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Já imaginou ter que se defender e errar longo no início por algo tão simples?
Durante um treino, um policial perguntou qual era o fundamento do tiro mais importante.
Antes que eu pudesse responder, outro colega disse: “Todos são importantes!” Você sabe
que a corrente sempre arrebenta no elo mais fraco. E como cada fundamento do tiro
representa um elo dessa corrente, a falha em qualquer um deles tem o potencial para fazer
todo o resto desmoronar. O resultado é um tiro inaceitável, conforme o objetivo do disparo.
Se for apenas um treinamento ou um curso, você ainda tem a oportunidade de refazer a
série. Contudo, se for em um momento decisivo, talvez não haja uma segunda chance.
Algumas escolas consideram os seguintes fundamentos: base, empunhadura, visada,
respiração e acionamento do gatilho. Esse modelo é simples e atende muito bem os
requisitos para se atirar com uma arma de fogo.
Outros instrutores e academias incluem o alinhamento do quadril e dos pés em direção ao
alvo, a apresentação da arma, a flexão dos braços, o travamento dos punhos, o follow
through e o reset do gatilho. Eu também incluiria a primeira empunhadura – aquela que
você faz quando toca a arma pela primeira vez.
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Parece muito, eu sei! E com tanta coisa podendo dar errado, o que
fazer?
Você precisa ter em mente três palavras: consciência, persistência e consistência.
E o que o dicionário Aurélio nos informa sobre o significado de cada palavra? Ele diz que
consciência é “o conhecimento imediato da sua própria atividade psíquica ou física.”
Persistência é o mesmo que perseverança. Já consistência é a “concordância aproximada
entre os resultados de várias medições de uma mesma qualidade.”
Como isso se aplica ao tiro esportivo ou policial? Bem, consciência representa o seu
conhecimento sobre os fundamentos do tiro e como você adapta o seu corpo para que o
movimento (a ação física) seja compatível com eles. É o seu esforço mental (consciente) e
físico para realizar um tiro aceitável. Persistência é a sua capacidade para fazer apenas o
necessário, sem a adição de movimentos desnecessários, por exemplo. É manter-se firme no
propósito de sempre atender os requisitos dos fundamentos. Finalmente, consistência é
fazer o correto sempre e sempre da mesma forma.

Aonde quero chegar e o que a 1ª empunhadura tem a ver com
isso.
Quem porta uma arma de fogo precisa compreender que a ocultação total é impossível, a
menos que se abra mão da acessibilidade e da rapidez no saque por completo. Nesse caso,
eu recomendaria um coldre de tornozelo porque, dessa forma, a vítima não correria o risco
de ter a arma localizada na linha da cintura. Se ela vai conseguir se defender é outra história,
assim como quem não treina.
Então, se o usuário esconde uma arma a ponto de não conseguir usá-la adequadamente,
qual o seu propósito? Se não é possível dissimular o porte completamente, inserindo a arma
dentro da calça com a empunhadura (cabo) quase toda escondida, não é melhor permitir
que o saque seja o mais consistente?
Quando a arma sai do coldre, a primeira empunhadura (a pegada feita com a mão
dominante) tem que ser perfeita. E pra isso, todos os dedos e a palma da mão precisam
envolver a empunhadura da arma. Isso permite que você não erre logo no início.
Uma empunhadura deficiente, no momento da necessidade, tem o potencial para produzir
um tiro ruim, um erro completo no alvo ou um tiro não intencional.
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Quando comprar um coldre verifique se ele permite que você empunhe a arma com
perfeição e rapidez. Se seu coldre atual não permite isso, troque-o antes que tudo
desmorone no momento mais importante da sua vida.

Porte correto com espaço permitindo o encaixe dos dedos na empunhadura.

Mas essa posição mais elevada da arma não a deixa mais
perceptível?
Para a maioria das pessoas, a altura da sua arma faz pouca diferença, pois elas vivem num
estado de desatenção quase contínuo. Por isso elas são incapazes de perceber que você está
armado.
Já os criminosos só sabem que alguém está armado quando fazem uma busca pessoal.
Numa situação assim, a altura da sua arma, mais uma vez, não faz diferença sob o aspecto
da visualização, até porque você perdeu a capacidade de se antecipar ao perigo. Entretanto,
faz toda a diferença na sua capacidade de sacar rápido e corretamente, inclusive se for
necessário usar apenas a mão forte.
Portanto, você precisa manter sua arma discreta até o ponto que isso não comprometa sua
empunhadura e seu saque. Como o primeiro compromisso de todo policial ou cidadão
armado é com o estado de alerta, é preferível estar em melhor condição para agir em vez de
reagir com dificuldade.
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