
O DEFICIENTE FÍSICO NA FILATELIA
PARTE XIII – MUTILADOS DE GUERRA

Por definição, a palavra mutilado significa “que ou aquele que foi privado de algum 
membro ou parte do corpo, estropiado”, “que passou por algum tipo de mutilação, que 
teve um membro ou parte do corpo retirada; amputado. Que se mutilou, cortou; cortado.”

A partir desta definição avançamos para Mutilados de Guerra. O intuito de qualquer 
guerra, ou luta, é neutralizar o adversário, palavra poética que não mostra os horrores 
desta instituição criada pela necessidade de poder, quer financeira, ideológica ou religiosa 
de uma população (ou um simples indivíduo) sobre outra.

A capacidade 
humana de 
criar artefatos 
de destruição 
supera, e 
muito, a 
criação e 
manutenção de
uma sociedade
justa e 
igualitária. 
Desde o início 
da civilização o
homem 
constrói armas 
para se 
defender de 
animais 

predadores e do maior predador, que é o seu semelhante. Se na idade média era 
necessária a luta corpo-a-corpo, com lanças e espadas decapitando ou amputando 
membros, matando ou mutilando, hoje as guerras provocam a destruição à distância.

Já nos tempos “modernos”, canhões e tanques da primeira guerra mundial, fuzis e 
metralhadoras atingiam seus alvos indiscriminadamente a distância. A entrada neste teatro
da aviação de guerra diminuiu a mortalidade em quem ataca, mas aumentou o número de
mortes e mutilações. Atualmente drones executam este trabalho com seus operadores do 
outro lado do mundo, e muito provavelmente a civilização vai adentrar à ficção científica 
com o advento dos robôs inteligentes.

A tática covarde de esconder armadilhas em locais estratégicos, tais como minas 
terrestres, foi condenada pela Convenção sobre a Proibição do Uso, Armazenamento, 
Produção e Transferência de Minas Antipessoais e sobre a sua Destruição, mais conhecida 
como Tratado de Ottawa, proíbe o uso, a produção, a estocagem e a transferência de 
minas terrestres antipessoais, e é uma parte da resposta internacional ao sofrimento 
generalizado causado pelas minas antipessoal.

Em 1997, o tratado foi assinado por 157 países. Trinta e oito países não fazem parte da 
convenção: entre eles, estão os Estados Unidos, Cuba, Rússia, Índia e China.



PRINCESA DIANA

Diana Frances Spencer (1961 – 1997), Princesa de
Gales, aristocrata e filantropa nascida no Reino Unido.
Ela foi um membro da Família Real Britânica entre 1981
e 1996 por seu casamento com Carlos, Príncipe de
Gales. Diana também foi reconhecida por seu
envolvimento em diversas causas sociais,
particularmente seus esforços para a desestigmatização
das pessoas afetadas pela AIDS e na campanha pela
proibição das minas terrestres. Em 1997 a Campanha
Internacional de Proibição das Minas Terrestres, causa
pela qual Diana advogou recebeu o Nobel da Paz.

Para promover suas ideias do quanto as minas
terrestres causavam de prejuízos à humanidade, ela
viajou para África em janeiro de 1997 trabalhando como
uma voluntária do Comitê Internacional da Cruz
Vermelha. Diana visitou sobreviventes das explosões de
minas terrestres em hospitais, excursionou projetos
organizados pela HALO Trust e compareceu em aulas de
conhecimento sobre minas terrestres que ameaçavam
casas e vilarejos.

Logo após a sua morte foi criado o 
Fundo Memorial de Diana Princesa de
Gales, que tem como objetivo 
arrecadar dinheiro para dar 
continuidade ao trabalho humanitário 
desenvolvido por ela dentro e fora do 
Reino Unido. Foi dotado de doações 
feitas por pessoas ao redor do mundo
nos dias e meses posteriores a sua 
morte.

JOGOS MUNDIAIS DE CADEIRANTES E AMPUTADOS

Conhecidos como Stoke Mandeville
Whellchair Games e World Whellchair
Games é um evento multiesportivo e
competitivo para atletas com
deficiências múltiplas. Foram
originalmente realizados em 1948
pelo neurologista Sir Ludwig
Guttmann, que organizou uma
competição esportiva com veteranos
da Segunda Guerra Mundial com



lesões da medula espinhal no Hospital Stoke Mandeville, no Reino Unido, simultaneamente
com os primeiros jogos Olímpicos de Verão do Pós-Guerra, realizados em Londres.

Em 1952 os Países Baixos se juntaram ao 
evento, criando a primeira competição 
internacional de esportes para portadores de 
deficiências. Em 1960 a nova edição dos Jogos 
Stoke Mandeville foi realizada em Roma, Itália, 
na sequência dos Jogos Olímpicos daquele ano e
são considerados os primeiros jogos 
paralímpicos da História.

AS TERRÍVEIS MUTILAÇÕES QUE AS GUERRAS TRAZEM

As mutilações vão muito mais além das amputações. Elas destroem,
além de partes do corpo da vítima, a sua família. Anexamos um QR
Code com o vídeo “Mutilados de Guerra: Rostos Restaurados –
Pitadas da História Episódio 23”, a história dos soldados que tiveram
rostos mutilados durante a  Grande Guerra de 1914-1918 e sua luta
para uma vida normal. O vídeo foi produzido pelo Professor André
Santiago e pode ser acessado também pelo link 
https://www.youtube.com/watch?v=_Pz0TItcdGU&t=9s 
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IMAGENS
Fig. 1 - Irã, FDC, Dia do Inválido, 29 de fevereiro de 1984
Fig. 2 - Nigéria, Bloco Y-998, 1998
Fig. 3 - Croácia, FDC "Cuidado, mina!", 8 de abril de 2003
Fig. 4 - Israel, FDC Jogos Internacionais para paralisados, 1968
Fig. 5 - Filipinas, Michel 523-524, selos com sobretaxa para veteranos da II Guerra Mundial
Fig. 6 - QR Code: Vídeo Mutilados de Guerra: Rostos Restaurados
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