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1. Introdução



O presente policy brief tem como
objetivo relacionar a militarização dos
EUA com a recorrente ocorrência e
permanência de mass school
shootings. Raramente a militarização
do país é abordada como um dos
fatores que contribuem para esse
fenômeno. 

Normalmente as discussões sobre
esse assunto ocorrem em volta do
fácil acesso a armas e de questões de
saúde mental. Pretendo mostrar como
a forma como esse assunto é
abordado reflete a militarização da
sociedade. 

Além disso, também ofereço
recomendações para legisladores
estadunidenses sobre como combater
esse problema da forma mais
eficiente. 
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2. Mass Shootings, School Shootings
e Mass School Shooting



Não existe uma definição universal de mass shooting. Cada banco de
dados, estados, países e pesquisadores definem sozinhos o que
consideram como mass shooting. 

Por esse motivo, é muito comum encontrar números diferentes em
relação à quantidade de mass shootings em um mesmo período de
tempo dependendo da fonte que for utilizada. 

Alguns bancos de dados importantes definem mass shooting da
seguinte forma:

Banco de Dados Definição de Mass Shooting

Peterson/Densley Pelo menos 4 vítimas mortas por tiros em público

The Washington Post

AP/USATODAY/
Northeastern

Pelo menos 4 vítimas mortas por tiros

Pelo menos 4 vítimas mortas por tiros excluindo
incidentes relacionados à assaltos

Everytown for 
Gun Safety Pelo menos 4 vítimas mortas por tiros

Mother Jones
Pelo menos 4 vítimas mortas por tiros em público,
excluindo incidentes relacionados à assalto e
violência doméstica

Gun Violence Archive
Pelo menos 4 vítimas mortas ou machucadas por
tiros

Tabela 1. Definições de Mass Shooting por Banco de Dados
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School Shooting é definido pela organização Everytown (maior
organização contra violência com armas dos EUA) como qualquer
incidente com uma arma em uma instituição de ensino, independente
do número de mortos ou feridos (EVERYTOWN, 2019). Portanto,
qualquer incidente com armas, sejam assaltos, ameaças, suicídios ou
até mesmo assassinatos, em creches, escolas primárias, escolas de
ensino fundamental, escolas de ensino médio e universidades são
considerados school shootings.

Por fim, Mass School Shootings são mass shootings que ocorrem
em instituições de ensino. 

O presente policy brief foca primordialmente em casos de mass
school shootings nos EUA apenas em escolas primárias, em escolas
de Ensino Fundamental e em escolas de Ensino Médio. No país
estudado, esse recorte é popularmente chamado de K-12. Em
síntese, não estão sendo considerados ataques em universidades.

A atenção do presente policy brief está focada em mass school
shootings de escolas primárias até o ensino médio pois, apesar de
representar menos de 1% dos casos de morte por armas nos EUA
(ALEEM, 2022), esse fenômeno é responsável por um grande número
de mortes de uma só vez, o que capta a atenção da mídia, de
políticos estadunidenses e da população no geral. Por esse motivo,
esses acontecimentos tendem a aumentar o debate sobre questões
como saúde mental e acesso à armas no país. Ademais, esse
acontecimento ocorre com muito mais frequência nos EUA do que no
resto do mundo, sendo um fenômeno quase específico do país. Este
policy brief tenta compreender o porquê dessa regularidade tão
elevada no país a partir do conceito de militarização. Esse mesmo
conceito é utilizado para interpretar as medidas escolhidas pelo
governo americano para lidar com esse problema.

Apesar do presente policy brief dar destaque a mass school
shootings de escolas primárias até o ensino médio, ficará mais claro
ao longo do estudo, que é impossível e indesejável desassociar mass
school shootings de mass shootings, de school shootings e de
violências com armas. 7



3. Militarização da 
Sociedade Estadunidense



Os números de school shootings são significativamente maiores nos
Estados Unidos do que no resto do mundo. Desde 2009, já ocorreram
mais de 288 school shootings no país, enquanto outras nações
desenvolvidas, como o Canadá, a França, a Alemanha, o Japão, a
Itália e o Reino Unido apresentaram conjuntamente apenas 5 casos
(DENSLEY, PETERSON, 2022). O número de mass shootings também
é visivelmente maior na nação estadunidense: desde 2009, o país
presenciou 278 mass shootings (CHRISTENSEN, 2002), resultando
em 1569 pessoas mortas, mil pessoas fisicamente feridas e
incontáveis outras psicologicamente afetadas (EVERYTOWN, 2022).
Finalmente, é também recordista na quantidade de mass school
shootings no país, como mostra o gráfico 1.

Darrell Y. Hamamoto, professor na Universidade da Califórnia,
argumenta que o país produz esse número maior de mass shootings
devido ao aumento da exposição dos civis às violências realizadas
pelo seu país hiper-militarizado em cada vez mais conflitos após a
Segunda Guerra Mundial (HAMAMOTO, 2002). Isto é, com um
aumento da militarização dos Estados Unidos, com o objetivo de
participar de mais guerras, mais mass shootings passaram a ocorrer e
com muito mais frequência. 

Raramente a militarização do país é abordada como um dos fatores
que contribuem para o recorrente acontecimento de mass school
shootings e a sua persistência. Normalmente, as discussões sobre
esse assunto ocorrem em volta do fácil acesso a armas e de
questões sobre saúde mental. Como dito anteriormente, nesse policy
brief, pretendo mostrar como a militarização da sociedade
estadunidense está relacionada com esse problema e com certas
medidas que foram adotadas para remediá-lo. Além disso, também
ofereço recomendações para como combatê-lo de forma eficiente.

A crescente militarização dos EUA muitas vezes é estudada por
acadêmicos apenas analisando o tamanho das forças armadas do
país, em termos de quantidade de pessoas (sejam elas militares ou
civis) trabalhando para o exército, marinha ou para a aeronáutica ou
em termos da importância econômica que o complexo industrial
militar representa para o Estado (SJOLANDER, 2011). 
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Escola de Ensino Médio
de Columbine - 15 mortos 

Escola de Ensino Médio
de Red Lake - 10 mortos 

Escola Amish de West
Nickel Mines - 6 mortos 

Escola Fundamental de
Sandy Hook - 27 mortos 

Escola de Ensino Médio de
Marysville Pilchuck  - 5 mortos 

Escola de Ensino Médio de Marjory
Stoneman Douglas - 17 mortos 

Escola de Ensino Médio 
de Santa Fé  - 10 mortos 

Escola de Ensino Médio
de Oxford  - 4 mortos 

Escola Fundamental
Robb - 21 mortos 

Gráfico 1. Histórico de casos de Mass School Shootings nos EUA em
escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio a partir de Columbine

20/04/1999

21/05/2005

02/10/2006

14/12/2012

24/10/2014

14/02/2018

18/05/2018

30/10/2021

24/05/2022

Fonte: (CBS, 2022).
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Um processo em que uma pessoa ou coisa
gradualmente se torna controlada pelas Forças
Armadas, ou se torna dependente para o seu próprio
bem-estar de ideias militaristas. Quanto mais a
militarização transforma um indivíduo ou a sociedade,
mais esse indivíduo ou sociedade passa a imaginar
que necessidades militaristas e pressuposições
militaristas são não apenas valiosas, mas também
normais. Militarização envolve transformações
culturais, institucionais, ideológicas e econômicas.

O país realmente é o que mais investe em suas forças armadas. Em 2021,
foram investidos 801 bilhões de dólares nesse setor (Mello, 2021).
Ademais, a população estadunidense corresponde a apenas 5% da
população mundial, porém possui 46% de todas sa armas do mundo na
mão de civis (MASTERS, 2022). Contudo, a militarização não pode ser
explicada apenas como as condições materiais-econômicas relacionadas
às forças armadas de um país. A militarização é também um conjunto de
“práticas discursivas que, com o tempo, introduzem suposições e valores
na própria definição de o que é ‘normal’ no cotidiano” (SJOLANDER, 2011,
p.220 - tradução nossa). Nesse sentido, a intelectual feminista Cynthia
Enloe explica militarização como:

– Cynthia Enloe (2000, p. 3, tradução nossa)

Portanto, quando expandimos o conceito de militarização para além
das condições materiais relacionadas às Forças Armadas de um país,
percebemos como esse conceito pode nos ajudar a entender a
sociedade estadunidense. Em uma sociedade tão militarizada como a
dos EUA, as pessoas passam a naturalizar, privilegiar e acreditar em
soluções militares para problemas políticos, econômicos, sociais e
de saúde mental. A partir dessa compreensão, conseguimos
entender melhor o porquê de haver tantos mass school shootings
nesse país e o porquê de as soluções normalmente tomadas não
conseguirem solucionar o problema. Além disso, conseguimos
enxergar melhor as respostas e políticas que devem ser adotadas.

