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Ato em memória dos executados pela chacina

de Osasco e Barueri de 2015
nota: este panfleto integra a semana de eventos em memória aos executados na  chacina de Osasco

e Barueri, elaborado no âmbito do Projeto de Extensão "Políticas de Segurança e Violência de

Estado: relatos de luta e imagens de resistências das mães da Chacina de Osasco de 2015"

Chacina de Osasco e Barueri

Entre os dias 8 e 13 de agosto de 2015 aconteceu a

maior chacina do Estado de São Paulo. Uma série

de ataques produziu execuções no bairro Jardim

Munhoz Junior, na divisa entre as duas cidades.

Em Osasco, na rua Antônio Benedito de Ferreira,

no bar do Juvenal, dez pessoas foram baleadas e

oito morreram em um episódio de execução

gravado por câmeras do bar. Nas ruas e

proximidades do bairro, outras quatorze pessoas

foram baleadas a esmo, oito delas morreram. Em

Barueri, foram mais dois assassinatos na Rua Irene

e outro na Rua Carlos Lacerda. Essa sequência de

ataques brutais foi cometida por agentes de

segurança do Estado, uma característica quase

sempre presente em chacinas no Brasil.

Atribuída como vingança à morte de dois colegas

dos agentes de segurança envolvidos, a chacina de

Osasco e Barueri não foi mais um episódio

aleatório. Ela reinscreveu o traço racista e violento

da presença do Estado na vida de moradores de

zonas periféricas brasileiras. Ela reinscreveu a

articulação político-militar historicamente marcada

por massacres, violações e morticínios que

conhecemos como segurança.

A militância de mães

No Brasil, a reunião de mães de pessoas

executadas por forças de segurança do Estado

remonta aos anos 1990. Trata-se de um movimento

que reaparece em diferentes locais e circunstâncias

respondendo à urgência de acompanhamento

atento aos desdobramentos de chacinas e brutais

ataques que se tornaram corriqueiros no país,

quase sempre direcionados a pessoas pretas e

moradoras de periferias.

Em 2015, após outro episódio de violência

proveniente de forças policiais e de segurança do

Estado, ocorrido nas cidades de Osasco e Barueri,

uma nova reunião de mães se compôs. Mães que

diante dos corpos de seus filhos se mobilizaram

para explicitar que a violência é a condição do

Estado.

Um engajamento que não denuncia a ausência do

Estado em suas vidas e na de seus filhos

executados. Ao contrário, um engajamento que

indica que nos corpos pretos (ou quase pretos) e

flagelados das periferias do Brasil, a presença do

Estado é marcada diariamente pela continuidade

da violência operacionalizada pela segurança
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Você se sente seguro com a polícia?

Saiba que em 2021, 6.145 pessoas foram mortas

em decorrência de intervenções policiais (em

serviço ou fora de serviço).

Desse total, 84% eram pessoas de pele preta; 99%

eram pessoas do sexo masculino; 73% eram

pessoas jovens (entre 12 e 29 anos).

Faça uma contribuição para as mães

proporcionarem descanso para seus filhos:


