
SENTIDOS DA 
PROTEÇÃO POPULAR 

DE DEFENSORES/AS DIREITOS HUMANOS
Por uma prática focada no fortalecimento da organização e da luta 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



•proteção popular se referencia numa concepção histórico-
crítica e libertadora de direitos humanos que confronta 
as concepções conservadoras e liberais;

•proteção popular exige atuação integral em direitos 
humanos articulando a proteção com a promoção e a 
reparação, enfrentando práticas socorristas e residuais;

•proteção popular é parte do processo de organização e da 
luta popular que configura um projeto coletivo popular, 
democrático, sustentável, justo, diverso... que leva 
adiante as “causas populares”, suas lutas e processos;



•proteção popular faz o reconhecimento dos/as 
lutadores/as do povo e “militantes” como “defensores/as 
populares de direitos humanos”;
•proteção popular é uma prática histórica cultivada nas 

organizações de direitos humanos do campo popular 
como resistência, mas também como enfrentamento da 
ameaça e do risco;
•proteção popular é prática muito anterior e ainda muito 

além de qualquer previsão normativa dos organismos 
internacionais ou mesmo de uma política ou medida 
institucional – estas resultaram daquela;



• proteção popular é proteção da “vida em abundância” (bios, bem 
viver), mais do que vida biológica (zoe, vida nua), comprometida 
com o cuidado com “todas as formas-de-vida” e em vista de sua 
produção, reprodução e desenvolvimento – “Viva a Vida!”;

• proteção popular é ação antirracista, antipatriarcal, antimachista, 
antilegtifóbica, antinormalista... contra todas as segregações 
mortíferas;

• proteção popular é fortalecer a ancestralidade como fonte na 
qual beber a possibilidade de construir relações e dinâmicas de 
proteção, reavivando a memória e o testemunho daqueles/as que 
vieram antes de nós e nos legaram “causas”; 



• proteção popular se efetiva nos espaços que as próprias 
organizações e movimentos vão construindo em cada situação, 
contexto, temporalidade e territorialidade, formando 
“comunidades protetoras”/”comunidades de proteção”;

• proteção popular requer o comprometimento dos/as 
próprios/as defensores/as populares (as singularidades) e das 
organizações (as coletividades) das quais são parte, além da 
solidariedade de aliados/as;

• proteção popular é formação de “nós” de REDE... como ação 
“em rede”, promovendo a diversidade (não existe um único 
tipo de “nó”), em tecitura artesanal de “fazer e refazer os nós” 
e os “fios”;



•proteção popular articula de modo intenso e estreito 
autoproteção (cuidado de si), proteção recíproca 
(cuidados uns/umas dos/as outros/as) e proteção solidária 
(daqueles/as com quem podemos contar no apoio)...

•proteção popular não exclui a proteção como política de 
Estado (programas públicos), mas incide para que seja 
adequada às necessidades dos/as defensores/as,         
cobra as responsabilidades institucionais e desafia as 
instituições a se dobrar para proteger a sujeitos/as 
defensores/as (poder serviço);



• proteção popular compreende que a ameaça e o risco são 
sistêmicas, ainda que circunstancialmente possam se 
apresentar de formas específicas;

• proteção popular sabe que a proteção está inserida no seio de 
um conflito sócio-político que tem agentes, antagonismos, 
estratégias e dinâmicas de ação e de luta que são próprios e 
que não têm como desconsiderar na adoção de medidas 
protetivas;

• proteção popular se desdobra em articulação complexa de 
estratégias, medidas, posicionamentos, metodologias, práticas 
e procedimentos e exige muito mais do que ações de 
segurança, ainda que estas sejam necessárias;



• proteção popular é abertura a possibilidades pois não há 
“modelos prontos”, ainda que possam haver “traços comuns” e 
“constantes vividas” nas diferentes experiências protetivas;

• proteção popular é também processo permanente de 
comunicação e de toca de experiências entre sujeitos/as-em-
proteção

• proteção popular é aprendizagem – “pedagogia da proteção” –
por meio da qual os/as sujeitos/as-em-proteção constroem 
práxis de educação popular em direitos humanos....

• ... 



Está conosco o desafio de fazer da proteção popular, 
desde sempre e em todos os momentos, um 
processo educativo de formação permanente
dos/as sujeitos/as-em-proteção para que se 
constituam sujeitos/as de direitos humanos, 
potenciando as potências para enfrentar todo tipo 
de potestas e de despontenciamento dos/as 
sujeitos/as e promovendo seu “empotenciamento”.



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)


