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PROTEÇÃO COMO AÇÃO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

Um ensaio focado no fortalecimento da organização e da luta popular  

 

 

Todo caminho da gente é resvaloso. Mas também, cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente 

sobe, a gente volta!... O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí 

afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela 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 

 

Paulo César Carbonari 

 

A reflexão que é feita neste ensaio vista subsidiar debates e construções coletivas. É uma 

sistematização de concepções e práticas que vêm sendo construídas em movimentos e 

organizações de direitos humanos. Articula vários aspectos e dimensões apresentados de modo 

ainda inicial e sem maiores aprofundamentos. O é dessa forma, confiante de que debates e 

construções coletivas possam torná-lo ainda mais qualificado.  

 

A necessidade de proteção de pessoas em situação de risco ou ameaçadas decorre de 

constante antropológica fundamental característica do ser humano: a precariedade, a finitude e 

a inconclusão. Por esta razão todos/as os/as humanos/as carecem de proteção, pois todos/as 

vivem na precariedade, na finitude e na inconclusão. A questão é que, em sociedades altamente 

desiguais, o que está muito mal distribuída não é a precariedade, a finitude e a inconclusão, mas 

as condições para fazer frente a elas, ou seja, as condições de proteção, já que mal distribuídas. 

A proteção, portanto, é uma necessidade comum. O que não é comum é a distribuição da 

proteção, em geral concentrada de modo a privilegiar a poucos e a excluir as maiorias.  

Falar assim é colocar-se contra uma falsa evidência que leva a crer que a desigualdade é 

constitutiva dos humanos e que seria por haver uma desigualdade de base que se faria necessário 

proteger aqueles “mais desfavorecidos” (ou menos favorecidos) – uma designação abjeta 

exatamente por entender que a proteção resultaria de um favor (daí haver favorecidos e 
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desfavorecidos). O que há de base é a igualdade caracterizada pela finitude, pela precariedade, 

pela inconclusão e, junto com elas, pela diversidade (que historicamente faz a vez da 

justificativa para a desigualdade e inferiorização, para aqueles que as defendem). É a 

concentração da riqueza, do poder e das oportunidades a que produz a exclusão das maiorias da 

possibilidade de encontrarem a proteção e, em consequência, não terem as condições 

necessárias para viverem sua finitude, sua precariedade e sua inconclusão de modo adequado e 

sem que isso resulte na redução da qualidade de sua zoe (que, por vezes, é mantida não mais do 

que como bios).  

A proteção é, por isso, parte da promoção da solidariedade para a criação de condições 

comuns, por isso públicas, para que cada um/a, cada grupo e todos/as recebam a proteção de 

que precisam, sem que a satisfação desta redunde na desproteção de outros/as – há que se 

enfrentar a “virtudes do egoísmo” e fazer “pastos comuns”, contra a “tragédia dos comuns”. 

Não faz o menor sentido pensar em proteção que não seja deste tipo, do contrário seria promover 

a morte, políticas de morte, “necropolíticas”, “necrofilias”, a rigor, “antipolíticas”. Propor-se 

nesta perspectiva é pretender fazer frente a toda a lógica de desenvolvimento da proteção de 

forma hierarquizada, burocrática, formalista, desigual e excludente, reproduzindo as 

desigualdades que marcam as sociedades de classes, racistas, homofóbicas, machistas e 

patriarcais.  

Para a construção de alternativas de proteção deste tipo, há que se organizar as relações 

de modo a que: de cada um/a segundo suas capacidades e a cada um/a conforme suas 

necessidades e desejos (acrescentamos). Recuperando a velha máxima da justiça igualitarista. 

Isto significa que, ainda que necessidades e desejos sejam amplamente discutíveis por serem 

facilmente manipuláveis em lógicas de promoção do consumismo, por exemplo, articular-se a 

elas como condições objetivas para a promoção da proteção é uma discussão fundamental. Por 

outro lado, articular o processo às capacidades que são próprias de cada singular, mas que 

também são comuns a grupos e coletivos e expressam as potências mais profundas de 

autonomia é fundamental.  