11



Em 20 de abril de 1999, os estudantes Eric Harris e Dylan
Klebold invadiram o colégio de ensino médio de Columbine,
do qual eram alunos, e abriram fogo contra seus colegas de
classe e funcionários da instituição. Os rapazes, de 17 e 18
anos respectivamente, feriram 23 pessoas, mataram 12
estudantes, um professor e cometeram suicídio logo em
seguida. Eles utilizaram dois modelos de revólver, um rifle e
explosivos, que felizmente não funcionaram. Os jovens
obtiveram as armas através de um amigo, e a tragédia foi
transmitida ao vivo. O massacre foi um divisor de águas em
relação à mass school shoootings no país, não apenas por
ter sido o mais letal até então, mas também por servir de
inspiração para outros garotos tentarem reproduzir os
mesmos atos em seus colégios (MEMÓRIA GLOBO, 2021). 

Box 1. O Massacre de Columbine

Imagens  de Câmera da Escola de Columbine durante o
massacre. Fonte: Veja São Paulo.
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No dia 14 de dezembro de 2012, Adam Lanza, de 20 anos,
matou sua própria mãe e, logo em seguida, abriu fogo
contra o colégio de ensino fundamental de Sandy Hook. 

É o maior mass school shooting da história do país, levando
à morte de 20 crianças de 6 a 7 anos e outros 6 adultos. O
perpetrador foi inspirado pelo massacre de Columbine e
também cometeu suicídio. Ele utilizou 3 pistolas e um fuzil,
os quais pertenciam a sua mãe (G1, 2012). 

Box 2. O Massacre de Sandy Hook

Memorial em homenagem às vítimas do massacre de Sandy
Hook. Fonte: NBC News.
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No dia 14 de fevereiro de 2018, o ex-aluno de 19 anos,
Nicolas Cruz, matou 17 pessoas na escola de ensino médio
Marjory Stoneman Douglas com um fuzil semiautomático de
estilo militar. O atirador já havia sido expulso da escola por
questões disciplinares, e foi preso logo após realizar o
crime. 

Contudo, o que realmente diferencia este mass school
shooting dos demais é o fato de que os alunos
sobreviventes se organizaram e lideraram protestos por leis
que dificultassem o acesso à armas (Folha de São Paulo,
2018).

Box 3. O Massacre de Marjory Stoneman Douglas

Foto de alunos de Marjory Stoneman Douglas protestando
contra o fácil acesso às armas. Fonte: Globo.
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No dia 25 de maio de 2022, depois de atirar na própria avó,
Salvador Ramos, de 18 anos, usou o carro dela para ir até a
sua antiga escola de ensino fundamental de Robb, onde
matou 19 crianças e 2 adultos. O perpetrador possuía uma
espingarda com um dispositivo que a transformava em uma
arma automática, que comprou legalmente. Ele morreu
trocando tiros com a polícia. 

O que diferencia esse mass school schooting dos restantes
foram as críticas geradas tanto à polícia, que esperou 1h e
17min para tentar impedir o atirador e socorrer os feridos,
quanto aos mecanismos de segurança da escola, que
falharam (GOODMAN, 2022).    

Box 4. O Massacre de Robb

Memorial em homenagem às vítimas do massacre da
Escola de Ensino Fundamental Robb. Fonte: New York Post.
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4. Atiradores Ativos e 
Masculinidade Militarizada



Atirador ativo é alguém que toma a iniciativa de matar ou tentar matar
pessoas em um ambiente delimitado e populoso. Geralmente, os
atiradores ativos utilizam armas de fogo sem nenhum padrão ou
método definido para seleção de suas vítimas. (EVERYTOWN, 2019). 

Nesse sentido, todos os atiradores ativos que realizaram mass
school shootings nos EUA foram homens ou meninos. Em um banco
de dados criado para analisar o perfil de todos os atiradores ativos
(que realizaram ataques em qualquer ambiente, não apenas escolas)
desde 1966, é possível observar que 97.7% dos atiradores são
homens (TheViolenceProject, 2020). Jillian Peterson, psicóloga
forense e professora associada de criminologia e justiça criminal na
Hamline University; e James Densley, professor de Justiça Criminal e
presidente do Departamento de Law Enforcement e Justiça Criminal
na Metro State University, calcularam a partir dessa base de dados
que a idade média dos atiradores ativos em instituições de ensino é
de 18 anos (DENSLEY, PETERSON, 2022). 

O Serviço Secreto dos Estados Unidos e o Departamento de
Educação nacional se uniram para realizar um relatório a fim de tentar
prevenir ataques nas escolas primárias, de ensino fundamental e de
ensino médio. Nele, não é recomendado traçar um perfil das pessoas
que poderiam ameaçar a segurança dos alunos das escolas trazendo
armas para o local, pois elas seriam todas diferentes, variando
etnicamente, racialmente, socialmente, economicamente e com
idades entre 11 e 21 anos (VOSSEKUIL, 2002). Focar em um perfil de
atiradores ativos é correr o risco de identificar pessoas que não
representam ameaça, pois a grande maioria dos estudantes que se
encaixariam nessa descrição estereotipada não representam nenhum
perigo. Além disso, o uso desse perfil pode causar uma falha na
identificação de outros estudantes que não se encaixam na
descrição, mas que representam uma ameaça (VOSSEKUIL, 2002). O
relatório recomenda utilizar uma abordagem baseada em fatos em
vez de características, isto é, baseada na mudança de
comportamento e nas falas de estudantes a fim de identificar quem
estaria planejando um ataque (VOSSEKUIL, 2002). Contudo, no
mesmo relatório, eles também dizem que todos os atiradores ativos
que um dia realizaram esse ataques foram meninos ou homens 
 (VOSSEKUIL, 2002).
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Poucas são as vezes em que questões de gênero são discutidas
quando o assunto é mass school shootings, ou até mesmo mass
shootings. Deniese Kennedy-Kollar e Christopher A. D. Charles são
uma exceção. Eles realizaram um estudo em que a ação de cometer
mass shooting foi vista como uma tentativa dos perpetradores de se
apoderar de uma identidade masculina hegemônica estadunidense
(CHARLES, KENNEDY-KOLLAR, 2013). 

Os 28 homens analisados se sentiam incapazes de alcançar essa
masculinidade hegemônica por uma série de fatores que eles
acreditavam estar fora de seu controle. Porém, também achavam que
precisavam ou mereciam possuir essa identidade pelo simples fato
de serem homens inseridos na cultura dos EUA. Segundo os autores,
a fim de proteger suas identidades, esses homens realizaram tais
atos tão violentos (CHARLES, KENNEDY-KOLLAR, 2013).  

Nesse cenário, masculinidade hegemônica é a:

[...] masculinidade dominante e socialmente aprovada,
que informa a norma de comportamento dos homens
e práticas de gênero desiguais vistas na subordinação
das mulheres na sociedade. Essa masculinidade
dominante, que é associada com poder, alto status,
autoridade, heterossexismo e força física, e que
legitima o patriarcado, não subordina apenas
feminilidades, mas também outras masculinidades
consideradas mais fracas na ordem social de gênero.

– CHARLES & KENNEDY-KOLLAR 
(2013, p. 65, tradução nossa)
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Segundo Carol Cohn, importante intelectual sobre questões de
gênero na política global – particularmente conflitos e questões de
segurança –, a masculinidade militarizada é a mais valorizada sendo
vista como a ideal (COHN, 1999).  Nesse contexto, a masculinidade
militarizada é a construção social da masculinidade nas Forças
Armadas, é a ideia do soldado ideal. Como Cohn sugere, presente na
frase “as Forças Armadas te transformarão em um homem” (COHN,
1999, p.462 – tradução nossa) está a promessa de que as Forças
Armadas te transformarão em um homem com a masculinidade
hegemônica. Dessa forma, em uma sociedade tão militarizada como a
dos EUA, não é difícil perceber como a masculinidade militarizada se
torna a masculinidade hegemônica. 

