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RESUMO

O tema da pesquisa é o estudo do design das armas de fogo e como esses artefatos influenciaram a história mundial, o objetivo é traçar um paralelo entre a evolução das armas

de fogo e a história mundial, analisando como esses objetos a influenciaram e verificando o impacto das atuais políticas de armamento e desarmamento no mundo e no Brasil. Os

procedimentos metodológicos podem ser assim descritos: inicialmente foi elaborado um levantamento histórico-bibliográfico dos tipos de armas de fogo existentes e, a partir

deste, foi construída uma linha cronológica da evolução das armas de fogo, tanto formalmente quanto mecanicamente, traçando um paralelo entre os acontecimentos mais

marcantes da história mundial e os avanços em questão. Dessa forma foi possível estabelecer uma ligação entre a necessidade de mudanças nos artefatos bélicos e a

importância das guerras para os países, uma vez que, por muito tempo, o poder de uma nação estava diretamente ligado ao tamanho de seu território e disponibilidade de

recursos. Após essa etapa, buscou-se levantar dados sobre o cenário atual das armas de fogo no mundo, levando em conta políticas de armamento e desarmamento da

população civil e analisando o impacto dessas políticas nas taxas de mortalidade, homicídio e segurança dos países pesquisados. A partir destes dados,  procurou-se  aprofundar

mais no cenário brasileiro e afunilou-se ainda mais para que o foco fosse apenas a região Sudeste. Com esse  eixo de pesquisa, levou-se em conta a mais recente lei do

desarmamento e, com o auxílio de dados oficiais do governo, comparou-se a realidade das armas de fogo antes da de e após a criação desta lei. Ao longo da investigação  foram

analisados  os argumentos utilizados pela população contra e a favor dessa lei a fim de estabelecer um diálogo acerca do tema. Tendo tudo isso em vista, o trabalho a ser

apresentado propõe uma discussão aberta  e imparcial sobre o tema.
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