Na mesma esteira, a mobilização de afetos para a construção de relações significativas é 

fundamental para que as relações a serem estabelecidas sejam duradouras e alcancem 

compromissos de reconhecimento e de responsabilidade, ou seja, sejam estabelecidas em bases 

éticas, além de sociais e políticas.  A promoção de circuitos de afetos que sejam articuladores 

de dinâmicas potenciadoras e que sejam alimentados por processos pessoais, coletivos e 

cósmicos de modo a alimentar a espiritualidade, a mística, que amalgamam, fortalecem e 

consolidam compromissos que se traduzem em reconhecimento e responsabilidade. O 
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reconhecimento como processo de auto-reconhecimento, de reconhecimento recíproco e de 

reconhecimento solidário é fundamental para que os sujeitos de direitos se afirmem em sua 

pluridimensionalidade. Assim, também a responsabilidade, que emerge da relação de alteridade 

e do cuidado. A responsabilidade é a construção da prática ética por excelência, dado que requer 

tomar o/a outro/a ao próprio encargo, sendo este/a qualquer ser, humano ou não-humano, vivo 

ou não-vivo, atual ou virtual, presente ou futuro.  

A proteção para quem está em situação de violação ou em risco e ameaça não seria uma 

forma de interferir na dignidade alheia, a modo de caridade ou de concessão de dignidade, 

reduzindo a autonomia e a liberdade?, arguiria um liberal, cínico! Não, pois a liberdade e a 

autonomia não necessariamente são extintas nestas condições. Pelo contrário, exige-se que 

qualquer “proteção” tenha como critério básico exatamente reforçar a liberdade e a autonomia 

daqueles/as que precisam de proteção. Ou seja, significa ajudar aos/as outros/as a protegerem-

se no limite de suas próprias condições e daquelas que adicionalmente precisam ser 

providenciadas para que ela seja atingida, o que denota e cobra uma perspectiva emancipatória 

de proteção – afastando a proteção como tutela ou subordinação, tipicamente assistencialista – 

daí que o/a protegido/a é sujeito-em-proteção e não beneficiário, usuário, cliente, carente ou 

qualquer outra designação tipicamente inadequada. E isto vale para a ação pessoal e individual, 

mas também para a ação coletiva e institucional. Não há qualquer justificativa para que a 

dignidade seja protegida sem a liberdade e a autonomia do/a protegido/a.  

Uma situação pode ser trazida como objeção: mas e quando exatamente para proteger a 

dignidade faz-se necessário restringir a liberdade (como no caso da proteção de pessoas 

ameaçadas)? Aqui também, a medida da proteção é exatamente aquela que não avilte a 

autonomia e a liberdade de quem está protegido/a. Medidas de segurança não são, neste caso, 

medidas restritivas de liberdade, pois isso equivaleria a entender que aquele/a em proteção 

estaria em alguma situação de “encarceramento”, o que, em absoluto, não é e nem pode ser o 

caso. A questão de fundo é que nem a autonomia e nem a liberdade são absolutos abstratos. 

Estão sempre situadas e em relação. Mas estar em situação não autoriza que sejam 

simplesmente tratadas como relativas, ou seja, dependentes da circunstância na qual se 

encontram. Autonomia e liberdade se fazem historicamente e, por isso, sua realização exige que 

a ação as tome como elemento chave que nunca as tome “somente como meio”. A rigor, para 

seres que vivem em relação, em sociedade, a proteção inexiste fora das relações. A liberdade e 

a autonomia são bens vividos em comum e sempre que forem convertidos em bens unicamente 

individuais se esbarra numa das segregações modernas mais abjetas, aquela que separou as 

maiorias das minorias, a maioridade que exatamente exclui as minorias, por minoridade; aquela 
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que viu entre uma liberdade e outra uma concorrência (condensada no velho jargão: “a minha 

liberdade vai até onde começa a liberdade do outro”, que nem tolerante é, pelo contrário, é pura 

defesa da propriedade privada e da cerca que a separa). A ação protetiva requer agir para que a 

proteção faça com que a violação ou o risco e a ameaça não se ampliem a ponto de, inclusive, 

destruí-las. Aliás, todo o processo protetivo faz sentido como promoção – nunca o contrário – 

da liberdade e da autonomia de singularidades, comunidades e coletivos, ainda que tanto uma 

quanto a outra como construção relacional. Afinal, a dignidade (que resume, de algum modo o 

que se quer como autonomia e liberdade) ou é uma experiência histórica cotidiana e efetiva 

que, ao se realizar, sempre se mantém como promessa, reserva de utopia, de possibilidade de 

ser outro/a, do ser outro/a, do estar com os/as outros/as, do estar noutro/a, ou será mera 

promessa vã – e como tal imobilizadora. 

