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Do grego, "hoplon" significa arma, e
"philos", afei<;:ao. Hoplofilia e 0 gosto, interes
se, afei<;:ao, atra<;:ao por armas, em especial,
armas de fogo.
Arma, no sentido abrangente, pode ser
definida como "aquilo que facilita a morte" (e
principalmente. 0 homicidio). Qualquer objeto
pode ser utilizado como arma, 0 que nao
significa que seremos contra os objetos, e sim,
contra 0 seu potencial mortifero. Cabe a
inteligencia humana e a Tecnologia tornarem
os objetos cada vez menos prejudiciais a Vida.
A isto se define Paz.
A industria automobilistica pode ser
industria da Paz, quando combata a insegu
ran<;:a no transito. A constru<;:ao civil pode ser
industria da Paz, quando aumente a seguran
<;:a dos operarios. Os esportes podem ser
jogos da Paz, quando nao perpetuem a
violencia. A industria das armas JAMAIS sera
industria da Paz! E proprio do revolver, matar,
como e proprio do cigarro, viciar e do alcool,
embriagar.

oMeio

sadoe

Dingo

lpela Nossa Senhora
edel direito ametade
acompanhado de ar
que podem ser servi
de venda sao: Agro
~mbiental Vitare, Flori
)pen Academia. Nao
Jem..
Imo 0 campeonato de
sica ao vivo e muitas

~oTwiner

ApOS mlieniOS ae aomestlcayao, caes e
gatos ainda matam outros animais, sem
qualquer necessidade para a sobrevivemcia.
Agem por instinto. Ja foram piores, mas a
evoluyao biol6gica e lenta e gradual.
Da mesma forma, milh6es de seres
humanos gostam de ter 0 direito a uma arma.
E uma especie de saudade da epoca em que
possuiamos garras e presas afiadas. Em
2005, no plebiscito do desarmamento, 64%
dos brasileiros votaram contra a proibir;ao do
comercio de armas de fogo, manifestando 0
quanta ainda apreciam as armas - garras e
presas modernas.
Quem admira armas cita, constantemente,
que "adorar armas e um instinto tao natural
quanta adorar a um bebe". Ea sintese perfeita
de quem nao sabe discernir entre um instinto
materna saudavel (dar a Vida), e um instinto
mortifero doentio (tirar a Vida). Ainda pensam
iguais a nossos primos caes e gatos.
Ajoelham-se aos pr6prios instintos. Nao
descobriram como viver em Paz, sem armas.
Segundo a Projeciologia, ha uma conse
quencia ainda pior no ato de defender as
armas. Quem acredita que a arma Ihe deixa
seguro e obrigado a acreditar que nao ha vida
ap6s a morte (um dogma leva a outro). Amorte
absoluta significaria 0 final, a oportunidade
para eliminar problemas e fugir das responsa
bilidades pelos pr6prios atos.
Leitor, voce admite a hip6tese de nao
sermos apenas este corpo? Se sim, nao e
evidente que matar alguem nao acaba com
um problema - apenas da inicio a outro ainda
maior? Independente das crenr;as, minhas ou
suas, a maioria de n6s sabemos muito bem 0
que iremos encontrar "do outro lado", e esta
ocasiao, enfrentaremos desarmados.
Flavia Amaral e pesquisadar da Vida,
partan/a, cantra as armas.
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