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No Brasil e no mundo já foram experimentados uma série de dispositivos de para tentar controlar as
polícias, como protocolos de segurança, polícias de proximidade, armamento menos letal e outras
centenas de ações  falidas, inclusive segue aumentando as arbitrariedades no  sistema prisional.
Nenhuma dessas alternativas resultaram no fim do genocídio do povo negro. Na realidade, gerou um
aumento na produção de morte e no o encarceramento em massa da população negra. 

Organizações e movimentos para além dos debates teóricos, geraram estratégias, táticas e práticas
para finalmente alcançarmos um mundo sem as lógicas punitivistas e com liberdade ampla. Afinal, o
histórico de lutas da classe trabalhadora, principalmente as lutas da população negra, já demonstrou
que não existe espaço para reforma das polícias, nem pela via da capacitação, ou treinamento
humanizado, ou policiamento comunitário e/ ou os ditos protocolos de contenção do uso da força. 
Pois, uma série de transformações e tentativas de humanização já foram experimentados e o
resultado é sempre o mesmo: controle de corpos e genocídio ao redor de todo mundo. 

A Iniciativa Direito a Memória e Justiça Racial, Instituto de Defesa da População Negra e o
Movimento Independente Mães de Maio lançam a convocação para o envio de artigos, textos, prosas,
poesias ou crônicas e fotos  que tenham como conteúdo principal a Abolição das Polícias e das
Prisões.

Selecionaremos 20 produtos: 08 artigos de opinião (de 02 a 05 laudas), 07 textos livres ( de 1 a 3
laudas), 05 poesias, prosas, crônicas e/ou letras de músicas (máximo duas laudas) e 05 fotos.
O prazo para submissão das propostas será do dia 01/12/2021 a 20/01/2022.

A Comissão Julgadora será formada pela Iniciativa Direito a Memória e Justiça Racial, o Movimento
Independente Mães de Maio , o Instituto de Defesa da População Negra e Juliana Muniz, Dina Alves,
Glaucia Marinho e Luiz Baltar.

O resultado será publicado e divulgado no dia 07/02/2022 no site da Iniciativa Direito a Memória e
Justiça Racial (https://dmjracial.com).

Todos os produtos selecionados farão parte da Revista Ruas e Encruzilhadas: Resistem! que será
lançada no Seminário sobre Abolição das Polícias e das Prisões que acontecerá no primeiro trimestre
de 2022.Para participar envie suas produções para o email: dmj.racial@gmail.com
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