Há aqui uma concepção de direitos humanos implicada e que chamamos de histórico-

crítica. Em um rapidíssimo resumo, esta concepção defende que os direitos humanos vão sendo 

feitos experiência vivida na medida da realização da dignidade humana de cada um/a e de 

todos/as os/as seres humanos como a efetivação, em processo conflituosos de afirmação de 

sujeitos de direitos, por isso sempre já e ainda-não, de condições e oportunidades de acesso e 

usufruto dos bens necessários ao bem-viver e do reconhecimento do que são e/ou querem ser. 

Esta posição reconhece o processo de realização da dignidade humana na história. Por isso, 

compreende que a história é também processo da indignidade humana, ou seja, não ignora a 

longa história de vitimização. Por outro lado, não sucumbe a ela dando por legítimas as 

exclusões, sejam elas circunstanciais ou persistentes. Têm, por isso, uma força crítica capaz de 

reconhecer estas contradições profundas e de propor que esta tensão seja enfrentada como 

agenda, como luta, como processo, por isso histórica. Em consequência disso, os direitos 

humanos são mais do que atributos, características ou titularidades que podem ser manifestas, 

expressas ou portadas pelos humanos em determinadas circunstâncias ou mediante o 

cumprimento de certas condutas ou mesmo respondendo a certas exigências morais ou 

ontológicas. Isso somente seria admissível se entendêssemos por condições a determinação de 

requisitos funcionais para a realização da dignidade humana, o que seria um contrassenso, dado 

que se incorreria na necessidade de formular uma taxonomia dos/as humanos/as que 

perversamente teria que admitir que somente se poderia gozar da dignidade em graus distintos, 

abrindo margem para a disponibilidade da dignidade, seja para o próprio indivíduo, para os 

outros, para o Estado ou para grupos privados, o que, insistimos, é um inaceitável. Exatamente 

por não estar disponível, também é irrenunciável e inalienável. Ou seja, uma pessoa não pode 

dispensar a humanidade que tem nela própria ou transferi-la a outrem, nem mesmo tomar a 
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humanidade que está em qualquer outro/a. Estaríamos diante da insanidade mental como 

justificativa de desumanização e, portanto, até da possibilidade de tratamento que viesse a não 

respeitar os direitos humanos. A construção histórica vai recolhendo das lutas dos “sem-

direitos” as demandas que se configuram necessidades de bem-viver (sejam elas matérias, 

simbólicas ou espirituais, por isso bens e reconhecimento) para providenciar a declaração de 

que a sua garantia é exigência de e para todos/as, de modo que passa a cobrar responsabilidades 

no sentido da criação das condições e oportunidades para que sejam satisfeitas (acesso e 

usufruto). Direitos são fruto de lutas conflituosas e de processos complexos que, no fundo, 

afirmam sujeitos de direitos como aqueles/as que não só demandam, mas também são a razão 

mesma de haver qualquer demanda. Não já direitos humanos sem sujeitos de direitos humanos.  

A proteção se coloca no seio da complexidade do que se chama de atuação integral em 

direitos humanos, o que inclui a proteção e a reparação. Trata-se de afastar aquelas posições 

que são funcionais ou utilitaristas ou mesmo as que sejam pontuais ou socorristas na atuação. 

Articular promoção, proteção e reparação implica reconhecer que nas situações de vigência da 

violação de direitos ou nas situações nas quais há risco ou ameaça de violação, a proteção não 

se faz separada da promoção e da reparação. A atuação integral é sistemática e incide de forma 

profunda no conjunto da realidade, sem recortar uma situação de interesse e que funcionalize a 

intervenção. Por outro lado, espera-se que seja eficiente e eficaz, o que significa dizer que exige 

operar de forma específica, considerando a realidade na qual se dá a situação. A exigência de 

resolutividade, ou seja, de efetividade na proteção, não necessariamente precisa cair nos roteiros 

procedimentalistas típicos de diagramas de poder que estão mais preocupados em resultados do 

que em processos – aliás, o desafio da atuação integral está em combinar de modo profundo 

processos e resultados numa atuação consistente, consequente, responsável e que respeite os 

sujeitos de direitos nela presentes e para elas subsidiários de sentido.  

Tomados estes pressupostos gerais, passamos a considerar elementos para a compreensão 

da proteção de defensores/as, lutadores/as, militantes de direitos humanos, como parte do 

processo de organização e a luta popular.  