Para Cohn, as características fundamentais da masculinidade
militarizada são: a coragem física e emocional, a habilidade de
aguentar dificuldades e de não quebrar emocionalmente diante de
horrores, a habilidade de não ter medo – ou, pelo menos, conseguir
ignorar o seu medo –, a habilidade de compartimentalizar, a
habilidade de correr riscos, a habilidade de ter a força para não
paralisar diante da morte e, por fim, a habilidade de matar (COHN,
1999). 

Pôsteres das Forças Armadas estadunidenses. É possível
ver a atuação da masculinidade militarizada na busca por
recrutas . Fonte: US Library of Congress.
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A partir da compreensão desses dois conceitos – de masculinidade
hegemônica e masculinidade militarizada –, é possível explicar
melhor como a percepção de fracasso dos responsáveis pelos mass
shootings por não alcançar uma masculinidade hegemônica está
relacionada com o próprio ato de cometer mass school shootings. 

Segundo a pesquisa de Kennedy-Kollar e Charles, os três principais
fatores sociais que levaram a essa percepção de fracasso são:

Estresses Financeiros
1

A habilidade de manter um emprego e uma
independência econômica é um elemento importante
da identidade masculina hegemônica. Exemplos de
estresses financeiros seriam o desemprego, as perdas
financeiras, as dívidas e as performances ruins no
trabalho.

Estresses Sociais
2

Outro aspecto essencial da identidade masculina
hegemônica é a habilidade de exercer um domínio
social, de alcançar um alto status social, de exigir
respeito e de demonstrar autoridade. Exemplos de
estresses sociais seriam o bullying, o isolamento social
e o racismo. 

Estresses Românticos
3

A habilidade de mostrar sucesso ou domínio romântico
e sexual também é uma característica da identidade
masculina hegemônica. Exemplos de estresses
românticos seriam o divórcio, o término de um
relacionamento e a rejeição amorosa.
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Na pesquisa realizada por Kennedy-Kollar e Charles:

Dos atiradores ativos apresentavam
estresses financeiros.71%
Dos atiradores ativos apresentavam
estresses sociais.61%
Dos atiradores ativos apresentavam
estresses românticos.25%

Os autores argumentam que esses homens viram esses fatores
como ameaças às suas identidades e escolheram realizar os mass
shootings a fim de protegê-las (CHARLES, KENNEDY-KOLLAR, 2013).
Já sabemos que a capacidade de matar é uma das características da
masculinidade militarizada, logo, é possível compreender que esses
homens viram a violência cometida como uma ferramenta adequada
para responder às suas preocupações e às suas ansiedades em
relação às suas performances de gênero (METZL, 2014).

Podemos perceber também como a militarização da sociedade
estadunidense teve impacto no raciocínio desses homens, já que
eles buscaram uma solução militar para problemas sociais e
econômicos. A forma como esses homens interpretaram suas
situações e como escolheram agir em relação a elas passou pelo
prisma da militarização – para ser mais específica, pelo prisma da
masculinidade militarizada.

Por fim, é possível identificar, a partir da prevalência da violência
realizada por esses homens, que há uma crise da masculinidade
estadunidense. Nesse sentido, faz-se necessário desafiar a atual
masculinidade hegemônica do país, isto é, a masculinidade
militarizada, e pensar em formas mais saudáveis de masculinidade
para substituí-la. 
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5. Mass School Shootings e
Saúde Mental



5.1. Saúde Mental como Causa

Quando o tópico de mass school shootings é abordado, normalmente
o discurso popular e político foca na saúde mental, ou melhor, na
falta de saúde mental dos atiradores ativos. Esse fato é muito bem
exemplificado pela fala da comentarista política conservadora Ann
Coulter, em que ela afirma “armas não matam pessoas, os doentes
mentais são quem o fazem” (COUTLER, 2013, tradução nossa). 

Além disso, após mass school shootings, é comum vários estados
dos EUA, controlados tanto por Democratas quanto por
Republicanos, aprovarem leis que obrigam profissionais da área de
saúde mental a denunciarem pacientes que eles considerem
perigosos para a polícia local (MACLEISH, METZL, 2015). A relação
entre saúde mental e mass school shootings parece ser um dos
poucos pontos em que essas duas vozes divergentes encontram
algo em comum.

É senso comum que indivíduos que tenham mostrado tendências
violentas não deveriam ter acesso à armas, pois elas poderiam ser
usadas contra si mesmos ou contra outras pessoas. Contudo, desse
senso comum, duas suposições perigosas parecem ocorrer. A
primeira seria a de que pessoas com problemas de saúde mental
causam violência com armas. A segunda seria a de que diagnósticos
psiquiátricos podem prever crimes antes que eles aconteçam
(MACLEISH, METZL, 2015).

No entanto, não é isso que dizem os dados. Em relação à mass
shootings, na pesquisa realizada por Deniese Kennedy-Kollar e
Christopher A. D. Charles, apenas 32% dos 28 homens estudados
apresentavam sinais de estresses psicológicos, isto é, possuíam um
histórico de problemas psicológicos, estavam passando ou passaram
por tratamento psicológico ou exibiram indicações de alucinações
durante os atos cometidos.
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Os autores argumentam que a explicação de que os homens que
realizam mass shootings são assassinos loucos é um mito, já que
68% não apresentavam nenhum distúrbio psicológico. Eles alegam
que essa explicação ocorre pois pessoas que comentem mass
shootings quebram normas básicas da sociedade, por isso são vistas
como anormais, quando na verdade esses indivíduos são pessoas
comuns e racionais, muitas vezes casados e com empregos, que
compartilham as mesmas características que os outros cidadãos
americanos (CHARLES, KENNEDY-KOLLAR, 2013). 

Por outro lado, outros relatórios sugerem que até 60% dos homens
que realizaram mass shootings nos Estados Unidos desde 1970 até
2010 possuíam sintomas incluindo paranóia, delírios e depressão
antes de cometerem esses atos tão violentos (MACLEISH, METZL,
2015). Ademais, segundo o relatório realizado pelo Serviço Secreto
dos EUA, problemas psicológicos tendem a ser subdiagnosticados
em relação à perpetradores de mass school shootings (VOSSEKUIL,
2002). 

Entretanto, a ideia de que problemas em relação à saúde mental
causam mass school shootings, propagada tanto por políticos,
quanto pela mídia do país, pode acabar levando à suposição de que
essas pessoas são responsáveis pela maior parte dos crimes com
armas, como já dito anteriormente. 

Obviamente, formas de lidar com problemas de saúde mental devem
ser discutidas, contudo girar a conversa sobre mass school
shootings apenas ao redor dessa questão é desonesto e incorreto.
Essa noção frequentemente esconde outros problemas sociais e
políticos, pois mass school shootings passam a representar todo tipo
de crime com armas e problemas psicológicos deixam de ser
entendidos como um diagnóstico e se tornam um sinal de ameaça de
violência. 
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Segundo ASAN, uma organização que luta pelos direitos de pessoas
autistas, não existe um link direto entre ações violentas com armas e
pessoas com transtornos mentais, com exceção apenas do suicídio
(ASAN, 2018). Menos de 3% a 5% dos crimes realizados nos EUA são
feitos por pessoas com transtornos mentais (APPELBAUM, 2006).
Menos de 5% das cento e vinte mil mortes por armas nos Estados
Unidos entre 2001 e 2010 foram causadas por pessoas
diagnosticadas com problemas de saúde mental (CDC, 2013). Os
diagnósticos mais comuns – isto é, depressão, ansiedade e déficit de
atenção – não possuem nenhuma correlação com violência (Johns
Hopkins Center for Gun Policy and Research, 2013). Considerando
que 25% da população adulta estadunidense possui transtornos
mentais e que 50% podem desenvolver algum transtorno em certo
período da sua vida (EXOO, EXOO, 2014) nota-se que a grande
maioria dos indivíduos diagnosticados com transtornos mentais não
realizam atos violentos (MACLEISH, METZL, 2015). 

