE
 
Introdução
 
Grosso calibre nos leva ao Complexo do Alemão, um conjunto de favelas na parte 
norte do Rio de Janeiro. Aqui, a música conhecida como “funk proibido” é tão popular 
quanto as armas automáticas utilizadas pela polícia e traficantes de drogas. E ela 
emprega o mesmo vocabulário. O cantor de funk MC Smith, de 23 anos, fala de 
uma lista interminável de armas locais: Glock, granada, G3, PARAFAL, .30, 762. MC 
Smith nos apresenta à cultura e à vida dentro das favelas repletas de armas do Rio, 
onde crianças de escola primária fazem desenhos de bazucas e famílias escondem-
se em suas casas para evitar o fogo cruzado. Em um lugar onde MC Smith não vê 
oportunidade para “levantar a bandeira branca”, como um Tratado sobre o Comércio 
de Armas poderia fazer uma diferença?

BRASIL

Tema 1: Uma cultura de violência
“Isto é som de favelado. Isto não é som de bandido.” - MC Smith, cantor de funk proibido
 
Como a violência das favelas do Rio de Janeiro é refletida na atuação no palco e 
na música de MC Smith? Ele faz apologia à violência ou oferece meramente uma 
descrição fiel da vida na favela? 

Por que a música de MC Smith é chamada de “proibida”? A música proibida é aceitável 
quando ela capta em detalhes o lado obscuro das favelas brasileiras, inclusive gangues, 
drogas, crime e violência armada? Você pode descrever como a violência influencia a 
cultura dos jovens em outras comunidades?
 
Tema 2: Armas e poder
“Não se combate armas com armas.” - Orlando Zaccone, polícia civil do Rio de Janeiro
 
Qual é a relação entre a presença da polícia armada na favela e a vantagem em 
armamento entre os traficantes de drogas? Se cada grupo possuísse um número igual 
de armas, eles possuiriam igual poder?

No Brasil, mais de dois-terços das armas confiscadas de criminosos presos foram 
primeiro vendidas legalmente em lojas. Como este fluxo fácil de armas, que vai de 
fontes legais para as mãos de criminosos, representa um desafio para o controle de 
armas nacional e global? 

Desde 2004, é ilegal portar armas publicamente no Rio e as taxas de homicídio foram 
reduzidas pela primeira vez em 13 anos. Como a regulação de armas pode tirar o poder 
de criminosos e oferecer mais poder a cidadãos pacíficos? Como a luta por armas e 
território entre gangues de criminosos e a polícia na favela equipara-se às corridas 
armamentistas e disputas territoriais entre países em escala global?
 
Tema 3: Prejuízo colateral
“Quando acontece guerra no morro entre policial e traficante, os moradores são as 
pessoas que sofrem mais” -MC Smith, cantor de funk proibido
 
Um entrevistado anônimo, cujas paredes da casa estão perfuradas por tiros, diz 
“ninguém quer morar em área de risco”. Como o conflito entre traficantes e a polícia 
prejudica a capacidade dos moradores desarmados de viver uma vida digna e 
produtiva?

Que papel as armas desempenham na manutenção das desigualdades econômicas e 
sociais do Complexo do Alemão e das praias de Copacabana?
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NOTAS

MAIS INFORMAÇÕES
www.shootingpoverty.org 
www.oxfam.org/en/campaigns/conflict/controlarms 
www.controlarms.org/en 
www.un.org/millenniumgoals 
www.smallarmssurvey.org 
www.amnesty.org/en/campaigns/control-arms
www.iansa.org

PARTICIPE COMPARTILHANDO SUA HISTÓRIA ONLINE
Compartilhe suas histórias sobre a violência armada em forma 
de texto, foto ou filme:
 
ONLINE
www.shootingpoverty.org

POR E-MAIL
reports@shootingpoverty.org

VIA TWITTER
@shootingpoverty

E PARTICIPE DA CAMPANHA EM
www.controlarms.org

ACOMPANHE AS NEGOCIAÇÕES DO TRATADO
Explore mapas interativos acompanhando as posições dos 
países no Tratado sobre o Comércio de Armas.

www.armstreaty.org
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