As organizações e as lutas populares constituem espaços de “subjetivação coletiva” ou 

“comunidades de vida” que se efetivam no seio de uma disputa de sentido que se configura num 

projeto coletivo. Elas sempre constituem uma parte do espaço amplo da sociedade civil (e nem 

sempre podem ser confundidas com o genérico “sociedade civil”, até porque, por vezes podem 

se voltar contra práticas da própria sociedade civil) e, ainda que “apareçam” na esfera pública, 

esta não é seu único espaço de atuação (inclusive porque sua atuação por vezes pode se opor 

frontalmente a práticas legitimadas nela). Estas organizações são fundamentalmente espaços de 
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articulação estreita entre capacidades, desejos e necessidades em vista da transformação das 

realidades (tanto pontual, quanto sistemicamente). Não é demais lembrar que, além das disputas 

próprias dentro do próprio projeto, há enfrentamentos, disputas e conflitos de fundo em 

decorrência do tipo de projeto que se leva adiante, se de reforma ou de transformação (que 

inclui a revolução como possibilidade), o que vai levar a disputas entre projetos. Ainda que 

considerando tudo isso, o projeto no qual estas organizações de direitos humanos se inserem 

pretende ser o de transformação do processo histórico como construção da libertação. Este se 

traduz em agendas de luta, concepções e posicionamentos, em dinâmicas organizativas, em 

metodologias de atuação, em compromissos políticos, em práticas pedagógicas, em construções 

de cotidianos e nos enfrentamentos, em alianças ou disputas produzidas. O projeto articula fins 

(princípios), mediações (concepções), meios (estratégias), modos (táticas) e métodos (como 

fazer) de modo complexo, sendo que estes elementos nem sempre estão presentes de modo 

coerente e articulado. Até porque, a finitude, a precariedade e a inconclusão, que são marcas da 

humanidade, também são, de algum modo, marcas das organizações humanas, que resultam 

assim por serem feitas de humanos/as que, por mais que tentem “escapar” de sua condição, são 

sempre e nunca mais do que possibilidades abertas.  

A vida humana se cria, se reproduz e se desenvolve numa “comunidade de vida” que, em 

dadas situações são “comunidades de vítimas”. Aquelas vidas que são transformadas em 

vítimas pela opressão, pela injustiça, pela violação, pelo “desenquadramento”, pela ameaça, 

formam “comunidades de vítimas”, movimentos de luta, para superar a situação de vitimização. 

As vítimas da opressão, do machismo, do patriarcado, da lgbtfobia, da exploração, da 

expropriação, do racismo e de todas as práticas que impedem ao acesso às condições necessárias 

à proteção, se organizam para enfrentar a situação na qual foram colocadas – ainda que nem 

todos/as consigam superar a posição de vitimose. Não aceitam a situação, querem transformá-

la, querem construir novas realidades. Na gramática dos direitos humanos, os “sem-direitos” se 

juntam, se organizam, para lutar por direitos. 

Uma organização, um movimento popular, já é, se popular, desde seu nascedouro, um 

espaço de resistência e de enfrentamento da ameaça e do risco que é sistemicamente produzido 

ao gerar as vítimas – tidas pelo sistema por efeito indireto ou indesejável!. Aqueles/as sujeitos 

que não foram reconhecidos/as pelo sistema e foram por ele postos para fora, mas que não 

aceitam esta condição e se organizam para enfrentar/destruir o sistema que os/as quer destruir, 

formam processos de luta contra a desproteção e para exigir proteção. Isso significa dizer que 

o movimento já é um espaço de proteção de sujeitos que lutam, é um espaço de luta por direitos, 

é um espaço de sujeitos que lutam por direitos, um espaço de defensores/as de direitos, um 
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espaço de proteção de defensores/as de direitos humanos. A proteção é entendida, no seio dessas 

organizações, como forma de promoção da organização e da luta popular. Isso equivale a dizer 

que fazer proteção de defensores/as de direitos humanos quando sujeitos agentes da organização 

e da luta popular é necessariamente proteger o espaço coletivo no qual estão as condições para 

emergir a subjetividade defensora de direitos humanos.  

A luta popular não é obra de uma singularidade idiossincrática, mas condição comum a 

todos/as que se fazem como parte daquela organização/luta – uma subjetividade-em-comum. 

Sujeitos são sempre processos abertos e inseridos, sempre permeados pelo singular e o plural, 

sempre individualidades coletivas, coletividades que se individuam, formando uma trama 

interseccional que não somente integra, mas também respeita o que não pode ser fundido; não 

só tranversaliza, também paraleliza. A singularidade é afirmada no seio de pluridiversidades 

abertas que não sufocam as singularidades, mas também não as “divinizam”. O/a defensor/a de 

direitos humanos é, assim, ao mesmo tempo, a individualidade que singularmente se faz 

defensor/a e se “destaca”, sem se “separar”, da organização da qual é “produto”, mas também 

a organização inteira, que só faz sentido como organização por ser defensora dos direitos 

daqueles/as que organiza como os/as que dela são parte. Por isso que o/a defensor/a de direitos 

humanos é sempre organização, “antes” de ser individualidade, até porque aquela 

individualidade tido por defensora somente o será como parte daquela organização que a 

constitui defensora. Note-se que estamos falando de um tipo específico de defensor/a de direitos 

humanos. Nesta compreensão, não são incluídos todos/as os/as que poderiam ser classificados 

como defensores/as, já que se afasta de um conceito alargado (aquele que, em geral, é adotado 

por agências institucionais nacionais e internacionais) que pode incluir a todo tipo de “ativistas” 

(que não é o mesmo que “militante” ou “lutador”) ou mesmo não ativistas, inclusive aqueles/as 

que atuam em espaços institucionais. 

Um/a defensor/a de direitos humanos que está no seio de uma organização popular é parte 

constitutiva da própria organização da qual faz parte. Esta compreensão escapa, assim, de uma 

distinção superficial, uma compreensão simplória, aquela que só vê como defensor/a aquele/a 

transformado/a em liderança ou dirigente (“descolado/a”) da massa liderada ou dirigida – isso 

não significa ignorar que em circunstâncias políticas determinadas, podem ser produzidos 

“descolamentos” que fazem do/a defensor/a um sujeito genérico que passa a representar 

“causas” amplas que podem ser legítimas, assim como pode ser legítima sua representação. 

Esta situação, em caso de ameaça ou risco, exige um tipo específico de tratamento que, ainda 

que, por sua vinculação difusa com a organização e a luta específica de uma territorialidade 

concreta, ela nunca poderá ser cortada, sob pena de descaracterizar a condição de defensor/a. 
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Não se quer com isso desprestigiar a posição de liderança ou de direção de quem quer que seja, 

o que se quer é compreendê-la sempre como parte do processo de ação política que caracteriza 

a organização (ainda que bastante ampla, difusa ou multitudinária) da qual ela é parte, já que 

fora dela não faz o menor sentido e nem se sustenta. Esta leitura sugere a superação de posições 

vanguardistas (ou as que lhe são o reverso, basistas) que entendem lideranças e dirigentes das 

organizações populares como se fossem seres de uma natureza superior ou até distinta 

daqueles/as por eles/as liderados/as ou dirigidos/as e que, por isso, a uma certa altura, inclusive, 

se justifica que delas se retirem por já não “caberem” nelas. Enfrentar este tipo de posição é 

fundamental para o que estamos construindo e, junto com isso, trabalhar o sentido da liderança 

nos processos organizativos populares em outras perspectivas. Por outro lado, aqueles/as que 

são solidários/as com as comunidades de vítimas, com as organizações (como intelectuais 

orgânicos, específicos, inseridos/engajados), sendo eles/as de um lugar outro daquele da 

organização, ao serem parte e se solidarizarem no reconhecimento das vítimas se irmanam a 

elas e se fazem parte da organização e da luta por elas empreendidas, passando, deste modo, a 

fazer sentido somente desde aquela comunidade de vida, daquela comunidade de vítimas, 

daquele movimento popular, daquela organização popular. Isto não apaga as identidades, o que 

faz é que os perfis de cada uma delas sejam bem mais borrados e bem mais porosos do que 

pareceriam a lógicas muito estruturadas. 

A proteção de pessoas ameaçadas ou em risco assim entendidas as pessoas e seus 

contextos, as organizações e as lutas, exige muito mais do que produzir protocolos de 

segurança, ainda que estes sejam necessários. A questão é que a proteção nestes contextos 

implica em promover mais a política do que a polícia, sobretudo considerando que a justiça 

criminal é mais afeita à dominação seletiva do que ao enfrentamento da realidade de violência 

ou de violação, além de ser seletiva e segregadora. Daí porque, trata-se de  compor o processo 

de proteção como parte do processo mesmo de organização e de luta, o que só ganha sentido se 

compuser o projeto que é da organização e do qual a organização particular fizer parte. Os 

diversos “componentes” do projeto é que estão chamados a dialogar com a proteção. Mas isso 

não é uma ação que se faz de uma vez.  

