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5
APRESENTAÇÃO

A 
cartilha Pedagogia da Proteção é resultado coletivo do esforço feito pelo grupo de traba-
lho nacional de multiplicadores da Pedagogia da Proteção, articulado pela Sociedade Ma-
ranhense de Direitos Humanos – SMDH, em 2016, e composto por militantes de diversos 
movimentos. Ressalte-se que, desde 2012, a SMDH vem pautando e construindo interna e 

externamente com parceiros a discussão sobre a Pedagogia da Proteção.

Com a escolha da expressão Pedagogia da Proteção, quer-se destacar a dimensão educativo-pe-
dagógica da relação entre os sujeitos e agentes envolvidos na proteção, utilizando como referência 
os princípios da educação popular propostos por Paulo Freire e as práticas políticas históricas dos 
movimentos por direitos humanos. 

Nos diálogos promovidos em quatro encontros, o grupo de multiplicadores definiu a elabora-
ção de um instrumento orientador que lhes ajudasse na necessária tarefa política de multiplicar 
a Pedagogia da Proteção junto a grupos, organizações de base e movimentos que lutam por direi-
tos humanos. Eis o objetivo da presente cartilha: ser instrumento de multiplicação da Pedagogia 
da Proteção!

Para isso, deve ser utilizada pelos multiplicadores em diversos espaços e linguagens – usando 
redes sociais, pautando em espaços políticos de lutas e usando em ações e processos formativos. 
Nesses termos, o processo de multiplicação deve ser entendido como ação criativa que promove 
apresentação, reflexão, compreensão e o compromisso de aprofundamento político e prático da 
Pedagogia da Proteção. Aqui reside a importância dessa tarefa política: multiplicar a Pedagogia da 
Proteção por meio de ações educativas que promovam ação, reflexão e ação.

Buscando oferecer subsídios nesse processo multiplicador, a cartilha está organizada em três 
partes. Na INTRODUÇÃO se faz uma contextualização histórica da proteção como ação política dos 
movimentos sociais, com recorte a partir da ditadura militar em 1964, fazendo memória das dife-
rentes formas de proteção realizadas pelas organizações de direitos humanos, destacando quem 
precisou ser protegido e quem os ameaçava. Na segunda parte, A PEDAGOGIA DA PROTEÇÃO, se 
apresenta o que é, quais os princípios e metodologia da Pedagogia da Proteção, em práticas no 
âmbito das políticas públicas e fora delas. Também se faz memória do processo de construção da 
Pedagogia da Proteção no âmbito da política pública de proteção. E na terceira e última parte, DE-
SAFIOS À PROTEÇÃO: PROTEGER VIDAS, FAZER VALER A LIBERDADE, se destaca a conjuntura po-
lítica na qual a presente cartilha é elaborada, e os desafios atuais para as práticas de proteção en-
quanto ações em direitos humanos.
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7
INTRODUÇÃO

A proteção a pessoas ameaçadas sempre fez parte do repertório de ações políticas dos movi-
mentos sociais em processos de lutas por direitos e de modo particular, no contexto das lutas pela 
democracia, conforme nossa memória, documentos e pesquisas da época da ditadura militar no 
Brasil, no período de 1964 até o início dos anos 1980. 

Um trabalho de pesquisa sobre essa época, publicada na Revista Expedições: Teoria da História 
& Historiografia, em dezembro de 2012, faz uma análise de dois relatos de proteção e auxílio a per-
seguidos políticos: um religioso e um leigo - ambos com interferência direta da Igreja Católica em 
Florianópolis – SC, e que envolvia militantes da chamada Ação Católica. A pesquisa, em forma de 
texto, se intitula como: Dom Afonso Niehues: memórias da rede de proteção aos perseguidos pelo 
regime militar em Santa Catarina de Clarice Bianchezzi. 

Cabe destacar um desses relatos a que a pesquisa faz referência, o qual baseado em narrativas 
de militantes e colaboradores da Ação Popular – AP, dá conta de todo um processo que envolve re-
ligiosos e leigos ligados à Igreja Católica em Santa Catarina, passando por São Paulo até retirar do 
país uma mulher, leiga católica e militante da AP, que esteve escondida sob a guarda de várias pes-
soas, que teve seu filho enquanto estava na proteção, que teve de ser separada do filho, ficando este 
protegido e acompanhado até posteriormente serem criadas condições, a partir das colaborações 
de diversas pessoas, para juntar, em segurança, mãe e filho novamente no Chile (Bianchezzi, 2012). 

