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O porte de armas é um assunto polêmico que vem repercutindo ferozmente em todos os canais de mídia, 

além de ser, frequentemente, objeto discussão durante diversas reuniões de família.  

   O porte dá aos seus proprietários a possibilidade de andar armado nas ruas, ou seja, com ele é possível 

transitar com uma arma em ambientes para além da residência ou local de trabalho do dono do armamento. 

   A posse de arma possibilita a compra e o registro de um armamento. A posse segue a lógica do direito de 

legítima defesa: a ideia é que o cidadão possa optar por ter uma arma em casa para proteção. 

  Muitos se questionam se a liberação das armas auxiliaria, de alguma forma, com os índices de criminalidade 

ou se aumentariam os casos de suicídio no país.  

  De fato, esse confronto de ideias não apresenta uma resposta certeira e confortante. Em uma pesquisa por 

gênero, 78% das mulheres são conta, 20% a favor e 2% não sabem o significado de porte de armas. Já com os homens 

a porcentagem a favor é apenas um pouco maior, 37% a favor, 61% conta e apenas 1% são indiferentes ou não sabem 

o significado da palavra.  

  Em alguns países o porte de armas é liberado, nos EUA é o país com o maior número de armas por habitante 

do mundo. Para ter uma arma é necessário passar por uma checagem rápida de antecedentes criminais.  

  No México há apenas uma loja de armas em todo o país e ela fica na capital. Para obter o porte nesse país é 

necessário ter renda, emprego fixo e não ter antecedentes criminais. 

   Na França os candidatos a um porte de arma no país devem ter ao menos 18 anos e são obrigados a 

determinar uma razão genuína para possuir uma arma, por exemplo, prática de esportes como caça e tiro ao alvo, ou 

proteção pessoal, segurança ou atividade de colecionador. As autoridades verificam os antecedentes criminais do 

candidato, além dos registros referentes à saúde física e mental. O processo chega a durar seis meses. 

   No Japão o cidadão precisa frequentar um dia inteiro de aulas e passar numa prova escrita e outra de tiro ao 

alvo, com mínimo de 95% de acertos. Além disso, exigem-se exames psicológicos e antidoping; e a polícia verifica 

antecedentes criminais e eventuais ligações com grupos extremistas. A licença se refere exclusivamente a espingardas 

de caça e rifles de ar comprimido: o porte de armas de mão é proibido. 

   Na África do Sul é muito difícil obter uma arma legalmente. O processo é lento e inclui aulas de tiro, entrevistas com 

familiares, checagem de histórico criminal e de uso de drogas e inspeção no local onde a arma será guardada, tudo isso antes 

que a compra seja autorizada.   

  Por meio de muitas pesquisas, chegamos à conclusão que o porte de armas gera muita esperança em parte da 

população e possibilita a legítima, por outro lado, ter uma arma em casa pode aumentar os casos de feminicídios e 

homicídios. Mas e você? Teria uma arma em casa? 

 

 