É uma construção e, como tal, processo epistemológico, ético, político, enfim, 

pedagógico. É epistemológico porque coloca em questão as concepções, o modo de 

compreender, de pensar e de valorar por verdadeiro ou certo; é ético porque exige estabelecer 

princípios que não sejam meras convencionalidades oportunas; é político porque cobra 

construir estratégias e táticas que o tornem factível nas coletividades concretas; e é pedagógico 

porque transforma a construção num caminho de aprendizagens que se fazem experiências a 
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orientar o modo de ser e de fazer com os/as outros/as. É por isso que a proteção é sempre e, 

acima de tudo, uma práxis, por combinar diversas dimensões da teoria e da prática. 

A proteção de defensores/as de direitos humanos, considerando os elementos que 

esboçamos, se constitui em prática de organização e de luta. Não é uma medida complementar 

ou suplementar a ser tomada circunstancialmente e somente em razão de uma situação 

específica. Isso porque: 1) as organizações e movimentos populares são constitutivamente 

espaços de proteção contra os riscos e as ameaças sistêmicas, ou seja, são agentes de proteção 

desde sempre e, se não o fizerem, descaracterizam-se social e politicamente; 2) a ameaça e o 

risco para as organizações e movimentos populares não são circunstanciais, são sistêmicas, 

ainda que circunstancialmente possam se apresentar de formas específicas, o que não exclui a 

necessidade de medidas também circunstanciais de proteção, todavia, sem perder de vista o 

sistêmico; 3) a produção de protocolos, procedimentos, programas e ações de proteção são bem-

vindas, sempre que não se interpuserem como medidas excepcionais ou suplementares, ou seja, 

hão que se inserir na dinâmica da própria organização e das lutas, como parte delas, ainda que 

sejam para proteger uma singularidade que, em razão da situação, precisa de uma atenção 

específica e especial. Não é adequado pensar que um modo de proteção para casos como estes 

seja o de simplesmente isolar singularidades e até “retirá-las” da organização – ainda que este 

tipo de medida possa ser feito por algum momento ou situação. Proteção é proteção integral ou 

não é proteção. Por isso, só será efetiva se tomar o conjunto da necessidade de proteção, 

providenciar as condições para sua efetivação concreta e mobilizar as capacidades diversas para 

que isso ocorra.  

Neste sentido, falar de proteção é falar sempre e necessariamente de processos 

complexos.  A proteção é sempre inter-relacional – uma distinção que só faz sentido para 

explicitar uma dissociação improdutiva é aquela que separa sujeitos-em-proteção e agentes-

protetores/as. Não há aquele/a capaz de providenciar as condições ótimas para a absoluta 

proteção e aquele/a carente de toda possibilidade de mobilizar capacidades próprias para fazer 

sua própria proteção. Também entra em questão a possibilidade da solidariedade protetiva, que 

pode ser exercida das mais diversas formas. Esta condição da ação protetiva revela mais ainda 

a necessidade de providenciar os processos de proteção como prática de organização e de luta 

em processos de autoproteção, de proteção recíproca e de proteção solidária. 

Não há um “modelo” de proteção, ainda que possam haver práticas mais adequadas, 

menos onerosas, mais seguras, mais factíveis. Use-se o critério de qualificação que se queira, o 

fato é que os “traços comuns” da ação protetiva que podem ser construídos como constantes 

vividos desde e nas diferentes experiências protetivas são nada mais do que indicativos de 
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possibilidades que não podem prescindir da análise e decisão da organização que estiver 

construindo suas medidas de proteção. Modelos são falsas promessas por oferecerem 

“facilidades” nem sempre factíveis. É do próprio processo de proteção como forma de ação das 

organizações populares modalizarem suas estratégias, mas não convertê-las em “modelos” 

transferíveis, de modo a que não se convertam ainda mais vulneráveis àqueles que as ameaçam. 

Ainda que por vezes seja necessária uma espécie de “discurso de duplo sentido”, não é o caso 

de classificá-lo com falta de transparência ou de inconformidade em dinâmicas de compliance 

– hoje tão badaladas. Não revelar as próprias práticas é parte do processo de proteção e cumpre 

requisitos de transparência e de conformidade que não são os da absoluta exposição, exatamente 

porque esta poderia ser motivo para inviabilizar o que se deseja (este tipo de abordagem é por 

demais difícil, sobretudo quando as organizações são confrontadas com programas ou políticas 

públicas de proteção).    

