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1 INTRODUÇÃO
O debate sobre a flexibilização das armas de fogo no Brasil tem sido
um tema muito corrido na mídia nos últimos tempos, em função da alta taxa de
criminalidade e politica, onde segundo o IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança
pública, no ano de 2016, o número de homicídios chegaram ao surpreendente
número de 62.517, sendo que 71% dos casos alguma arma de fogo foi utilizada.
Além disso, os recentes massacres ocorridos em escolas como a de Suzano (2019)
e Realengo (2011), onde indivíduos entram atirando nos alunos, movimentando
ainda mais o debate na esfera política, com o presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, afirmando que flexibilizar o porte de arma seria uma barbárie. Vale
ressaltar que o atual presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, defendeu em
toda sua campanha o direito ao porte de arma de fogo para os cidadãos que
cumprirem certos requisitos legais.
Atualmente, o que regula a questão do porte de armas de fogo no
Brasil é a lei nº 10.826, vulgo estatuto do desarmamento, assinado em 2003 pelo
então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ela, para tirar o porte é
necessário possuir no mínimo 25 anos, comprovação de capacidade técnica, aptidão
psicológica, declaração de efetiva necessidade (que fica a critério de um delegado
federal, podendo negá-lo), entre outros. Além disso, vale lembrar que o custo de
uma arma e seus acessórios no Brasil são extremamente caros, com uma arma
nacional chegando facilmente aos três ou quatro mil reais. Se for importada, o valor
será ainda maior, sendo na maioria das vezes superior aos seis mil reais.
Lembrando, que uma pessoa que queira tirar o porte precisa pagar pela arma, todos
exames, munição e outras coisas, o que acaba deixando o valor final muito caro e
inviável para boa parte da população (isso levando em conta que o pedido foi
aceito).
Para ter uma noção melhor sobre o assunto, o presente trabalho
apresenta a opinião das pessoas que lidam com armas de fogo diariamente na
cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, seja na sua defesa ou no combate ao
crime. Esse trabalho traz o resultado dos questionários aplicados na Polícia Federal,
Polícia Rodoviária Federal, Ronda Ostensiva Militar Urbana, Seguranças privados,
Polícia Militar e Polícia Civil.
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 HISTÓRIA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE ARMAS
2.1.1 Brasil Colônia
Foi durante o período que o Brasil era apenas uma colônia
portuguesa (1500-1822) que a primeira política de desarmamento foi feita, onde
qualquer pessoa que fabricasse ou andasse com arma de fogo estaria sujeita a
punição, ou até mesmo, a pena de morte.
2.1.2 Brasil Império
Passados alguns anos após a independência do Brasil em 1822, o
direito as armas foram liberadas para oficiais de justiça e cidadãos brasileiros livres,
com exceção dos negros sendo grande parte escravos e índios que não fossem
capitães do mato.
A lei foi mantida dessa forma até a revolução de 1930, sofrendo
apenas pequenas alterações até então.
2.1.3 Era Vargas
Getúlio Vargas assumiu o comando do Brasil através da revolução
de 1930, tirando do poder o então Presidente Washington Luís. Como todo governo
ditatorial, um dos seus primeiros foi dar fim as ameaças armadas contra sua
presidência, que na época eram os cangaceiros e o coronelismo. Para isso, Vargas
implementou uma campanha de desarmamento. A fim de uma melhor compreensão
dos fatos, é preciso entender como funcionava os dois principais grupos armados.
Coronelismo eram vários batalhões da extinta guarda nacional espalhados pelo
Nordeste, comandados por importantes fazendeiros locais. Já os cangaceiros eram
grupos criminosos formados na mesma região do país, que atacavam em grupos,
aterrorizando inúmeras cidades da região.
Mas de que forma Getúlio conseguiu desarmar esses dois grupos de
forma efetiva?
Aqui vai um trecho retirado do livro Mentiram para mim sobre o desarmamento

5
Bene Barbosa e Flavio Quintela (2015, pg.33 e .34)
“O discurso para lidar com os cangaceiros era muito palatável a população, já que
o caráter criminoso do movimento dava ampla justificativa a captura ou morte de seus líderes. Mas
como minar o poder dos coronéis? Vargas sabia que enquanto eles tivesse um poder bélico
comparável ao do Estado, jamais conseguiria subjuga-los. Desarmá-los a força também não era um
opção viável, pois resultaria num conflito certo (...). A estratégia escolhida foi justamente a de culpar
os cangaceiros, afirmando que as armas que eles usavam em seus crimes vinham dos estoques dos
fazendeiros-coronéis.”

