
Por uma Mesa Nacional de Diálogo contra a Violência 

O Brasil tem sofrido, com crescente horror, o recrudescimento de um dos piores traços da 

formação nacional: a violência incorporada ao cotidiano, especialmente das camadas de baixa 

renda. Segundo o Atlas da Violência, em 2017 houve uma taxa de 31,6 mortes violentas por 100 

mil habitantes, a maior da história do país. Dos 65 mil assassinados, a maioria absoluta era 

composta de jovens e negros.  

Às chacinas gratuitas, como a de Suzano (SP) no início deste ano, e aos morticínios planejados, 

como o de Altamira (PA) em julho passado, somam-se as balas, endereçadas e perdidas, que a 

cada dia ceifam o futuro e tornam infernal a vida dos indivíduos. Nada menos que 74% dos 

homicídios são cometidos por armas de fogo, um dos maiores indicadores do mundo. Propostas 

de facilitar o acesso a armas de fogo tornarão o quadro ainda mais grave. A escalada 

armamentista coloca em risco toda a população, e em particular a classe policial, que tem por 

dever estar na linha de frente dos conflitos.  

Para piorar, recentemente têm proliferado os discursos de ódio, ajudando a conformar 

subjetividades violentas e intolerantes, e declarações públicas que legitimam a letalidade de 

órgãos oficiais. Ativistas e profissionais que repudiam tais pontos de vista se encontram em 

situação de crescente insegurança. 

Está na hora de gritar basta! As entidades representativas da sociedade civil precisam mobilizar 

pessoas e instituições para construir uma agenda propositiva de segurança que respeite os 

direitos humanos e uma cultura cidadã capaz de refazer os laços de sociabilidade em dissolução.  

Imbuídos de tal espírito, convidamos de maneira ampla organizações, movimentos e 

associações de variados credos e ideologias para sentarem-se juntos e discutir o que fazer. Se 

nos perguntarem agora como iremos nos organizar e como faremos para reduzir os índices que 

hoje assustam e envergonham a cidadania, responderemos com honestidade que não sabemos. 

Porém, estamos convencidos que a paz só será alcançada com o respeito aos direitos humanos 

e a promoção da participação democrática. Acreditamos que a mobilização desde baixo saberá 

inventar os caminhos necessários para chegar lá.  

Por isso, lançamos hoje a iniciativa de uma Mesa Nacional de Diálogo contra a Violência. A Mesa 

não tem definições prévias, que serão construídas pelos que a ela aderirem. A única função das 

entidades que aqui convidam as demais é a de levantar as bandeiras da tolerância profunda, do 

respeito entranhado ao direito do outro e da busca da união na diversidade. Apostamos que em 

torno destes princípios poderemos contrapor ao monstro da violência a energia viva da 

sociedade mobilizada. 

 

Brasília, 15 de agosto de 2019. 