A identificação das e variáveis que qualificam de modo específico e especial a situação 

de violação, de risco ou ameaça que demanda a proteção é fundamental para compreender que 

aquela proteção está colocada 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 tem como 

ser desconsiderados no estabelecimento das medidas protetivas. O respeito às realidades, aos 

agentes e às dinâmicas que se colocam na situação, no contexto, no território, indicam para a 

necessária abertura para possibilidades plurais de ação e não para sua standarização 

simplificadora. Há também que tomar em conta as recorrências históricas que caracterizam as 

realidades específicas e que por vezes são comuns a várias situações, de modo que há uma 

espécie de “modus operandi” do ataque aqueles que fazem a luta por direitos humanos. Ainda 

assim, o fundamental está em combinar o que aparece como “urgente” e “emergente”, com o 

que se põe como “recorrente”, de modo a chegar a uma construção que responda 

adequadamente à realidade necessitada, afinal, ainda que todos/as sejam precários, finitos e 

inconclusos, a experiência de cada uma destas condições se dá de formas próprias; e ainda que 

sempre sejam próprias, sempre há possibilidade de trocar experiências e de aprender da 

experiência dos/as outros/as.  

Um comentário ainda sobre a proteção como medida institucional. O uso desta 

terminologia não é acaso, dado que entende-se que a proteção pode ser exigida como um dos 

direitos humanos, inclusive, devendo receber adequada resposta das instituições públicas (não 

só de governos). Os compromissos institucionais, nacionais e internacionais, com os direitos 

humanos abrem a possibilidade de pensar e agir nesta perspectiva, não sem dificuldade, dado 

que, em grande medida e em boa parte das vezes, são agentes de estado ou pára estatais, agentes 
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institucionais, os responsáveis pela promoção de ameaças aos defensores/as de direitos 

humanos, por sua desmoralização e criminalização, inclusive por estarem a serviço das 

dinâmicas sistêmicas de exclusão, mais do que à promoção dos direitos. Há uma “desconfiança” 

básica dos movimentos e organizações populares em relação à possibilidade de entregar a 

agentes institucionais sua proteção – diriam os mais “radicais”: seria entregar à raposa o cuidado 

das galinhas. Tomando em conta todas as possíveis ressalvas, ainda assim tem-se por necessário 

refletir sobre esta possibilidade de ação, sobretudo considerando a existência, ainda que em 

condições precaríssimas, de um Programa Público de proteção de Defensores/as.  

O acumulado normativo pactuado nas Nações Unidas indica uma referência razoável para 

pensar esta possibilidade de ação protetiva de militantes e defensores/as de direitos humanos 

como ação institucional – que obviamente não substitui e nem inviabiliza a promoção de formas 

alternativas e distintas de ação protetiva. A Declaração sobre o Direito e a Responsabilidade 

dos Indivíduos, Grupos ou Órgãos da Sociedade de Promover e Proteger os Direitos Humanos 

e Liberdades Fundamentais Universalmente Reconhecidos (Defensores de Direitos Humanos), 

aprovada pela Resolução nº 53/144 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 9 de dezembro 

de 1998, é para isso o documento orientador. Nele está prevista a responsabilidade e o dever 

dos Estados parte de promoverem medidas necessárias para que a ação de defensores/as de 

direitos humanos seja garantida para “todas as pessoas, individualmente e em associação com 

outras, contra qualquer forma de violência, ameaças, retaliação, discriminação negativa de fato 

ou de direito, coação ou qualquer outra ação arbitrária resultante do fato de a pessoa em questão 

ter exercido legitimamente os direitos enunciados na presente Declaração” (art. 12, § 2, grifo 

nosso).1 

Esta previsão indica que a proteção integral é o que se espera, sendo esta, tanto para 

singularidades quanto para coletividades. A institucionalidade está desafiada e responsabilizada 

a dobrar-se, ainda que por vezes contra sua disposição, para proteger quem eventualmente até 

proponha sua dissolução ou transformação. Em termos de concretização de uma ação deste tipo, 

são requisitos fundamentais que seja feita com efetiva participação e controle social, 

particularmente das organizações de direitos humanos, providência necessária para ao menos 

mitigar a sanha arbitrária da institucionalidade em sociedades profundamente desiguais e nas 

quais esta age mais para proteger-se a si mesma da sociedade do que para proteger a cidadãos 

e cidadãs e a própria sociedade. Programas deste tipo exigem também que haja uma 

participação efetiva de organizações da sociedade civil na execução das medidas protetivas de 

                                                           
1 Disponível em www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declara%C3%A7%C3%B5es-e-

Tratados-Internacionais-de-Prote%C3%A7%C3%A3o/declaracao-sobre-o-direito-e-a-responsabilidade-dos-

individuos-grupos-ou-orgaos-da-sociedade-de-promover-e-proteger-os-direitos-humanos.html  