Essa narrativa nada mais é do que todo um procedimento e atuação de uma rede proteção so-
lidária, aspecto hoje praticado e perseguido de forma muito similar pelos programas de proteção, 
em especial pelos Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITAS e, mais 
recente pelos Programas de Proteção a Defensores e Defensoras de Direitos Humanos - PPDDDHS.

As ameaças durante o regime ditatorial forneceram efetivamente valores e práticas que influen-
ciaram os programas e práticas atuais de proteção. No ano de 1994, a rede Movimento Nacional 
de Direitos Humanos - MNDH estabelece intensos debates políticos acerca de temas estratégicos 
para luta de direitos humanos, entre os quais estavam presentes os crimes contra vida, a violência 
policial e grupos de extermínio. Um tema chave foi, com certeza, “a lei do silêncio” e a impunidade, 
diante de um quadro grave de violações aos direitos humanos. Havia um desejo de criar uma prá-
tica concreta que enfrentasse a violência e defendesse a vida e os direitos humanos. 

Assim, a rede MNDH, já em curso com uma ação chamada Banco de Dados da Violência, criada 
em 1993 com base na Campanha Nacional contra Impunidade, ousou apostar na criação de uma 
experiência de proteção de pessoas ameaçadas e vítimas de violência. Dessa forma o Gabinete de 
Assessoria Jurídica às Organizações Populares -GAJOP, entidade afiliada ao MNDH, propõe a ação 
e vai em busca de experiências estrangeiras e de testemunhos de proteção a vidas ameaçadas no 
processo da ditadura civil-militar. Assim, em dezembro de 1995, durante o encontro do Regional 
Nordeste do MNDH em Recife-PE, é lançada formalmente a experiência PROVITA-PE, que logo se 
estende para três estados: Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Pará.

Esses três estados foram escolhidos porque, no Espírito Santo, vivia-se a luta intensa contra uma 
organização criminosa, a Scuderie LeCocq, que, investigada, trouxe à tona graves violações. No Rio 
Grande do Norte se dava a investigação do grupo de extermínio chamado “Meninos de Ouro”, que 
também visibilizou atrocidades, ameaças a lideranças fortes ligadas ao então CDHMP e, no Pará, 
a escolha se deu em razão da Chacina de Eldorado do Carajás, que permanecia com investigações 
sem avanço significativo, e permanecia impune.
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A POLÍTICA PÚBLICA TEM COMO ELEMENTOS FUNDANTES E FORMADORES: 

A participação efetiva da sociedade civil, isto é, seriam as organizações de direitos humanos a 
fazerem a proteção, pois as pessoas confiariam mais nelas do que no estado brasileiro, marcado 
por resquício forte como violador; 

A utilização da estratégia de retirar as pessoas dos locais de ameaças, as reinserindo em novas 
formas de vida e a compartimentação da informação, dimensão herdada das estratégias de prote-
ger pessoas à época da ditadura militar e Criação de uma rede de proteção solidária.

A experiência da política pública de proteção rompe com a prática burocratizada do nascimento 
do direito, nasce da ação dos movimentos sociais, os aspectos técnicos, como triagem, os procedi-
mentos de segurança, foram forjados nessa vivencia e vão recebendo colaborações de experiências 
de países da Europa ou mesmo dos Estados Unidos. 

No ano seguinte (1996) a experiência se tornaria visível, e foi aprovada como ação chave do PNDH 1. 
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A PEDAGOGIA DA PROTEÇÃO
MEMÓRIA DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA DE PEDAGOGIA DA PROTEÇÃO

A construção da Pedagogia da Proteção tem se dado enquanto processo coletivo da sociedade 
civil, comprometida com a proteção a pessoas ameaçadas enquanto ação fundamental em direi-
tos humanos. Passa estrategicamente pelas políticas públicas de proteção, mas certamente a an-
tecede e ultrapassa, na medida em que compreende tais práticas protetivas/educativas no contex-
to das experiências populares de resistência e luta, sendo esta a sua fonte política e metodológica. 

