


Ações falam mais do que palavras.
Ações não-violentas falam ainda mais alto.
A não-violência faz parte da história do Greenpeace em todo mundo 
e é um de nossos valores fundamentais. Trata-se de uma escolha 
estratégica para resistir à violência e repressão sem se utilizar 
dessas mesmas armas.

Acreditamos no poder das pessoas e na participação direta 
da população na construção do mundo em que queremos viver. 
Mas para nós, a violência é eticamente, taticamente 
e estrategicamente falha.

Se não pudermos controlar nossa raiva e frustração, por mais justas 
que sejam, daremos argumentos àqueles que não desejam a mudança 
para que digam que nossas causas e ações não são legítimas.

Objetivo: 
amenizar a tensão 
e neutralizar 
a violência

Atenção: 
Nada garante que não haverá violência; um plano 
de proteção e fuga tem que ser pensado para 
a linha de frente durante a organização da marcha
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Respeite quais são seus limites 
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LINHA DE FRENTE
Objetivo: 
amenizar a tensão 
e neutralizar 
a violência

Atenção: 
Nada garante que não haverá violência; um plano 
de proteção e fuga tem que ser pensado para 
a linha de frente durante a organização da marcha



Objetivo: 
proteger as pessoas que 
estão na manifestação 
e evitar confrontos 
com pessoas de fora

Atenção: 
em caso de confusão 
e corre-corre, abra 
a corrente e deixe os 
manifestantes saírem 20 m

corrente de
proteção

Objetivo: 
proteger as pessoas que 
estão na manifestação 
e evitar confrontos 
com pessoas de fora

Atenção: 
em caso de confusão 
e corre-corre, abra 
a corrente e deixe os 
manifestantes saírem

entre o início da manifestação 

e o da corrente, dê uma distância 

de 20 metros para emergências e o da corrente, dê uma distância 

de 20 metros para emergências e o da corrente, dê uma distância 

(fuga/resistência)

o corpo de quem está na corrente pode 

estar voltado para dentro ou fora da 

manifestação, mas nunca totalmente 

de costas para nenhum dos lados

20 m



Evite movimentos bruscos e deixe as mãos 
visíveis. Não use óculos escuros e nem boné/
chapéu; fale com calma, olhando nos olhos. 
Mantenha o tom respeitoso e a voz calma.

Mantenha os braços e mãos baixos 
mostrando que não quer revidar - mas não 
deixe de se proteger ou se esquivar se for 
necessário. Expresse verbalmente que não 
concorda com a agressão. Se o diálogo não 
for possível, deixe o local com calma.

MãOS:
mantenha-as baixas, ou em caso 
de confronto, semi-erguidas, com 
as palmas na direção do agressor, 
mostrando intenção pacífica 

Corpo/postura: 
mantenha distância de um braço em Relação ao 
policial e as pernas ligeiramente afastadas para 
ter mais agilidade e estabilidade.

OLHOS: 
mantenha-os abertos, f irmes, 
mas sem ar intimidatório
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Objetivo: 
forma simbólica 
de mostrar união

Atenção: 
a corrente humana não pode ser usada em 
situações de correria e nem durante o uso 
de bombas e balas de borracha pela polícia

Objetivo: 
neutralizar a violência 
e descontrair o ambiente 
por meio do humor. 

Atenção: 
o uso do lúdico deve ser 
adequado ao objetivo 
e contexto da marcha; 
do contrário, pode ser 
desrespeitoso ou cair 
no ridículo

corrente humana em pé
Objetivo: 
forma simbólica 
de mostrar união

Atenção: 
a corrente humana não pode ser usada em 
situações de correria e nem durante o uso 
de bombas e balas de borracha pela polícia

corrente 
Objetivo: 
forma simbólica 
de mostrar união

Uma pessoa ou um grupo Uma pessoa ou um grupo 
de pessoas pode se fantasiar, de pessoas pode se fantasiar, 

realizar performances teatrais, realizar performances teatrais, 
musicais, cantar, dançar.musicais, cantar, dançar.

Se o uso do lúdico durante a marcha for em grupo, planeje a ação com antecedência
em grupo, planeje a ação com antecedência
em grupo, planeje a ação 

USO DO 
LúDICO

Objetivo: 
neutralizar a violência 
e descontrair o ambiente 
por meio do humor. 

Atenção: 
o uso do lúdico deve ser 
adequado ao objetivo 
e contexto da marcha; 
do contrário, pode ser 
desrespeitoso ou cair 
no ridículo

mãos enganchadas 
distribuem melhor 
a força nos braços

Evite fazer a corrente 
cruzando os braços às 
costas. Nessa posição, 
a polícia pode tentar 
costas. Nessa posição, 
a polícia pode tentar 
costas. Nessa posição, 

desfazer a corrente 
e acabar quebrando 
o braço de alguém. 



Objetivo: 
não machucar o policial

Atenção: 
mantenha o corpo numa 
posição em que você 
consiga ver o chão para 
não sofrer quedas ou 
golpes repentinos

Objetivo: 
é uma forma 
de bloquear 
passagem

Atenção: 
a corrente humana não pode ser usada em 
situações de correria e nem durante o uso 
de bombas e balas de borracha pela polícia

proteja-se com 
braços e mãos

deixe o corpo 
bem relaxado

CORPO MOLE
Objetivo: 
não machucar o policial

Atenção: 
mantenha o corpo numa 
posição em que você 
consiga ver o chão para 
não sofrer quedas ou 
golpes repentinos

corrente humana sentada
Objetivo: 
é uma forma 
de bloquear 
passagem

Atenção: 
a corrente humana não pode ser usada em 
situações de correria e nem durante o uso 
de bombas e balas de borracha pela polícia

pernas entrelaçadas garantem maior 
resistência



 art. 5º da constituição:

“Todos podem reunir-se pacifi camente, 
sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, 
desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo 
local, sendo apenas exigido prévio aviso 
à autoridade competente”
[Constituição Federal, art. 5º., inciso XVI]
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