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declara%C3%A7%C3%B5es-e-Tratados-Internacionais-de-Prote%C3%A7%C3%A3o/declaracao-sobre-o-direito-e-a-responsabilidade-dos-individuos-grupos-ou-orgaos-da-sociedade-de-promover-e-proteger-os-direitos-humanos.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declara%C3%A7%C3%B5es-e-Tratados-Internacionais-de-Prote%C3%A7%C3%A3o/declaracao-sobre-o-direito-e-a-responsabilidade-dos-individuos-grupos-ou-orgaos-da-sociedade-de-promover-e-proteger-os-direitos-humanos.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declara%C3%A7%C3%B5es-e-Tratados-Internacionais-de-Prote%C3%A7%C3%A3o/declaracao-sobre-o-direito-e-a-responsabilidade-dos-individuos-grupos-ou-orgaos-da-sociedade-de-promover-e-proteger-os-direitos-humanos.html
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forma autônoma e independente, ainda que com financiamento público. Enfim, esta questão 

talvez seja das mais difíceis para pensar a proteção desde a perspectiva que estamos aqui 

defendendo.  

Um último comentário sobre a dimensão pedagógica da proteção, ou sobre pedagogia da 

proteção – tratamos mais extensamente disso no artigo que indicamos para leitura 

complementar no início deste.  

Ora, se, como humanos/as, somos finitos/as, precários/as e inconclusos/as, então estamos 

abertos/as e vocacionados/as a SER MAIS, a nos humanizarmos, a nos libertarmos, em 

comunhão. E isso fazemos como processo de aprendizagem, que se concretiza sempre com 

os/as outros/as e mediatizados/as pelo mundo – isso como pedagogia libertária, não bancária, 

como processo de educação popular em direitos humanos. Ou seja, assim como aprendemos a 

viver, aprendemos a proteger e a viver em processos de autoproteção, de proteção recíproca e 

de proteção solidária. E não há proteção sem reconhecimento da alteridade e sem 

responsabilidade pelo/a outro/a. O reconhecimento e a responsabilidade combinados fazem 

com que a proteção não caia no lugar comum da seletividade própria do modo de proteger das 

sociedades que admitem que uns/umas são mais humanos/as que os/as outros/as e dividem os/as 

humanos/as em classes e toda outra sorte de discricionariedades discriminatórias e 

segregadoras.  

Aprender é uma das qualidades humanas por excelência e, se aprendemos dos/as outros/as 

e com eles/as, nunca apesar deles/as, ainda que, por vezes, contra alguns/as deles/as (aqueles/as 

que nos querem destruir), então o desafio da ação protetiva está em se entender desde sempre e 

em todos os momentos como parte de processos educativos, em dinâmicas de formação 

permanente de sujeitos de direitos humanos. E esta atuação é fundamentalmente aquela que 

potencia as potências e as fortalece para enfrentar todo tipo de potestas e seus processos de 

despontenciamento dos sujeitos – isso porque a formação inclui, mas vai além do 

empoderamento.  A formação faz dos/as defensores/as de direitos humanos e das organizações 

e lutas por direitos humanos espaços de promoção da alegria e do bem-viver. Estas dinâmicas 

são as que efetivamente potenciam e as que mantém a coesão capaz de levar adiante as lutas 

nas situações mais adversas.  

 

Para encerrar, sem terminar... O egoísmo e o individualismo, definitivamente, não são 

virtudes a serem promovidas para realizar a proteção. Elas são destrutivas da solidariedade e da 

igualdade de base que é exigida para que se possa promover a proteção como aprendizagem. O 
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risco de, em nome da segurança e dos resultados, reproduzir práticas que reforcem o egoísmo 

e o individualismo há que ser enfrentado de modo enfático.  

Em tempos sombrios é sempre mais difícil de ver o horizonte, mas ainda neles temos o 

direito de seguir esperando que há um horizonte, que podemos seguir e que voltaremos a vê-lo; 

ainda que os raios do sol pareçam gelados e que o que se ouça é que vicejam sementeiras de 

desumanidade, o fundamental é seguir cultivando relações justas e humanizadoras; ainda que o 

que se coloque diante de nós seja a montanha de escombros do progresso irrefreável e destrutivo 

efetivamente regressivo, está sob nosso compromisso esperançar, exatamente e inclusive, por 

aqueles/as que já não o podem... 

Enfim, como diz Maya Angelou, “ainda assim eu me levanto” (“Still Rise”) e “[...] não 

nos afastemos / Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas”, como diz Carlos Drummond 

de Andrade, em Sentimento do Mundo.  
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