Contudo, é no processo de aprimoramento da política de proteção a testemunhas, destacando a 
marca que lhe é impressa pela sociedade civil, que a Pedagogia da Proteção se coloca como cen-
tro de uma dinâmica criativa e desafiadora. Esta discussão é antecedida por um debate iniciado em 
âmbito nacional1 acerca do processo de reinserção social de pessoas em proteção, considerando 
esta uma particularidade do programa brasileiro de proteção a testemunhas, enquanto política de 
direitos humanos e, portanto, superando a noção de segurança pela garantia da vida, com dignida-
de em um novo território. Em meio ao aprofundamento desta temática, identificou-se dentro dela 
aquilo que efetivamente caracterizaria a contribuição da sociedade civil sobre esta forma de fazer 
a proteção: o conteúdo pedagógico de sua prática, em seu potencial transformador, de fortaleci-
mento e autonomia dos sujeitos, oriundos de contextos de extrema violência e violação de direitos.

No decorrer de processos formativos continuados realizados pela Sociedade Maranhense de 
Direitos Humanos, com a assessoria de Paulo Carbonari, essa proposta foi sendo delineada, esbo-
çada, elaborada. Foram, desde então, realizadas diversas atividades formativas com o objetivo de 
aprofundar o processo de reflexão e de construção teórico-metodológica e operativa.

Em âmbito nacional, a consigna Pedagogia da Proteção nasceu num dos encontros de formação 
(em 2013), quando se discutia o sentido específico da ação protetiva do PROVITA e o que significava 
caracterizá-la como ação em direitos humanos. Foi aprofundada conceitualmente no encontro for-
mativo subsequente (2014 e 2015). Ela, todavia, já se fazia presente como preocupação e até como 
elemento de análise em vários debates e construções ao longo da história de construção do progra-
ma e expressa em estudos, debates e pesquisas produzidas sobre o tema. (CARBONARI, p.01, 2015)

A SMDH promoveu diversos momentos que compuseram essa construção, envolvendo inicial-
mente as equipes do Programa Nacional de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, equi-
pe de Permuta, PROVITA/MA2, assim como a Rede Nacional de Proteção3 e o Fórum de Entidades 
Gestoras de Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Entre os anos de 2014 
e 2016 foram realizados cursos, seminários e oficinas que priorizaram o debate conceitual, os fun-
damentos e aspectos metodológicos da prática protetiva à luz da Pedagogia da Proteção, trazendo 
um novo ânimo às ações realizadas: 

Imbuídos dessa certeza de que a proteção em direitos humanos é, antes de tudo, um projeto po-
lítico de mudança, a SMDH vem construindo há cerca de cinco anos a proposta da Pedagogia da 
Proteção, revisando posturas, dinâmicas e instrumentos e convida cada técnico e técnica de prote-
ção a se engajar nesse processo. Destacamos que essa não é uma tarefa fácil.  A proposta se cons-
trói em processos concretos, contraditórios, dentro de um contexto de lutas, de conflitos, de diver-
sidades e de vulnerabilidade de sujeitos em situações limite. Contudo, afirmamos a convicção de 

1 A temática foi pautada em Oficina do Encontro Nacional dos Programas de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, reali-
zado em Brasília, no ano de 2012. No ano seguinte a discussão teve continuidade através de Seminários Regionais dos Programas de 
Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Foi realizada ainda no ano de 2013 pela SMDH uma Oficina Nacional de Reinserção 
Social.
2 Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Maranhão, operacionalizado pela SMDH desde o ano de 2002.
3 Rede composta por todos os Programas Estaduais de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas.
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que defensores e defensoras de direitos humanos, que somos todos nós, não fogem a um desafio 
e assim vamos caminhando e construindo coletivamente esse novo caminho na proteção. (Texto 
Introdutório para a Rede, P. 03)

