Nove jovens foram assassinados pelo estado de São Paulo quando
exerciam seu direito à cidade
Não podemos nos calar diante da atuação arbitrária das forças de segurança pública do
estado de São Paulo, cuja repressão truculenta e descabida resultou na morte de 9
jovens em Paraisópolis, favela da cidade de São Paulo, no último final de semana. Por
ter como missão promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia
e outros valores universais, com ênfase no Direito à Cidade, o Instituto Brasileiro de
Direito Urbanístico (IBDU), associação civil de âmbito nacional, repudia a ação da
Polícia Militar de São Paulo e demanda investigação imediata e independente.
O extermínio da população jovem, negra, periférica e favelada pelo é um fenômeno que
assola todo o país. Dados da última edição do Atlas da Violência, publicado pelo IPEA e
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2017, “35.783 jovens foram
assassinados no Brasil. Esse número representa uma taxa de 69,9 homicídios para cada
100 mil jovens no país, taxa recorde nos últimos dez anos. Homicídios foram a causa de
51,8% dos óbitos de jovens de 15 a 19 anos; de 49,4% para pessoas de 20 a 24; e de
38,6% das mortes de jovens de 25 a 29 anos; tal quadro faz dos homicídios a principal
causa de mortes entre os jovens brasileiros em 2017” (IPEA & FBSP, 2019). Além disso,
75% das vítimas de homicídio eram negras. Colocado em perspectiva, percebe-se que
nos últimos 10 anos (2007 a 2017) houve um crescimento de 37,5% dos homicídios de
jovens e um crescimento de 33,1% em relação a negros, ambas as taxas acima da média
nacional verificada para o período.
O que ocorreu em Paraisópolis, embora existam diferentes versões oficiais apresentadas
por autoridades, foi na prática mais uma demonstração do massacre que esta população
vem sofrendo desde a década de 1980. Se as 09 mortes podem não ter sido causadas
por balas disparadas de armas de agentes do estado, certamente pode-se considerar
que os 09 jovens perderam suas vidas em decorrência de ações no mínimo truculentas,
desproporcionais e arbitrárias da Polícia Militar de São Paulo. Como diferentes
especialistas e autoridades vêm se posicionando, a conduta adotada foi completamente
irregular e evidentemente assumia o risco de mortes como consequência. Os vídeos
divulgados registram claramente que não se tratava de uma tentativa de dispersão ou
de procura a indivíduos potencialmente envolvidos com eventuais disparos, mas de uma
ação de agressão deliberada e indiscriminada, completamente desproporcional a uma
ação de manutenção da ordem.
E mesmo que fosse o caso, que ordem seria esta? É importante destacar que estes 09
assassinatos estão incluídos não apenas no bojo de um processo de extermínio da
juventude periférica, mas também na tentativa crescente de criminalização do funk
como expressão cultural e forma de lazer. Casos emblemáticos como a prisão do DJ
Rennan da Penha, sem quaisquer evidências sólidas, têm sido uma tentativa de

intimidação da juventude que insiste em ocupar as ruas dos bairros, favelas e periferias
das cidades brasileiras como forma de enfrentamento ao cotidiano opressor que
vivenciam.
O massacre dos 09 jovens de Paraisópolis é, portanto, mais uma tentativa do estado
brasileiro de exterminar e silenciar a juventude brasileira, tirando suas vidas e violando
seu direito legítimo de ocupar o espaço público. O argumento de manutenção da ordem
encobre o fato de que esta ordem não visa a paz, o sossego e a tranquilidade da
vizinhança, mas que se trata de uma ordem social excludente, opressora e violenta.
O IBDU repudia tal ação e reitera que a ordem urbanística brasileira é, na realidade,
fundamentada na garantia, promoção e efetivação do direito à cidade. Previsto no
inciso I do art. 2º da Lei Federal 10.257/2001, o direito à cidade assegura a todos o
direito ao lazer, bem como o uso e a ocupação de espaços públicos para tanto. Trata-se
de uma garantia fundamental à construção de cidades justas, democráticas e seguras.
Enquanto isso não for uma realidade para toda a população brasileira, estaremos juntos
nas ruas reivindicando o direito de existir e resistir à injusta e violenta ordem.
Demandamos uma investigação imediata e independente. Direito à cidade já!
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