Portanto, é possível perceber que há um exagero no discurso popular
e político em relação ao link entre violência e problemas de saúde
mental. Isso ocorre, pois mass shootings, incluindo mass school
shootings, tendem a receber mais atenção, tanto de políticos, quanto
da mídia. Porém, ambos são eventos raros, que representam
distorções do comportamento geral de pessoas com transtornos
mentais. 

Acadêmicos que estudam prevenção de crimes com armas nos EUA
argumentam que mass school shootings ocorrem com muito pouca
frequência para ser a base de intervenções públicas efetivas a fim de
diminuir o número de mortes com armas no país (MACLEISH, METZL,
2015). Contudo, a atenção que eles captam cria no imaginário público
dos Estados Unidos essa relação exagerada: 60% da população
estadunidense acredita que esquizofrenia leva à violência, e 32%
creem que depressão, uma doença mais associada à inércia e à
incapacidade de agir, provavelmente provoca ações violentas (EXOO,
EXOO, 2014).
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Ademais, vários estudos sugerem que a visão estereotipada de
transtornos mentais como a causa de violência inverte o que
acontece na realidade (MACLEISH, METZL, 2015). Paul Nestor,
argumenta que transtornos mentais como a esquizofrenia e a
depressão reduzem o risco de violência, pois essas doenças são
caracterizadas pelo isolamento social (NESTOR, 2002). Na realidade,
há um risco exponencialmente maior de que pessoas com
problemas de saúde mental sejam vítimas de violência (MACLEISH,
METZL, 2015). Indivíduos com esquizofrenia possuem de 65% a 130%
mais chances de serem vítimas de violência do que pessoas sem
esquizofrenia (BREKKE, 2001). De acordo com a ASAN, pessoas com
transtornos mentais têm 2,5 vezes mais chances de serem vítimas de
um ato violento, como roubo e assédio, do que pessoas que não
possuem problemas de saúde mental (ASAN, 2018). A mesma
organização também alerta que é mais provável que a polícia use
força letal contra indivíduos com deficiências mentais (ASAN, 2018).
Em 2013, no estado de Maine, pelo menos metade das pessoas
mortas pela polícia tinham um diagnóstico de problemas mentais
(PORTLAND PRESS HERALD, 2013). Além disso, em pessoas com
transtornos mentais mais graves, a probabilidade de ser vítima de um
ato violento é 10 vezes maior e a chance de sofrer abusos sexuais é
16 vezes mais alta do que o resto da população (TEPLIN, 2005). 

Charge ironiza a
diferença de
tratamento
regulatório dado
a doenças
mentais e ao
acesso a armas.
De um lado, lê-
se "Tratamento
para Saúde
Mental", do
outro, "Armas".

Autor: 
Nick Anderson.
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5.2. Saúde Mental como Distração

A ideia de que transtornos psicológicos causam assassinatos com
armas também acaba distraindo o público de outros fatores de risco
muito mais comuns e que realmente têm uma correlação com o
aumento do número de mortes causadas por armas. Alguns desses
fatores de risco são: a disponibilidade de armas, abuso de álcool e
drogas, violência doméstica, estresses econômicos, entre outros
(MACLEISH, METZL, 2015).

A segunda suposição que geralmente surge da falsa correlação entre
problemas de saúde mental e violência com armas, mencionada
anteriormente, é a de que diagnósticos psiquiátricos podem prever
crimes antes que eles aconteçam. Contudo, um diagnóstico
psiquiátrico é, principalmente, um instrumento de observação, e não
de previsão (MACLEISH, METZL, 2015). Psiquiatras realizando uma
análise clínica não possuem as ferramentas necessárias para
antecipar quais pacientes agirão de forma violenta e quais não irão
(MACLEISH, METZL, 2015). Além disso, um diagnóstico não pressupõe
a realização de um ato violento e a grande maioria dos pacientes que
se encaixam no perfil estereotipado de atirador ativo, isto é, homens
brancos paranoicos que estão com raiva e possuem armas, não
cometem crimes. Portanto, tornar os profissionais de saúde mental
responsáveis por determinar quem pode e quem não pode ter uma
arma não é tão eficiente quanto muitos acreditam (MACLEISH, METZL,
2015).

É importante ressaltar que o enquadramento das pessoas que
realizam mass shootings como indivíduos com problemas de saúde
mental está dentro da retórica de privilégio do individualismo do
homem branco hegemônico (MACLEISH, METZL, 2015). Essa retórica
coloca a culpa da ocorrência de mass shootings no mau
funcionamento psicológico de alguns homens brancos e, assim,
acaba tirando de foco qualquer outro motivo que possa contribuir
para esse fenômeno, como por exemplo questões de gênero, de
raça, de acesso à armas e até a questão da militarização da
sociedade estadunidense. 
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Para demonstrar como esse enquadramento é um privilégio
resguardado apenas para os homens brancos, podemos compará-lo
com a forma com que homens negros eram diagnosticados durante
os anos 60 e 70. Nessa época, os homens mais caracterizados como
violentos e com transtornos mentais eram homens negros, e quando
um crime era realizado por eles, tanto psiquiatras estadunidenses
quanto a mídia da época frequentemente culpavam a cultura negra ou
as políticas de ativismo negro (MACLEISH, METZL, 2015). 

É possível reparar que a ação não era vista como uma consequência
de um mau funcionamento do psicológico da pessoa, como é feito no
caso de atiradores ativos brancos hoje em dia, mas sim como um
efeito de questões políticas e sociais. Ainda nos anos 60 e 70, tanto
Malcolm X, quanto Robert Williams foram diagnosticados com
esquizofrenia por agentes do FBI responsáveis por criar perfis
psicológicos (MACLEISH, METZL, 2015). Ambos, assim como outros
líderes de movimentos que lutavam por justiça social, obviamente
não eram esquizofrênicos. Foi o medo de seus pensamentos
políticos e da sua posse de armas que resultou no diagnóstico por
parte dos agentes a fim de tentar dificultar o acesso deles a essas
armas (MACLEISH, METZL, 2015). 

Se durante as décadas de 60 e 70 os diagnósticos de homens
negros como esquizofrênicos tinham como objetivo dificultar o
acesso de pessoas negras às armas, hoje em dia o mesmo
diagnóstico em atiradores ativos brancos serve como uma tentativa
de reforçar o direito à posse de armas para pessoas brancas. Isso
só é possível graças ao privilégio do individualismo do homem branco
hegemônico. As leis de restrição ao acesso às armas passam a ser
implementadas apenas para dificultar o acesso de certos indivíduos
com transtornos mentais, enquanto o restante dos indivíduos brancos
que não possuem nenhum problema psicológico podem continuar a
utilizá-las. Essa lógica individualista preserva a ideia de que “armas
não matam pessoas, os doentes mentais são quem o fazem”
(COUTLER, 2013, tradução nossa).
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Vale acrescentar que até hoje ainda existem pessoas, profissionais e
mídias conservadoras nos Estados Unidos que culpam crimes
realizados por negros em aspectos da cultura negra e do ativismo
por justiça social e, ao mesmo tempo, caracterizam os perpetradores
de mass shootings como indivíduos com transtornos mentais. Ou
seja, esse enquadramento racista infelizmente não deixou de existir e
o privilégio do individualismo do homem branco hegemônico
continua sendo utilizado para resguardar o status quo e impedir
uma reflexão mais ampla sobre outras questões da sociedade
estadunidense.

Ann Coulter, jornalista e comentarista política conservadora estadunidense,
é notoriamente conhecida por sua posição pró-armas que relaciona mass
shootings com distúrbios mentais. Foto: Politico.

Portanto, após toda essa reflexão é possível perceber que a ideia de
que transtornos mentais causam mass school shootings não só
estigmatiza pessoas que possuem problemas de saúde mental,
invertendo o que acontece na realidade, como também serve para
esconder outras questões sociais, econômicas e políticas que estão
relacionadas à causa desse fenômeno.

29



5.3. Saúde Mental como Consequência

Já tratamos de como as questões de gênero estão relacionadas com
a ocorrência desse problema anteriormente, quando falamos de
masculinidade militarizada. Também já discutimos como as questões
de raça estão relacionadas com a forma como esse assunto é
tratado quando falamos sobre o privilégio do individualismo do
homem branco hegemônico. Mais adiante falaremos sobre como as
questões de acesso à armas estão relacionadas ao tema. Porém,
existe ainda mais um ponto que tende a ser deixado de lado quando
focamos na relação de causa entre falta de saúde mental e mass
school shootings. O ponto ignorado é justamente a relação de causa
entre mass school shootings e transtornos mentais, isto é, como
mass school shootings afetam a saúde mental de seus
sobreviventes. 

Entre as últimas duas décadas, o número de school shootings dobrou
(ROSSIN-SLATER, 2022). Mais de cem mil crianças americanas
frequentaram uma escola onde ocorreu um incidente com uma
arma, incluindo mass school shootings, entre 2018 e 2019 (ROSSIN-
SLATER, 2022). Maya Rossin-Slater, professora de políticas de saúde
pública da Universidade de Stanford, realizou um estudo com o
objetivo de observar os impactos de school shootings na saúde
mental, na educação e nos futuros ganhos financeiros da juventude
estadunidense. Nele, foi possível perceber que o uso de
antidepressivos aumentou entre os estudantes expostos a esse tipo
de violência (ROSSIN-SLATER, 2022). 

Também ficou visível uma queda tanto nas inscrições nas escolas
que foram palco desses acontecimentos quanto nas médias dos
testes escolares dessas mesmas instituições (ROSSIN-SLATER,
2022). Ademais, ocorreu um aumento tanto de faltas quanto da
consequente necessidade de repetir o ano nos dois anos seguintes
após o fato (ROSSIN-SLATER, 2022).
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Observou-se também que alunos que presenciaram school shootings
têm uma probabilidade 3.7% menor de se formarem no ensino médio,
9.5% menor de irem para a faculdade, 15.3% menor de se formarem
no ensino superior, 6.3% menor de conseguirem um emprego e
quando o conseguem, possuem também um salário 13.5% menor
durante meados dos seus 20 anos, do que outros estudantes que
não estiveram presentes em school shootings (ROSSIN-SLATER,
2022). 

Após todas essas considerações, Maya Rossin-Slater chama a
atenção para o fato de que não houveram respostas governamentais
para assistir aos alunos dos mais recentes mass school shootings
com tratamentos psicológicos (ROSSIN-SLATER, 2022). Ela cita o
maior caso de mass shootings da Noruega, que deixou 69 pessoas
mortas, e mostra como o governo norueguês providenciou recursos e
suporte de saúde mental aos sobreviventes (ROSSIN-SLATER, 2022).
Ela, por fim, recomenda que o seu governo passe a tomar ações
semelhantes às do país europeu. 

Na pesquisa realizada por Rossin-Slater, alunos que
presenciaram school shootings têm:

menor probabilidade de se formarem no
Ensino Médio.3,7%
menor probabilidade de ingressarem na
faculdade.9,5%
menor probabilidade de se formarem no
Ensino Superior15,3%
menor probabilidade de conseguirem um
emprego.6,3%
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É importante destacar que a falta de apoio do governo estadunidense
aos sobreviventes é uma resposta militarizada. Espera-se que os
jovens sejam capazes de seguir em frente como se nada tivesse
acontecido, espera-se que eles sejam capazes de aguentar as
dificuldades e de não quebrar emocionalmente diante do horror que
presenciaram. Eles devem ser corajosos e não sentir medo, ou pelo
menos, conseguir ignorar o seu medo e serem capazes de
compartimentalizar. No extremo, devem ser capazes de ter a força
para não paralisar diante da morte. Esses são alguns dos
comportamentos que Cohn descreve como cruciais para a
masculinidade militarizada (COHN, 1999). Percebe-se que o governo
dos EUA quer que a reação dessas crianças e jovens seja a mesma
que a de um soldado. Sendo assim, a forma como esse país espera
que suas crianças se comportem após um mass school shooting
passa pelo prisma da militarização. Ressalta-se que essa forma de
lidar com os sobreviventes de mass school shootings não é eficaz,
como comprovado pelo estudo de Rossin-Slater. É mister investir em
políticas de saúde mental para os sobreviventes de mass school
shootings.

Portanto, é possível concluir que discutir questões de saúde mental
relacionadas com mass school shootings focando apenas no
possível transtorno do atirador ativo é um erro que possui muitas
consequências políticas, econômicas e sociais, sendo um desses
efeitos o fato de não ser dada a devida atenção aos problemas de
saúde mental que os sobreviventes enfrentam. Os conhecimentos da
área psiquiátrica seriam mais úteis e efetivos ao gerar debates sobre
como o governo americano pode acolher essas pessoas, ou sobre o
porquê as pessoas sentem que precisam de uma arma para estarem
seguras, ou seja, o porquê a sociedade americana procurar tanto
repostas militares para problemas econômicos, políticos e sociais,
em vez de vigiar quem pode e quem não pode ter uma arma. A forma
como o discurso sobre saúde mental e mass school shootings ocorre
diz muito mais sobre como há um esforço de evitar tratar esse
assunto em relação à questões sociais como gênero, raça, acesso à
armas e a própria militarização da sociedade estadunidense do que
sobre os possíveis transtornos mentais dos perpetradores. 
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6. Debates Pós-Mass School
Shootings



6.1. É possível previnir um Mass School Shooting?

Após todas as reflexões anteriores, sobre como profissionais da área
da saúde mental não possuem as melhores ferramentas para prever
quando um paciente pretende realizar um mass school shooting,
surge a pergunta: é possível prevení-lo?

Segundo um relatório do Serviço Secreto dos Estados Unidos, todos
os mass school shootings que já aconteceram foram planejados, com
uma média de tempo de um ano, e não eram mantidos em segredo.
Em todos os casos, pelo menos uma pessoa (geralmente um amigo
ou irmão) sabia não apenas a intenção do atirador, mas também
detalhes específicos do plano, como a data em que ele ocorreria. Em
muitos casos, jovens rapazes que fizeram essa violência foram
encorajados por amigos. Isso aconteceu pois esses colegas não
levaram as ameaças a sério. 

Ademais, os perpetradores também falavam abertamente sobre seus
sentimentos de raiva, frustração, depressão ou desespero e sobre
sofrerem com o bullying e de se sentirem perseguidos. Além disso, a
maioria dos meninos também demonstravam comportamentos
preocupantes, como a automutilação, a tentativa de obter armas e a
tentativa de cometer suicídio (VOSSEKUIL, 2002).  

Por esses motivos, o serviço secreto não só afirma que é possível
prever ameaças de mass school shootings, como também cria
estratégias efetivas para prevenir que esse fenômeno ocorra
(VOSSEKUIL, 2002). 
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Relação Aluno-Instituição de Ensino
1

A primeira estratégia é encorajar uma relação de
confiabilidade entre estudantes e os profissionais das
instituições de ensino. É preciso que os alunos confiem
nos adultos presentes, para que tragam informações
sobre possíveis ataques até eles. Além disso, é
necessário que esses jovens sejam instruídos a levar
essas ameaças a sério e informar um adulto no ambiente
escolar sobre elas. Ademais, é mister que os funcionários
prestem atenção nos comportamentos dos estudantes e
os encaminhem para receber ajuda se necessário
(VOSSEKUIL, 2002). 

Reabilitação antes da Privação
2

A melhor forma de lidar com possíveis atiradores é
através de práticas de reabilitação, como o acesso à
psicólogos e conselheiros a fim de conseguir um
treinamento de habilidades sociais, em vez de punições,
como suspensões e expulsões, que só devem ser
consideradas em casos extremos (GRENN, 2020). Apenas
nos casos extremamente urgentes a polícia deve ser
envolvida. Finalmente, ações anti-bullying também
parecem oferecer um efeito positivo para a redução
desse fenômeno (VOSSEKUIL, 2002).

Armazenamento de Armas de Fogo
3

A maior parte dos perpetradores obtiveram armas em suas
casas, ou na casa de parentes e amigos. Segundo a
organização Everytown (2019), 73-80% dos atiradores
conseguem suas armas dessa forma. Nesse sentido, o
relatório do serviço secreto enfatiza a importância de
guardar as suas armas de forma segura, para que jovens
não tenham acesso a elas (VOSSEKUIL, 2002). 
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Portanto, é possível perceber que as formas mais eficientes de se
lidar com possíveis ameaças de mass school shootings estão ligadas
ao oferecimento de assistência ao rapaz com chances de se tornar
um atirador ativo e, junto a isso, impedir que ele tenha acesso a
armas. 