Realizados esses passos iniciais, entre os anos de 2016 e 2017, a SMDH identifica a necessidade de 
aprofundamento, por meio da implementação metodológica dos Planos de Ação Protetiva no âmbito 
do Programa Nacional de Proteção a Testemunhas e Vítimas de Violência e no PROVITA/MA, assim 
como a expansão da Pedagogia da Proteção, alcançando o Programa de Proteção aos Defensores 
de Direitos Humanos do Maranhão, bem como a constituição de um grupo de trabalho nacional de 
multiplicadores da Pedagogia da Proteção. Nesse grupo de trabalho estão importantes parceiros 
voltados às práticas populares de proteção: Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, 
Comissão Pastoral da Terra - CPT, o Conselho Indigenista Missionário - CIMI e uns tantos Centros 
de Direitos Humanos - CDHs ligados à rede Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH. 
Desta forma, a Pedagogia da Proteção se mostrou vital no encontro com outras modalidades pro-
tetivas institucionais e no reencontro com as experiências populares. A estratégia utilizada foi a da 
multiplicação de saberes e fazeres, por meios de encontros e processos nos anos de 2016 a 2018.

 Nesse sentindo, a Pedagogia da Proteção vai sendo elaborada e aprofundada a partir da 
participação e olhar de diferentes atores sociais que lutam e atuam com a autoproteção, tratando 
esse debate como uma importante estratégia política metodológica para o avanço na luta por di-
reitos humanos em seus diversos campos. 

Chegou-se, portanto, no ano de 2018 com vários avanços no âmbito da Pedagogia da Proteção. 
Ela é uma construção, uma conquista e um patrimônio da sociedade civil, que na luta por proteção 
e por direitos humanos vai escrevendo essa história. 

CONTEXTO DE ORIGEM DA PEDAGOGIA DA PROTEÇÃO 

O processo de construção da Pedagogia da Proteção, conforme momentos acima relatados, 
tem influência desse contexto. Contudo, sua formatação tem uma relação direta com as significa-
tivas mudanças que a Política Nacional de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas passou.

O PROVITA, que tem como marco de origem o ano de 1998, com o modelo desenvolvido no Es-
tado de Pernambuco pelo Gabinete de Assessoria a Organizações Populares/GAJOP, em 2010, ao 
alcançar 12 anos de existência, ocorreu uma mudança na co-participação da sociedade civil, a 
SMDH assume a gestão do Programa Nacional de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, 
em um momento marcado por grandes desafios para esta política e, sobretudo para as entidades 
gestoras dos programas.

Aquele momento é seguido por mudanças na gestão da política no âmbito do Governo Federal, 
em aspectos institucionais e de procedimentos. No que se refere à sociedade civil, um dos princi-
pais desafios era o de rearticulação e fortalecimento político das entidades e do campo da socie-
dade civil em vista da tarefa de reafirmar esta concepção de proteção no momento de amadureci-
mento da política.

Em meio a tais esforços a construção da Pedagogia da Proteção expressava a identidade e o res-
gate da luta por direitos humanos no âmbito e além da prática institucional de proteção e, portanto, 
unia anseios e fortalecia compromissos. Após cinco anos, esse projeto vingou, cresceu, gerou frutos. 
Os desafios não desapareceram, eles apenas se modificaram e a Pedagogia da Proteção nos fortale-
ceu em nossa capacidade de enfrentá-los. A Pedagogia da Proteção nos desafiou inclusive a olhar 
e buscar praticar também no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos como a 
evidenciá-la numa outra política de proteção e ainda fazer Pedagogia da Proteção em uma ação 
eminentemente praticada como um projeto exclusivo da sociedade, defendendo vidas ameaçadas.
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A Pedagogia da Proteção nos obriga na atualidade a buscar interligações, interfaces, entre pro-

gramas públicos e específicos e entre uma ação autônoma da sociedade civil que vai além das for-
malidades para o agir político em proteção.

PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E SUJEITOS

 As pessoas para as quais se faz necessária a proteção, estão expostas à coação ou grave 
ameaça à sua integridade física, em geral em consequência de uma trajetória marcada pela situ-
ação de altíssima vulnerabilidade ou risco social, como as crianças e adolescentes atendidas pelo 
PPCAAM, ou em razão de colaboração com investigação ou processo judicial (PROVITAs) ou por 
lutarem pelos direitos humanos nas suas mais diversas formas (PNPDDH).  

