
DICAS GERAIS PARA 
MANIFESTANTES



Que fazer se a manifestação 
for reprimida ou dispersada?

mensagem de texto no seu celu-
lar para enviar em caso de emer-
gência

• Não deixe que ninguém tome uma 
decisão sobre a sua segurança por 
você. Você é responsável por ela.

• Cuidado com o retorno para casa, 
pois muitas prisões têm ocorrido 
neste momento.
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• Você tem direitos, mas em situa-
ção de violência é melhor evitar o 
confronto.

• Mantenha distância dos períme-
tros estabelecidos pelas forças 
policiais

• Redobre a atenção e os cuidados 
com a sua segurança para cobrir 
violações que estejam ocorrendo

• Documente. São nesses momen-
tos em que geralmente as forças 
de segurança cometem erros de 
conduta e violações

• Preste atenção nos movimentos 
das forças policiais durante todo 
o protesto

• Mantenha distância deles – mui-
tas das prisões arbitrárias aconte-
cem nesses contextos

• É recomendável caminhar em gru-
po. Planeje pontos de encontro e 
esteja sempre em contínua comu-
nicação entre todos, além de ter 
uma pessoa que faça o monitora-
mento da manifestação à distân-
cia, acompanhando notícias pela 
internet e checando regularmente 
sua situação e localização.

•  Caso a situação se torne violen-
ta, informe a pessoa que está mo-
nitorando; primeiro garanta sua 
segurança para depois ajudar os 
demais.

• Deixe salvo previamente uma D
IC

AS
 G

ER
AI

S 
PA

R
A 

M
AN

IF
ES

TA
N

TE
S Ações de prevenção 

e proteção



• Qual o motivo do protesto?

• Existem grupos identificados claramente?

• Existiu violência em manifestações ante-
riores?

• Conhece o perfil dos manifestantes?

• Quais as atividades que acontecerão du-
rante o protesto?

• Qual será a rota?

• Há vias de evacuação durante o trajeto?

• Quais os meios de transporte público para 
se chegar e deixar a manifestação?

• Quais os hospitais e delegacias policiais 
próximos?

Estabeleça comunicação com os amigos ou 
colegas que você sabe que acompanharão a 
manifestação

Perguntas básicas 
antes de cobrir 
um protesto


