
DEFENSORES/AS POPULARES           
DE DIREITOS HUMANOS

Por uma prática focada no fortalecimento da organização e da luta 
no contexto da Proteção Popular

O que ela [a vida] quer da gente é coragem.        
Ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da 
alegria, e ainda mais alegre no meio da tristeza...

João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas



✓ Sujeito/a da LUTA POPULAR

A articula potências (forças, poderes), com  
saberes (pedagógico, cognitivo) e com atitudes 
(ético-políticas)

Defende e leva adiante “causas”, mais do que 
“demandas”

Constrói processos e agendas em comum



✓Sujeito/a de MOBILIZAÇÃO

Movimenta processos com participação de diversos/as 
sujeitos/as 

Promove o engajamento em dinâmicas coletivas e 
comunitárias

Soma-se em processos coletivos de transformação / 
revolução



✓Sujeito/a da ORGANIZAÇÃO 

Contribui com os processos de formação e 
manutenção de “nós” de redes 

Promove a articulação e atuação, 
aliançamento

Constitui espaços de participação, presença e 
proximidade



✓Sujeito/a de FORMAÇÃO

Contribuindo para a presença de novos/as 
sujeitos/as individuais e coletivos 

Desenvolve processos formativos e atividades 
formativas diversas

Realiza práticas pelas que se constituem em 
exemplaridade



✓Sujeito/a de COMUNICAÇÃO 

Realiza a promoção de trocas e intercâmbios
Contribui na produção de conteúdos e 

articulação de possibilidades comuns
Dissemina/compartilha/multiplica 

conhecimentos, saberes, práticas, informações



✓Sujeito/a de CUIDADO

Realiza processos de cuidado de si e dos/as 
outros/as

Promove práticas e posturas protetivas adequadas 
a cada contexto e situação

Constrói pontes para a realização articulada da 
autoproteção, da proteção recíproca e solidária



✓Sujeito/a de INSPIRAÇÃO 

Mobiliza a “espiritualidade” para a indignação 
(base da denúncia) e a solidariedade (base da 
proposição) 

Anima para fazer o que é necessário, o possível 
mas também para abrir o impossível do “inédito 
viável”...



Enfim, “[...] não nos afastemos, não nos afastemos 
muito, vamos de mãos dadas”...

Carlos Drummond de Andrade, em Sentimento do Mundo.

MUITO OBRIGADO!

PAULO CÉSAR CARBONARI
Coordenador Geral do Projeto Sementes de Proteção

Membro da Coordenação Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH)