Fica visível que a melhor forma de ação para este problema, o qual
inicialmente aparenta ser uma questão de segurança, não é por meio
de respostas militares, como "dar armas aos professores" ou
"fortificar as salas de aulas", mas sim o oferecimento de tratamento
para a saúde mental do possível perpetrador e retirar o acesso a
armas desses indivíduos que representam um risco. Dessa forma,
analisando as recomendações do serviço secreto, as soluções mais
eficazes para prevenir mass school shootings não passam pelo
prisma da militarização. 

Protesto "March for Our Lives, que demanda a maior regulamentação e
maior controle na venda e obtenção de armas de fogo. Foto: The Bay State
Banner..
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6.2. Debates após Mass School Shootings

Normalmente, após um mass school shooting, ocorrem uma série de
debates sobre quais as melhores medidas a serem tomadas a fim de
evitar que esse fenômeno volte a acontecer. Os debates,
normalmente, são bem polarizados. 

De um lado, temos os Democratas, que defendem uma maior
regulamentação para o acesso à armas; e do outro, os Republicanos,
que defendem um maior acesso a armas como solução. Para
exemplificar essas posições, podemos pegar pronunciamentos
oficiais dos mais recentes presidentes dos EUA após mass school
shootings. Após o do colégio Robb, o atual presidente democrata,
Joe Biden, indagou: “quando, em nome de Deus, nós vamos nos
posicionar contra o lobby das armas?” (The White House, 2022,
tradução nossa). Já o ex-presidente republicano, Donald Trump, disse
depois do ataque à escola Marjory Stoneman Douglas que “quando
nós declaramos nossas escolas zonas livres de armas, isso só
coloca nossos estudantes em ainda mais perigo” (EBBS, ROGIN,
2018, tradução nossa). Ele também defendeu que professores e
outros funcionários pudessem andar armados enquanto estivessem
no colégio em que trabalham (EBBS, ROGIN, 2018). 

Nesse sentido, a ideia dos Democratas é a de que, sem o acesso
fácil a armas, essas catástrofes não aconteceriam com tanta
frequência, uma vez que os atiradores não conseguiriam possuir os
instrumentos necessários para causar dano aos outros. É uma linha
de raciocínio bastante lógica e que não passa pelo prisma da
militarização.

Pronunciamento de Joe Biden
após o mass school shooting da
Escola Robb (Texas) e o mass
shooting de Tulsa (Oklahoma). No
discurso, ele clama ao Congresso  
por medidas regulatórias mais
severas à obtenção de armas.

Foto: The Times of Israel.
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Em contrapartida,  a ideia dos Republicanos é a de que, como
existem ameaças de um mass school shooting ocorrer novamente,
pessoas que possuem armas estarão mais seguras com armas por
terem a possibilidade de se defender, e quem sabe até mesmo de
proteger outros. Eles não procuram agir na causa do problema, isto é,
tentar impedir que um mass school shooting aconteça; mas sim,
neutralizá-lo quando ocorre. 

Essa lógica é muito bem exemplificada pela fala de Wayne LaPierre,
vice-presidente da Associação Nacional de Armas (NRA), a maior
organização de lobby pelo direito de fácil acesso a armas. Para
LaPierre, “o único homem que pode parar um homem mau com uma
arma é um homem bom com uma arma” (BBC, 2012). Essa lógica,
extremamente maniqueísta, despolitiza tanto as causas que levam
aos mass school shootings quanto às raízes do problema de
violência com armas no país. Essa visão de um inimigo imaginário, que
pode ser qualquer pessoa e do qual eu preciso me armar para me
proteger é uma perspectiva extremamente militarizada. É uma
resposta militar para um problema social, econômico, político e de
saúde mental.

Apesar de a maioria dos cidadãos estadunidenses serem a favor de
regras mais restritas em relação ao acesso a armas, após um mass
shooting, estados em que a maior parte do poder legislativo é
Republicano tendem a flexibilizar as leis de acesso a armas,
enquanto estados em que a maior parte do poder legislativo é
Democrata não mostraram nenhuma mudança significativa na
legislação referente a elas (LUCA, MALHOTRA, POLIQUIN, 2020). Isso
provavelmente está relacionado ao fato de que as pessoas que se
opõem a um maior controle sobre armas possuem uma probabilidade
maior de tomar uma atitude, como escrever uma carta para o
Executivo ou doar dinheiro para sua causa, do que indivíduos
favoráveis a mais restrições  (LUCA, MALHOTRA, POLIQUIN, 2020).
Por esse motivo, é possível chegar a conclusão de que os
republicanos estão conseguindo garantir mais os seus interesses.
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Contudo, isso não quer dizer que não existem pontos em que esses
dois lados concordem. Já foi mencionado que tanto Democratas
quanto Republicanos acreditam que impedir o acesso a armas de
pessoas que possivelmente representam um risco a si mesmas ou a
outros é necessário. Logo, ambos são favoráveis às Leis de Riscos
Extremos (EVERYTOWN, 2019), que definem que se uma pessoa
representa uma ameaça para si mesma ou para outros, o Estado têm
o direito de retirar todas as armas da casa desse indivíduo por até um
ano, mesmo se a arma não for do cidadão que representa o perigo,
mas sim de alguém de sua família. Ademais, ambos os partidos
também acreditam que um aumento do processo de fortificação das
escolas levaria a uma maior segurança para os alunos (EVERYTOWN,
2019). 

Nesse cenário, a partir do que foi apresentado, faz-se necessário
demonstrar quais outras medidas, além das recomendadas pelo
Serviço Secreto estadunidense, realmente são as soluções para
evitar mass school shootings, com base em pesquisas científicas.

6.2.1. Maior controle ao acesso a armas é a solução?

Nos Estados Unidos, simplesmente banir o uso de armas por civis é
praticamente impossível, devido a dois fatores. O primeiro é a
Segunda Emenda da Constituição estadunidense, que garante esse
direito para a população. O segundo está relacionado ao dinheiro
envolvido no apoio para leis mais flexíveis para a obtenção de armas
(ROQUE, 2021). Devido a essa circunstância, analisar leis que
asseguram um limite maior ao acesso a armas é mais eficaz.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Rockfeller, a única lei
estadunidense que estava associada com um menor número de mass
school shootings é a Lei da Necessidade de Permissão (ROQUE,
2021). Essa lei demanda que para que uma pessoa possa comprar,
ter ou vender uma arma, ela precisa possuir uma licença. Além disso,
a Lei da Proibição de Armas com uma Grande Capacidade de
Munição estava associada com números de mortes menores nos
mass school shootings (ROQUE, 2021). 
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Leis de Risco Extremo, que como já explicado anteriormente, que
define que se uma pessoa representa uma ameaça para si mesma
ou para outros, os estados que adotam essas leis têm o direito de
retirar todas as armas da casa desse indivíduo por até um ano,
mesmo se a arma não for do cidadão que representa o perigo,
mas sim de alguém de sua família.
Lei de Verificação de Antecedentes Criminais, que impede que
pessoas que tenham um passado violento, com histórico de
assaltos, violência doméstica e homicídios não possam comprar
armas. 
Lei de Devolução de Armas, que exige que se uma pessoa for
proibida por lei de comprar uma arma, ela deve devolver todas as
armas que ela possui. 
Lei da Proibição de Armas de Estilo Militar, que proíbe a compra
e venda de armas de estilo militar por civis. (ROQUE, 2021).

Somente essas duas leis se provaram eficientes para evitar mass
school shootings. Os autores explicam que isso ocorre pois mass
school shootings são eventos muito raros e, portanto, não existe uma
boa correlação entre esta tragédia e leis que foram adotadas devido
à ao fator de aleatoriedade do evento. Os autores reiteram que
qualquer política pública será mais eficiente se for baseada no
contexto geral, em vez de um contexto excepcional; neste caso, se
for baseada na violência com armas no lugar de mass school
shootings (ROQUE, 2021). Por esse motivo, não podemos desassociar
esse fenômeno de outros problemas como mass shootings, school
shootings e, por fim, do problema de violências com armas nos EUA,
pois se fizermos isso, estaremos míopes para as melhores ações a
serem tomadas.