A campanha deu certo para os coronéis, porém ainda faltava o
segundo grupo: o dos cangaceiros. Eles acabaram somente quando forças federais
conseguiram executar o Lampião (principal cangaceiro), fazendo com que o grupo
acabasse depois de um tempo.
A ditadura Vargas ainda enfrentou outro confronto envolvendo a
questão das armas, mas agora com o estado de São Paulo. A revolução
constitucionalista de 1932 foi marcada pela tentativa de derrubar o governo e
convocar uma nova assembleia constituinte. A força policial estadual era muito bem
equipada com metralhadoras e fuzis importados. Após quase três meses de batalha,
Getúlio vence a revolução, tirando dela um aprendizado muito importante: as forças
estaduais não teriam feito a revolução se não tivesse um arsenal de tal tamanho. Foi
então que apenas dois anos depois, Vargas assinou o decreto 24.602 (que está em
vigor até hoje, porém foi ampliada e mudou o nome para R-105,) que cria inúmeras
limitações de armamentos, até mesmo para as polícias.
Mesmo com todos esses casos, ainda era possível adquirir uma
arma de fogo no Brasil sem muita burocracia.
2.1.4 Governo Fernando Henrique Cardoso
O governo de Fernando Henrique Cardoso teve início com sua
posse em 1°de janeiro de 1995 e terminou em 1° de janeiro de 2003, sendo assim
teve dois mandatos consecutivos e sempre visando o desarmamento da população.
Ficou marcado pela aprovação da lei nº 9.437/97 que tornaria crime o porte e a
posse ilegal de arma de fogo no país, onde até então era somente uma
contravenção penal. Na época adquirir e andar com uma arma era fácil e normal,
tanto que várias bolsas masculinas já vinham com um coldre de fábrica. A lei
também criou o Sistema Nacional de Armas no âmbito da Polícia Federal, órgão que
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existe até hoje com a função de cadastrar e registrar grande parte das armas de
fogo no Brasil.
Durante seu governo também foi instaurado o decreto nº 3.665/00,
que criou a redação para produtos controlados pelo exército (R-105). Nele houve
aumento na restrição de armas e calibres, sendo os principais liberados: .380ACP,
.38SPL. Caçadores, atiradores e colecionadores ainda conseguiam alguns calibres
restritos, porem houve o aumento da burocracia.
2.1.5 Governo Lula
O Governo de Luiz Inácio Lula da Silva teve início em 1°de janeiro
de 2003 e fim em 1° de dezembro de 2011. Logo no seu primeiro mandato, Lula
sancionou a lei federal n° 10.826/03, que está em vigor até hoje, também conhecida
como estatuto do desarmamento. Ela junto com o seu decreto Nº 5.123/04 restringiu
ainda mais as armas de fogo para a população, com o intuito de diminuir elevado
número de homicídios. Será falada mais sobre ela no desenvolvimento, mas
algumas de suas mudanças foram: Limite de 50 munições por ano, idade mínima
para adquirir uma arma de 25 anos, necessitar de uma efetiva necessidade para
comprar e portar uma porta (é um critério subjetivo, que fica a critério da Polícia
Federal aceitar ou não).
Já em 2005 ocorreu um referendo popular com a seguinte pergunta:
"O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil?". 33.333.045
pessoas votaram a favor (36,06%), mas a grande maioria da população foi contra
com incríveis 59.109.265 votos (63,94%). Nunca na história do Brasil um presidente
foi eleito com tamanho número de votos.
2.1.6 Governo Bolsonaro
O governo do Presidente Jair Bolsonaro começou em primeiro de
janeiro de 2019. Em todos seus mandatos como deputado federal, toda sua
campanha e pré-campanha a presidência se posicionou contra o estatuto do
desarmamento, defendendo que o cidadão que cumprir certos requisitos tenha
direito a registrar e portar uma arma de fogo.
Com o objetivo de cumprir sua palavra, seu governo assinou três
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decretos mudando profundamente a legislação sobre armas no país:
Decreto nº 9.685: Favorece a posse de armas, explicitando o que é
efetiva necessidade (de forma a garantir para toda população que cumprir os outros
requisitos), estende a validade do registro de 5 para 10 anos, entre outras.
Decreto nº 9.785:Possui 26 páginas e faz profundas mudanças nas
regras de arma de fogo no país, como: libera vários calibres que eram restritos (até
fuzil em 5,56x45mm), acaba com o monopólio nacional de armas, aumenta o limite
de munições de 5.000 cartuchos anuais para calibres permitidos, o porte passa a ser
ligado a pessoa(antes era a arma),aumenta a validade do porte para dez anos, deixa
explicito a efetiva necessidade para algumas profissões(oficiais de justiça, agentes
de transito, proprietários de clubes de tiro, caminhoneiros, funcionários de empresas
de transporte de valor, entra outras), permite menores de idade praticar tiro com
previa autorização do responsável.
Decreto nº 9.797: Altera alguns pontos do decreto anterior, em
função de contestações do Congresso Nacional e do Superior Tribunal de Justiça
(STF), mas mantem sua essência. Algumas mudanças: Proíbe a compra de fuzil
para a população urbana, determina idade mínima de 14 anos para prática de tiro
com permissão do responsável, limita o número de armas para os Caçadores,
Atiradores e colecionadores, entre outras.
Observação:

As

mudanças

foram

produzidas

via

decreto

presidencial, não pelo Congresso Nacional(lei). Isso significa que as mudanças
possuem grande insegurança segurança jurídica, com os decretos podendo ser
revogados pelo Congresso ou pelo Superior Tribunal Federal. Além disso,
normativas do Exército e do Ministério da Justiça e Segurança Pública podem alterar
partes das regras.
2.2 LEGISLAÇÃO ATUAL
Antes de tudo, vale ressaltar que existem duas possíveis formas de
comprar arma de fogo no Brasil. A primeira é pelo exército, para as pessoas que
desejam se tornar colecionadoras, caçadoras ou atiradoras (CACs). A outra forma é
pela Polícia Federal, para pessoa que deseja utilizar uma arma para sua defesa
pessoal, seja através da posse ou do porte da arma.
Este trabalho focará somente nas armas relacionadas a defesa
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pessoal, ou seja, as armas adquiridas através da Polícia Federal. Também focará
mais em relação ao porte de armas, que é o tema do trabalho.
Posse de arma é o registro para possuir uma arma em sua casa ou
seu trabalho. Não deve ser confundido com porte de arma, que autoriza o cidadão
andar com sua arma fora de sua residência ou trabalho.
Observação: Militares, polícias e demais agentes da segurança
pública sempre possuíram o direito de comprar e portar armas. Esse trabalho referese somente a aquisição de arma por civis.
Explicado isso, vamos resumir alguns pontos da legislação em vigor
na presente data de produção do trabalho.
2.2.1 Sistema Nacional de Armas
Sistema Nacional de Armas ou somente SINARM, é um órgão do
ministério da justiça, na esfera da Polícia Federal que tem como função identificar e
cadastrar as armas de fogo em todo território nacional, com exceção das forças
armadas e auxiliares. É nele que a população civil precisa registrar sua arma para
obter a posse e o porte.
2.2.2 Como adquirir a posse de uma arma de fogo
Primeiramente, o interessado deverá completar o requerimento de
aquisição de arma de fogo via internet, no site da Polícia Federal. Além disso, devera
imprimir o mesmo e o Guia de Recolhimento da União (GRU, que deve ser pago).
Logo após, o cidadão deverá se dirigir a uma delegacia de Polícia
Federal, cumprindo alguns requisitos:
a) Possuir ao menos 25 anos de idade
b) Declaração de efetiva necessidade
Essa declaração de efetiva necessidade para a posse era muito
subjetiva até o início de 2019, pois ficava a critério de um
Delegado de Polícia Federal aceitar ou não o requerimento do
cidadão, mesmo ele comprimento todos os outros requisitos. O
decreto nº.9.864, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro deixou
mais objetivo, em seu artigo 7, inciso III e IV:
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III Residentes em área rural
IV Residentes em áreas urbanas com elevados índices de
violência, assim consideradas aquelas localizadas em unidades
federativas com índices anuais de mais de dez homicídios por
cem mil habitantes, no ano de 2016, conforme os dados do Atlas
da Violência 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública;
Esses índices incluem todos estados da federação, garantindo
assim a aceitação da declaração de efetiva necessidade.
c) Copias do CPF, RG, além de comprovante de residência
d) Comprovação de idoneidade, apresentando certidões negativas
criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e
Eleitoral e comprovar, também, não estar respondendo a
inquérito policial ou processo criminal
Aqui basicamente o critério é não ser um bandido. O único porem
é que a pessoa precisa ir atrás de certidões em cartórios de
várias esferas, levando tempo e dinheiro.
e) Renda lícita
f) Aptidão psicológica, que deverá ser atestada por psicólogo
credenciado pela Polícia Federal
É um critério necessário, porem os custos do laudo são muito
elevados, variando de R$280,87 até R$655,36, de acordo com a
tabela da Polícia Federal.
g) Capacidade técnica, que deverá ser atestada por instrutor de tiro
credenciado pela Polícia Federal
O valor cobrado pelo teste de capacidade com um instrutor
credenciado, com o aluguel da arma, do estante e o valor das
munições chegam a variar de R$240 a R$300, segundo o site
Brasil Econômico. Caso a pessoa não saiba manusear uma arma
de fogo, porém deseja adquirir uma, precisará antes fazer um
curso basco de tiro, que custa aqui em Uruguaiana por exemplo,
