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TÍTULO: A sensatez é a melhor arma contra as paixões
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O Brasil é um país contraditório. É conhecido por ter uma população alegre e

2

cordial, e em 2014 foi o campeão mundial em números absolutos de homicídios 1.
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Analisando o número, mais de 71%2 dessas mortes foram causadas por armas de

4

fogo, num país com uma política restritiva para a posse e quase proibitiva para o

5

porte. O Estatuto do Desarmamento e seu referendo, em 2005, foram uma tentativa

6

de restrição do acesso às armas. Porém, apesar das mais de 600 mil armas

7

entregues para destruição3, o país não tornou-se mais seguro. Isso porque não é o

8

armamento ou desarmamento da população que faz um país ser mais ou menos

9

seguro, mas sim toda uma política de educação e segurança pública, que respeite

10

as garantias e liberdades individuais. Excetuando o casuísmo e olhando para o

11

mundo, há hoje países permissivos e restritivos à posse e ao porte de armas que

12

figuram entre os mais seguros, como por exemplo, respectivamente, Áustria e

13

Japão4. E outros como Nova Zelândia onde há um dos maiores coeficientes de

14

armas registradas por habitantes5, porém sequer a polícia anda armada 6. Possuir

15

uma arma não é um privilégio, nem pode ser ato discricionário do Estado. Ter uma

16

arma em casa para defender, a vida, família e patrimônio é um direito ao qual a

17

população jamais poderia permitir que fosse cerceado. Porém, portar a arma pode

18

causar um relativo equilíbrio de forças num momento de necessidade, mas ao invés

19

de paz pode levar a sociedade a um constante estado de tensão e vigilância,

20

trazendo resultados tão contraditórios quanto os alcançados pós-desarmamento.
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