Outras leis que estão relacionadas a diminuição de crimes com
armas, segundo a pesquisa do instituto Rockefeller são:

Portanto, é possível perceber que apenas duas leis que restringiam
o acesso à armas poderiam ser apontadas como soluções para
mass school shootings, porém, todas as leis citadas devem ser
adotadas se o objetivo for evitar mortes por armas em geral. 
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De acordo com Smith (2007), dos estadunidenses:

são favoráveis à proibição do uso de
armas enquanto se está sob o efeito de
álcool.

91%
são favoráveis a limites para a venda de
espingardas de 50 calibres.85%
são favoráveis a limites para a venda de
armas semiautomáticas82%
são favoráveis à obrigatoriedade de
verificações de antecedentes criminais
para a venda de qualquer arma, incluindo
vendas entre indivíduos

80%
são favoráveis à necessidade de uma
licença concedida pela polícia para que
seja possível comprar uma arma

79%
acreditam que o aumento de ataques
terroristas deve levar à criação leis mais
rígidas em relação à posse de armas

76%
desejam que a venda ilegal de armas
seja punida mais severamente que a
venda ilegal de drogas

54%
concordam que a venda ilegal de armas
deveria possuir uma pena tão severa
quanto a venda ilegal de droga

37%
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6.2.2. Maior investimento na segurança das escolas é a solução?

Escolas estadunidenses estão gastando bilhões com aparelhos de
segurança de última geração, que inicialmente foram desenvolvidos
para uso das Forças Armadas, da polícia e de indústrias privadas
(SCHUPPE, 2022). Essas ferramentas modernas variam de
verificações instantâneas de antecedentes criminais de visitantes,
softwares de monitoramento de mídia social dos alunos, cartões de
identificação de professores equipados com botões de pânico, que
imediatamente trancam as portas (SCHUPPE, 2022) até coletes,
mochilas e lousas à prova de bala (CORRÊA, 2019).

Além disso, outras medidas não tão caras também vêm sendo
implementadas, como o uso de detectores de metais nas entradas
das instituições de ensino, instalações de câmeras, a realização de
drills (isto é, treinamentos de como agir caso um mass school
shooting aconteça), e até mesmo a distribuição de pedras e tacos de
baseball para que os funcionários da escola possam se defender
(SCHUPPE, 2022). 

Crianças e professores realizam drill em caso de school shooting e
escondem-se em bunker à prova de balas. Fonte: CBC News.
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Com base no pensamento de que mais equipamentos de segurança
significam estar mais seguros, muitos distritos do país vem abrindo
seus orçamentos ou perseguindo subsídios do governo para pagar
por essas tecnologias (SCHUPPE, 2022). Esse contexto possibilitou a
formação de um novo mercado avaliado em 2,7 bilhões de dólares
(SCHUPPE, 2022).

Contudo, não existe nenhum estudo que comprove a eficiência
dessas tecnologias no combate a mass school shootings (SCHUPPE,
2022). Considerando que esses ataques vêm se tornando mais
frequentes (EVERYTOWN, 2019) apesar de todo esse investimento
em equipamentos de segurança, podemos concluir que eles
realmente não conseguem prevenir o fenômeno analisado. Muitas
escolas alvo de mass school shootings já tinham sistemas robustos
de segurança e guardas armados em suas dependências, o que não
impediu a tragédia (CORRÊA, 2019). 

Além disso, um crescente número de especialistas vem avisando
sobre as consequências negativas de se transformar escolas em
prisões (CORRÊA, 2019). Eles argumentam que essas mudanças
tendem a afetar o desempenho acadêmico dos alunos e as suas
percepções de segurança, pois apesar de haver mais equipamentos,
as pessoas se sentem menos seguras (CORRÊA, 2019). Essa
crescente sensação de insegurança pode ocorrer pois essa
fortificação das escolas serve como um lembrete permanente de que
todos estão sob ameaça (BIEBER, TABAK, 2020). Há muito mais mass
shootings em correios, cinemas e supermercados, e esses locais não
estão passando pelo mesmo processo de militarização que os
colégios (CORRÊA, 2019).

Ademais, essa militarização das escolas acaba sendo prejudicial se o
dinheiro investido nos equipamentos de segurança estiverem sendo
retirados de outras áreas que realmente impedem a ocorrência de
mass school shootings, isto é, se o dinheiro estiver deixando de ir
para conselheiros, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais
(ACLU, 2022). Portanto, não há estudos que comprovem que a
militarização das escolas é uma solução para o problema de mass
school shootings. 
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6.2.3. Policiais armados nas escolas são a solução?

Assim como a militarização dos colégios, não existe nenhum estudo
indicando que policiais armados nas instituições de ensino impedem
mass school shootings (EVERYTOWN, 2019). Contudo, há muitas
evidências de que eles impactam negativamente a vida dos alunos,
em especial, estudantes negros e com deficiências tendem a sentir
ainda mais esses efeitos negativos (ALCU, 2022).

Os policiais que são mandados para garantir a segurança das escolas
não possuem nenhum treinamento especial para ocuparem essa
posição (ACLU, 2022). Por esse motivo, tendem a agir dentro das
escolas da mesma forma que agem quando não estão nelas, isto é,
eles prendem todos aqueles que causam uma interrupção da ordem
(ACLU, 2022). A diferença é que nas escolas eles interagem com
crianças. O número de prisões de jovens nas escolas é alarmante e
tem levado a um fenômeno conhecido como the school-to-prison-
pipeline (ACLU, 2022). 

The school-to-prison-pipeline se refere ao fato de que crianças
presas possuem 39% menos chances de se formarem no Ensino
Médio e 41% mais chances de irem para a prisão antes dos seus 25
anos (DISHAROON, 2022). A partir desse contexto, o caminho da
escola para o presídio se torna cada vez mais difícil de evitar. Os
policiais armados nas escolas tendem a aumentar esse fenômeno,
por adotarem medidas de disciplina mais punitivistas, inclusive
chegando a prender crianças (DISHAROON, 2022). 

Esse fenômeno afeta principalmente crianças negras, que possuem 3
vezes mais chances de serem suspensas ou expulsas de escolas
pelo mesmo comportamento que crianças brancas, e jovens com
deficiências, que apesar de serem apenas 12% dos estudantes
estadunidenses, correspondem a 25% dos casos em que alunos
foram presos (DISHAROON, 2022).  
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Muitos dos casos em que os estudantes são presos são apenas
pequenas infrações que não precisariam envolver a polícia se ela já
não estivesse lá. Temos como exemplo o caso de uma menina de 12
anos que foi algemada e depois presa por escrever o seu nome em
uma mesa, ou o caso de um menino autista de 13 anos que passou
pela mesma situação porque desenhou um personagem de um jogo
em uma mesa (DISHAROON, 2022).    

Existem vários estudos que apontam para como a adoção de práticas
disciplinares de reabilitação, que envolvem profissionais como
psicólogos, conselheiros, enfermeiros e assistentes sociais, são mais
eficientes do que práticas punitivistas, como a suspensão, a
expulsão, ou até mesmo a prisão (GREEN, 2020). Contudo:

De acordo com a American Civil Liberties Union (ACLU): 

de alunos estão em escolas com polícia,
mas sem conselheiros profissionais.1,7mi
de estudantes estão em escolas com
polícia, mas sem enfermeiras. 3mi
de estudantes estão em escolas com
polícia, mas sem psicólogos escolares.6mi
de estudantes estão em escolas com
polícia, mas sem assistentes sociais.10mi
de estudantes estão em escolas com
polícia, mas não possuem conselheiros
profissionais, enfermeiros, psicólogos ou
assistentes sociais.

14mi
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Portanto, é possível perceber como o investimento de escolas em
policiais armados não é uma boa solução para conter mass school
shootings, pois não há evidências de que esses oficiais evitem que a
tragédia ocorra. Além disso, eles tendem a tomar recursos
financeiros que poderiam ser destinados a profissionais escolares
que realmente previnem esses eventos violentos. Ademais, eles
representam consequências muito negativas para estudantes negros
e com deficiência.