 Todos os casos, a experiência de vivenciarem uma realidade de ausência de políticas pú-
blicas e de práticas negadoras dos direitos os torna sujeitos despotenciados, cujas vidas não são 
reconhecidas, são vidas consideradas descartáveis. A política de proteção em direitos humanos é 
chamada a contribuir com a reconstrução de sua vocação de sujeitos de direito e não apenas lhes 
garantir a existência biológica.

 A Pedagogia da Proteção, como uma ação educativa em direitos humanos, guarda princí-
pios gerais dos direitos humanos e específicos da proteção, tais como: atuação integral, interseto-
rialidade, interdisciplinaridade, pluralidade. diversidade e protagonismo do sujeito em proteção.

 A Atuação Integral se dá na articulação estreita entre PROMOÇÃO, PROTEÇÃO e REPARA-
ÇÃO, ou seja, devem ser providenciados todos os recursos necessários para que sejam efetivados, 
no cotidiano, os direitos dos protegidos.

 A Intersetorialidade atravessa toda a ação protetiva e compromete todos os agentes de 
proteção, sendo necessário superar a compartimentação da execução das políticas públicas e de-
senvolver, ao máximo, a interlocução entre setores e órgãos acerca da concepção, da prática, dos 
procedimentos e dos instrumentos exigidos numa proteção que assegure acesso a direitos, com 
segurança, aos diversos sujeitos e instâncias da política de proteção. É a responsabilidade pesso-
al e institucional, pública e privada, estatal e da sociedade civil, que garantirá o êxito da política de 
proteção.

 A Interdisciplinaridade é a articulação dos diversos campos e áreas do saber voltado para 
garantir a promoção de ações que evitem que as pessoas ameaçadas protegidas permaneçam ex-
postas aos riscos e ao mesmo tempo, possibilitem a elas reencontrar condições para viver todos os 
direitos humanos necessários ao seu pleno desenvolvimento. Um trabalho cotidiano que integra 
segurança, cuidado e (re) inserção social.

 A Pluralidade e Diversidade, sendo marcas da sociedade, também o são da proteção, sendo 
necessário ter presente, sempre, que cada um e todos têm direito e especificidades, assim a ação 
protetiva leva em conta a diversidade de gênero, orientação sexual, etnia, regionalidade, dentre 
outras diversidades.

 O Protagonismo do (a) sujeito em proteção é uma prática voltada para a transformação, 
com participação, fazendo desabrochar o sujeito despotenciado, que chega vítima de perseguição 
e de toda sorte de violência e vulnerabilidades, para a condição de sujeito potenciado e construtor 
de uma nova história – sujeito de direitos, o que impõe a todos os envolvidos no processo de prote-
ção a necessidade de ruptura com práticas coercitivas e excludentes, oriundas de um direito crimi-
nal punitivo e seletivo e abre espaço para a construção de posturas restaurativas, emancipatórias 
e libertadoras.

 Por fim ressalta-se que a prática desse trabalho é permeada pelos princípios da educação 
popular, com ênfase para a compreensão que a proteção não é feita para o outro, nem com o outro, 
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ela é obra do outro, ela é ação do sujeito em proteção, que conta com nosso apoio, nossa solida-
riedade. É uma relação de diálogo, não horizontal, onde não cabe subordinação e hierarquização. 
A nossa tarefa, é ajudar nessa travessia, sem perder de vista os limites da nossa atuação dentre os 
quais estão a dignidade, a vontade e a disponibilidade dos sujeitos em proteção. 

MOMENTOS DA PROTEÇÃO, PROCESSOS PEDAGÓGICOS E DESDOBRAMENTOS PRÁTICOS (PARTE 
DOS ASPECTOS METODOLÓGICOS)

 A Pedagogia da Proteção é o referencial de atuação protetiva em direitos humanos, o qual 
se efetiva como “educação em direitos humanos para promover processos que colaborem para que 
as pessoas ameaçadas se façam sujeitos de direito” e “se dá através de relações educativo-proteto-
ras e protetivo-educadoras”.

