
 

 

P.S.I.U. #1 
Um zine por uma vida não-policiada 

Porque a polícia precisa acabar 

  



 
 

"É necessário 

dizer e 

expressar por 

que razão a 

polícia não 

pode proteger 

a população. 

Ou melhor, 

que a polícia 

não quer 

proteger toda 

a população 

porque atua no interesse do Estado e do 

Capital. É de acordo com o papel e a 

utilidade de uma pessoa para o Capital e o 

Estado, que os indivíduos são medidos e 

julgados numa sociedade capitalista. E 

como já salientamos, a polícia é a expressão 

mais visível da dominação. Em todos os 

problemas e conflitos sociais, a polícia tem 

apenas um objetivo: demonstrar a existência 

do Estado!" - 

https://papiermache.noblogs.org/en-

US/abolir-a-policia/ 



 
 

“Os congressistas democratas querem 

facilitar a identificação e acusação da má 

conduta policial; Joe Biden quer dar $300 

milhões de dólares ao departamento de 

polícia. Mas os esforços em tentar solucionar 

a questão da violência policial, através de 

reformas liberais como essas têm falhado 

por quase um século. 

Chega. Não podemos reformar a polícia. A 

única forma de diminuir a violência policial é 

reduzir o contato entre ela e o público. (...) 

A primeira questão a ser tratada é que 

agentes policiais não fazem o que você 

pensa que fazem. Eles passam a maioria do 

tempo atendendo a chamadas que 

reclamam do excesso de barulho, 

distribuindo multas de trânsito e 

estacionamento, lidando com outras 

questões não criminais.” - 

https://rioonwatch.org.br/?p=48864 

  



 
 

“O território autônomo de Rojava é hoje um 

exemplo de resistência e de organização 

popular que compartilha a gestão de todos 

os aspectos de suas vidas através de 

conselhos e comunas democráticas onde 

todas as pessoas têm voz, onde as funções e 

os cargos são rotativos. Além disso, vivem 

uma revolução feminista contra as tradições 

patriarcais ainda muito intensas no Oriente 

Médio, e contam com milícias 

exclusivamente femininas como principal 

força de combate e autodefesa.” - 

https://faccaoficticia.noblogs.org/post/2017

/02/13/vida-sem-policia/ 