Policial utiliza da violência contra a estudante negra Shakara, no incidente
conhecido como "Caso Shakara" (2015). O caso, gravado por alunos e
denunciado por meio das redes sociais, suscitou debates a respeito da
presença de policiais dentro das escolas, em especial para grupos
marginalizados (como estudantes negros). Fonte: Ebony News.
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Um professor armado tem a responsabilidade legal de proteger
seus alunos?
Um professor armado conseguirá identificar e atirar em um de
seus próprios alunos? 
Como eles atuarão em uma situação de crise?
Eles irão conseguir atirar corretamente, ou irão representar um
maior risco para estudantes inocentes?
Como policiais irão conseguir distinguir um professor com uma
arma de um atirador ativo durante um mass school shooting?

6.2.4. Armar professores e outros membros da equipe escolar é a
solução?

Armar professores e outros membros da equipe escolar é uma ideia
perigosa que cria mais problemas, no lugar de resolver a questão dos
mass school shootings. A grande maioria dos pais, professores e
policiais são contra esse plano. Tanto a Associação Nacional de
Policiais Armados nas Escolas (NASRO) quanto 73% dos professores
e 63% dos pais já se posicionaram contra essa política (EVERYTOWN,
2019). Associações de professores têm protestado firmemente
contra essa medida, argumentando que eles já possuem muitas
responsabilidades e que a segurança física dos alunos não deveria
ser acrescentada à lista (CORRÊA, 2019). Entretanto, mesmo com o
descontentamento da maioria, já existem 14 Estados que possuem
leis permitindo a existência de professores armados nas suas
instituições de ensino (CORRÊA, 2019).

Algumas das perguntas que podemos realizar para questionar esse
projeto são:

A partir dessas perguntas, podemos contrapor essa política perigosa
informando que a noção de que apenas professores muito bem
treinados têm permissão para andar armados é um mito. Em muitos
estados não há um mínimo de horas de treinamento necessário por
lei para que os professores possam carregá-las (EVERYTOWN, 2019).
Além disso, mesmo profissionais de segurança, que possuem muito
mais prática e treinamento, cometem erros em situações de crise.
Como esperar que outros com menos treinamento não farão o
mesmo? 
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Outro problema dessa proposta é o de que ela torna o trabalho da
polícia de parar um mass school shooting ainda mais difícil. Como
muito bem colocado pelo ex-chefe de polícia de Dallas, David Brown,
“nós não sabemos quem é o homem bom com uma arma versus
quem é o homem mau quando todos começam a atirar”
(EVERYTOWN, 2019, p.27, tradução nossa).

Ademais, com uma maior disponibilidade de armas dentro das
escolas, a probabilidade de school shootings acontecerem aumenta
(EVERYTOWN, 2019). Isso ocorre pois há uma chance maior de as
crianças e jovens acessarem essas armas. O risco de suicídios, tanto
de alunos quanto dos profissionais que trabalham no local, triplica, e
o risco de homicídios dobra (EVERYTOWN, 2019). Como já discutido
anteriormente, um maior acesso a armas aumenta a chance de
violência, seja ela intencional ou não. 

Além disso, há um enorme problema em relação à responsabilidade
legal que recai sobre os professores, sobre outros profissionais da
instituição e até mesmo sobre os colégios em si. Apesar de tanto os
estados quanto as escolas terem leis e políticas que tentam imunizar
seus funcionários caso eles sejam negligentes ou cometam um erro
usando as armas, ainda é possível processá-los, junto com a própria
instituição de ensino, tanto de formal civil, quanto criminal, através da
corte federal do país (EVERYTOWN, 2019).

Outro ponto contrário a essa medida é o fato de que ela é
extremamente cara. Seriam necessários bilhões de dólares para
arcar com os custos dos salários, dos treinamentos, dos
equipamentos e dos seguros, que aumentam os seus preços por
saberem que essa medida representa um maior risco à saúde e
segurança de todos (EVERYTOWN, 2019).
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Por fim, um último argumento contra essa ideia perigosa é o de que
funcionários armados nas escolas afetam o aprendizado dos
estudantes, especialmente de alunos negros (EVERYTOWN, 2019).
Professores armados criam um espaço de medo para os jovens,
especialmente para os alunos não-brancos, que já enfrentam
punições mais severas quando comparados aos alunos brancos.
Pesquisas demonstram que escolas com mais armas possuem um
nível menor de graduação e de aplicações de alunos para a
faculdade (WEISBURST, 2019). Esse número tende a ser maior em
estudantes negros (EVERYTOWN, 2019). 

Portanto, é possível perceber que armar professores e outros
membros da equipe escolar não é uma resposta eficiente e, na
verdade, representaria um risco maior de ocorrerem violências com
armas. Ademais, responder a um problema causado por questões
sociais, econômicas, políticas e de saúde mental com a sugestão de
mais armas é uma resposta extremamente militarizada. 

Protesto na cidade de Nova York contra o projeto de armar professores,
onde mulher levanta cartaz que diz "Professores não são guardas armados˜.
Fonte: NBC News.
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7. Conclusões



Por fim, após todos os pontos levantados ao longo
desse policy brief, fica evidente como a
militarização da sociedade estadunidense
possibilita a ocorrência e permanência de mass
school shootings. A forma como os perpetradores
desse tipo de violência decidiram agir em relação
aos seus problemas passou pelo prisma da
militarização. Ademais, a forma como o governo
dos EUA espera que os sobreviventes dessas
tragédias se comportem também é militarizada.
Por fim, as soluções adotadas para lidar com esse
fenômeno foram baseadas na ideia de que o
confronto é inevitável e que, por isso, é preciso se
proteger com armas e equipamentos de segurança
utilizados por militares, ou seja, também passou
pelo prisma da militarização. 
Entretanto, as medidas mais eficazes são de
prevenção e tentam evitar que a violência ocorra,
garantido ajuda de profissionais da saúde para os
possíveis atiradores e impedindo que eles
consigam ter acesso a armas. Logo, as soluções
comprovadas e recomendadas não são baseadas
na lógica militar. Os mass school shootings
continuam ocorrendo devido a questões culturais,
institucionais, ideológicas e econômicas do país.
Mas isso não quer dizer que não existem soluções
imediatas que podem ser realizadas por
legisladores para evitar esses acontecimentos tão
horríveis. 
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8. Recomendações



Como exposto e justificado ao longo desse policy brief, disserta-se
sobre algumas recomendações que auxiliariam na resolução do
problema de mass school shootings nos EUA.

Prevenção
1

Recomenda-se que legisladores estadunidenses criem
e aprovem uma lei que obrigue todas as escolas do
país a criarem Programas de Avaliação de Ameaças
Baseados nas Evidências do relatório produzido pelo
Serviço Secreto dos EUA, como mencionado na seção
6.1. 

Além disso, indica-se que legisladores estadunidenses
criem e aprovem leis que garantam fundos específicos
para o estabelecimento por parte das escolas de
Programas de Avaliação de Ameaças Baseados nas
Evidências do relatório produzido pelo Serviço Secreto
dos EUA.

Amparo
2

Insiste-se que legisladores estadunidenses criem e
aprovem leis que garantam mais profissionais da área
de saúde (física ou mental) em escolas que passaram
por um mass school shooting.

Além disso, sugere-se a esses legisladores que criem
e aprovem legislações que garantam fundos
específicos  com o fim de garantir mais profissionais da
área da saúde nas escolas após a ocorrência de um
mass school shooting.
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Regulamentação
3

Lei da Necessidade de Permissão: demanda à
pessoa que queira comprar, ter ou vender uma arma
que ela possua uma licença. 
Lei da Proibição de Armas com uma Grande
Capacidade de Munição: proíbe esse tipo de arma 
 a civis.
Leis de Risco Extremo: retira a posse de armas de
pessoas que representem uma ameaça.
Lei de Verificação de Antecedentes Criminais:
proíbe a posse de armas para pessoas com
antecedentes criminais.
Lei de Devolução de Armas: exige que, se uma
pessoa for proibida por lei de comprar uma arma,
ela deve devolver todas as armas que possui. 
Lei da Proibição de Armas de Estilo Militar: proíbe
a compra e venda de armas de estilo militar por
civis. 

Recomenda-se que legisladores estadunidenses
aprovem as seguintes legislações a fim de dificultar o
acesso a armas no país:

Proibição
4

Insiste-se que legisladores estadunidenses criem e
aprovem leis que proíbam professores e funcionários
de escolas de andarem armados dentro desses locais.
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