em torno de R$450,00.
h) Foto 3x4 não muito antiga
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i) Declaração de cofre ou local seguro para lugares onde morem
crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência mental
Após cumprir todos gastos necessários com burocracias, o
interessado pode se dirigir a uma loja e finalmente comprar sua arma e suas
munições, que diga se de passagem, são absurdamente caras.
Mas resumidamente, o cidadão não gastara menos de três mil e
setecentos reais nessa jornada, segundo a empresa Taurus, com o preço chegando
a valores bem superiores, dependendo do calibre, marca e outros fatores.
2.2.3 Como adquirir o porte de uma arma de fogo
O porte de arma de fogo no Brasil é proibindo em função da lei nº
10.826, porem em casos específicos onde a pessoa demonstra efetiva necessidade
em função de atividade profissional de risco ou ameaça a sua integridade física, a
Polícia Federal poderá conceder. O novo decreto do presidente Jair Bolsonaro,
especificou efetiva necessidade em aproximadamente 20 profissões, como: Instrutor
de tiro ou armeiro credenciado a Policia Federal, Políticos, CACs, Oficiais de justiça,
dono de lojas de arma, donos de escolas de tiros, conselheiros tutelares, agentes de
trânsito, funcionários de empresas de transporte de valor, caminhoneiros.
Quem não exercer alguma dessas funções e desejar retirar o porte,
deverá escrever sua efetiva necessidade e enviar para a Polícia Federal, onde ficara
a critério de um delegado federal, que poderá conceder ou não.
Além da efetiva necessidade, o interessado deverá seguir os
mesmos critérios da posse de arma, porém com uma comprovação técnica de tiro
mais rigorosa. A taxa para Polícia Federal também é maior, com somente a
expedição e renovação do porte custando R$1.466,68.
Um ponto importante é que o porte é por pessoa, não por arma. Isso
significa que se um indivíduo possuir mais que uma arma portátil em seu arsenal, ele
poderá usar qualquer uma, desde que seja de forma velada.
Observação:
Entende-se por arma de fogo de porte, segundo o decreto nº 9.875
em seu artigo primeiro inciso VI “as armas de fogo de dimensões e peso reduzidos, que podem
ser disparadas pelo atirador com apenas uma de suas mãos, a exemplo de pistolas, revólveres e
garruchas;”
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Ou seja, fuzis, carabinas, submetralhadoras, metralhadoras e
espingardas são proibidos para porte.
2.2.4 Calibres
Levando em considerações a definição de armas de porte e sabendo
que os calibres permitidos são os que geram na saída do cano uma energia cinética
de até 1.200 libras e 1.620 joules de energia cinética, os principais calibres
permitidos são:
Para revólveres: .22LR, .32S&W Long, .38SPL, .357Magnum, .44
Magnum
Para pistolas: .22LR, .25Auto, .32Auto, .380ACP, 9X19mm, .40S&W,
.45ACP
O limite de munições para calibres permitidos é de 5 (cinco) mil
cartuchos por ano.
2.2.5 Preço de armas
Basta dar uma pesquisa rápida em algumas lojas de armas para
reparar que adquirir uma arma no Brasil não é barato.
Preço de revólveres:
Revólver Taurus 85 ultra-lite em calibre .38SPL: R$2.999,00
Revólver Taurus RT970 em calibre .22LR: R$ 6.200,00
Revólver Chiappa Rhino 50DS (importado) em calibre .38SPL:
R$11.300,00
Preço de pistolas:
Pistola Taurus PT938 inox em calibre .380ACP: R$6.610,00
Pistola Taurus PT59 S em calibre .380ACP: R$7.882,25
Pistola Walther Colt 1911 A1 em calibre .22LR: R$ 10.999,00
Importante: Nos valores não estão inclusos os preços dos outros
critérios, como teste prático de tiro, exame psicológico, entre outros. Isso ressalva
que o custo para possuir uma arma legalmente no país é muito elevado, restringindo
para poucas pessoas.
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2.3 PESQUISA
Para obter uma melhor compreensão do tema, foi aplicado um
questionário em vários órgãos de segurança de Uruguaiana, em agentes que
utilizam diariamente as armas de fogo. Foram totalizados 38 agentes, sendo no
mínimo cinco de cada órgão. As instituições pesquisadas foram: Polícia Federal
(PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU),
Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e seguranças privados.
A pesquisa foi produzida em setembro de 2018, ou seja, antes dos
decretos do governo Bolsonaro.
Segue abaixo os principais dados da pesquisa:

Gráfico 1- Você acredita que a lei sobre armas deveria ser revista?

13

De início, percebe-se a grande insatisfação dos agentes de
segurança no tocante a atual legislação, com a maioria acreditando que a lei deve
ser mudada e aperfeiçoada (76%). Somente três agentes acreditam que a lei deve
ser deixada como está (8%) e seis como talvez (16%).
Gráfico 2- Com base em suas experiências, você acredita que o
cidadão que cumprir certos requisitos deveria ter o direito de portar arma de fogo?

A grande maioria dos agentes são favoráveis ao porte de arma de
fogo para a população, desde que cumprido alguns requisitos (76%). Também
percebe-se um resultado semelhante ao do referendo de 2005, onde a sociedade
votou contra o desarmamento.
Ainda foi pedido para o agente justificar sua resposta e aqui estão as
principais:
“O cidadão de bem deve ter os meios necessários para poder
defender a sua vida e de seus familiares” Polícia Federal A
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“Evitar agressões contra si e seus familiares” Policial Rodoviário
Federal A
“É um direito que deve ser dado ao cidadão que deseja e for capaz
de adquirir para sua segurança pessoal, visto que o Estado não consegue dar
segurança absoluta para o cidadão” Policial Civil A
“O porte de arma é muito delicado, pois acredito que agravariam
discussões

e

contratempos

do

cotidiano,

não

existe

uma

educação

e

conscientização popular que permita ter o porte de armas de forma segura para
todos.” Policial Militar A
“Não devemos tirar do cidadão o direito de defender seus bens, sua
vida e a vida de seus familiares, fazendo uso se necessário de todos os meios
disponíveis” Policial Militar B
“Acredito que as pessoas possam desde que preencham os
requisitos possuir ainda, porém portar arma em via publica torna complicado pelas
circunstâncias pode ter problemas graves.” ROMU A
Com base nas justificativas dos agentes de segurança, podemos ter
a ideia de que a maioria visa a liberação do porte de arma de fogo para a proteção
pessoal e da sua família. Outras respostas mostram também que alguns policiais
são a favor da posse e não do porte de armas de fogo, pois isso causaria
transtornos nas vias públicas.
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Gráfico 3- Quais seriam esses requisitos?
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Aqui percebe-se que os critérios técnicos, na visão dos agentes,
devem permanecer quase os mesmos que são exigidos atualmente. Residência fixa,
ocupação lícita, não possuir antecedentes criminais e capacidade técnica foram
marcados por no mínimo 30 agentes, com a aptidão psicológica chegando a ser
marcado por todos que responderam.
Em outros, apenas dois agentes citaram a comprovação de efetiva
necessidade. Também foram citados: Renovação anual do porte, avaliação familiar e
análise de vida pregressa. Porém, os últimos três apenas com um voto cada.
Também foi questionado se acontecesse uma possível flexibilização
do porte, qual impacto(s) acreditam que teria?
“Maior respeito dos marginais para com as pessoas de bem” Policial
Rodoviário Federal B
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“Fique certo que o cidadão de bem sempre ajudou a polícia,
trazendo informações para combater o ilícito, e sim, o delinquente irá pensar duas
vezes ou mais antes de agir contra aquele que estiver armado protegendo seu bem
maior, sua vida e a dos outros” Policial Militar C
“Infelizmente mais negativo do que positivo na minha opinião. Ter
posse de arma dentro de sua residência já inspira cuidados e cautela, porém portar
armas rotineiramente vejo mais como risco do que como segurança. Ânimos
exaltados mesmo para um cidadão de bem podem gerar resultados preocupantes ou
até mesmo tragédias.” Policial Militar A
“Acredito que a diminuição da violência urbana.” Policial Rodoviário
A
“Aumento dos casos de atuação de vítimas em legítima defesa
(reação)” Policial Federal A
“Imagino que o “falso empoderamento” que uma arma pode dar ao
cidadão despreparado pode causar aumentado da violência. Exemplo: brigas no
trânsito com fins trágicos.” Policial Civil B
“Possibilidade maior de defesa, do cidadão contra bandidos” Policial
Militar D
Com base nas respostas sobre qual o impacto da liberação do porte
na população caso isso acontecesse, é visto que os agentes ficam divididos nessa
ideia, pois uns falam que isso acarretaria no temor do delinquente/ladrão em que ele
pensaria " duas vezes" antes de praticar algum ato de marginalidade, já outros
agentes falaram quem a liberação acarretaria em situações de tragédias como por
exemplo um briga de trânsito podendo acabar em morte ou deixar pessoas feridas.
Porém, a maioria acredita que o porte de armas deve ser liberado para termos como
nos defender, visto que temos essa deficiência na segurança que infelizmente não
está em todo lugar.
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CONCLUSÃO
O desenvolvimento desse trabalho trouxe um panorama geral sobre
a questão do porte de armas de fogo no Brasil, com uma linha do tempo passando
brevemente do Brasil Colônia até governo atual. Nele foi explicado as inúmeras
campanhas de desarmamento, desde o ditador Getúlio Vargas, que fez inúmeras
restrições, passando por Fernando Henrique Cardoso, que criminalizou o porte de
arma de fogo, chegando ao governo Lula, que aprovou o estatuto do desarmamento
(lei nº 10.826). Também foi citado sobre o atual governo, que diferente dos outros, é
favorável a flexibilização das armas. Até o momento, ele já alterou e regulamentou
regras importantes em relação ao tema, porém, por serem decretos, são limitados e
não possuem segurança jurídica de lei.
Nos dias atuais, para adquirir o porte de arma são necessários
basicamente sete critérios: capacidade técnica, aptidão psicológica, certidões
negativas de antecedentes criminais, ocupação lícita, residência fixa, possuir 25
anos e escrever uma declaração de efetiva necessidade. Nessa última, o cidadão
deverá demonstrar que desempenha atividade perigosa, com risco a sua integridade
física. Ela fica a critério da Polícia Federal, que pode aceitar ou não o requerimento.
É este critério que acaba por proibir o porte para grande parte da sociedade (mesmo
comprido os outros critérios). Além disso, os custos com taxas e equipamentos não
são baratos.
Também foi realizada uma pesquisa com 38 agentes de segurança,
das esferas federais, estaduais, municipais e privadas, com objetivo de aprofundar o
conhecimento sobre o assunto e analisar o melhor caminho que o país deverá levar
em relação ao porte de arma de fogo para população, na visão de quem utiliza
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armas diariamente. Foi constatado no gráfico-2 que a maioria dos agentes são
favoráveis ao porte para cidadãos que cumprirem certos requisitos (76%), com a
justificativa de que as forças governamentais não conseguem proteger o cidadão 24
horas, devendo dar a ele o direito de defender sua vida, a vida de seus familiares e
seus bens. Os outros agentes (24%) acreditão que flexibilizar o porte não seria uma
boa ideia, com o argumento de que falta educação das pessoas no cotidiano,
podendo agravar discussões e contratempos, de maneira a aumentar ainda mais a
violência. Como dito anteriormente, o resultado foi semelhante ao referendo popular
de 2005, o que acaba por deixar claro que a vontade da maioria dos agentes de
segurança são os mesmos da população: flexibilizar o porte de arma de fogo.
Vale ressaltar que o tema possui grande complexidade, com
inúmeras variáveis possíveis de ser analisadas, como dados, opiniões de
especialistas, ideologias políticas, entre outros. Dessa forma, o presente trabalho
trouxe uma visão geral sobre o tema de extrema importância na segurança pública,
que interfere diretamente na vida de milhões de brasileiros e vem se popularizando
cada vez mais na esfera política e social.
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