 O desenvolvimento dessa ação se estabelece entre o sujeito em proteção e agentes da pro-
teção e entendemos como agentes de proteção todos os atores responsáveis pela ação protetiva, no 
âmbito da política pública, as equipes técnicas interdisciplinares dos programas de proteção, geral-
mente vinculados a uma entidade de direitos humanos, os membros dos conselhos deliberativos, 
os entes convenentes e todos os órgãos responsáveis pelo andamento do caso e pelo fornecimento 
de escoltas pontuais.   

 O início da ação protetiva, no âmbito da política pública de direitos humanos, inicia com o 
processo de triagem, momento de analise quando se detecta a condição do sujeito ameaçado, a con-
dição da ameaça e do risco, o nexo de causalidade entre a ameaça e a luta ou a contribuição com a 
justiça e o mais relevante, o desejo da proteção. A triagem é seguida da deliberação dos conselhos 
deliberativos, sendo favorável é feita a inclusão na política pública que se finaliza com o desliga-
mento ou exclusão.

  Durante o processo protetivo o instrumento utilizado é o Plano de Ação Protetiva – PAP, 
que tem como perspectiva um plano global e conjunto, que deve envolver todos os agentes partici-
pantes da proteção: o sujeito em proteção, o estado e a sociedade civil. Todos são de alguma forma, 
partícipes do processo, e devem estar emprenhados para que o sujeito em proteção se veja nele e 
se faça, como protegido, parte dele. Então, essa é a concepção mais ampla profunda e complexa do 
PAP. Nessa dimensão, ele assume um sentido estratégico, geral, mais amplo e profundo. É a cons-
trução de um programa, de um processo de proteção. 

No processo político pedagógico da autoproteção acontece a realização da proteção e autopro-
teção solidária, que se dá a partir das práticas das organizações e movimentos sociais, cumulada 
com a experiência técnica militante de uma organização que nasce com esse principal objetivo. A 
metodologia da proteção solidária está muito próxima ao processo das políticas públicas de Prote-
ção, tanto no PROVITA- Programa de Vítimas e Testemunhas Ameaçadas quanto no PPDDH – Pro-
grama de Proteção a Defensores e Defensoras de Direitos Humanos, inclusive há um processo real 
de troca de experiências das demandas e casos acolhidos.  No entanto, tem algumas particularida-
des no diz respeito aos momentos da proteção, processos pedagógicos e desdobramentos práticos.  

 A análise de contexto e risco são essenciais para o início de um processo político de prote-
ção da pessoa ameaçada.  Ter a leitura exata do perfil dos ameaçadores, dos fatos e fundamentos 
que motivam ou dão causa as violações, ameaças e atentados são necessários para uma constru-
ção de pactos de proteção coerentes com a realidade de cada situação.  

 Para o êxito do processo protetivo, é necessário o compromisso da pessoa ameaçada, e na 
situação dos defensores e defensoras, é necessário o envolvimento de suas coletividades com essa 
pauta que é a proteção.  Pois, é a partir dos processos de formação e conscientização que se faz um 
bom planejamento estratégico de proteção para as organizações e seus militantes, agentes e mis-
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sionários. 

 É a partir daí que se constrói a rede solidária de proteção, que dará vida a um processo ne-
cessário para a manutenção e garantia de lutas emancipatórias e de realização dos Direitos Hu-
manos. Então, a partir da pactuação dos compromissos entre organizações e movimentos sociais, 
nasce uma rede de proteção solidária, seja ela de nível local, estadual ou nacional. As redes de 
proteção solidária são essenciais nesse processo de construção, pois sem elas seria inviável qual-
quer planejamento ou pacto protetivo. As redes solidárias de proteção são o alicerce que garante a 
proteção daqueles que estão ameaçados por colaborarem com a justiça ou por lutarem por Direi-
tos Humanos. 

 Várias outras etapas se constroem nesse caminhar, as oficinas básicas de elaboração de 
pactos de proteção são tidas como ações de proteção preventivas. Também há acolhimentos indi-
viduais que necessitam minimamente desse planejamento, mas o importante é construir com as 
pessoas ameaçadas, que estão naquele momento em estado de vulnerabilidade, risco e ameaça.  
Esses processos metodológicos na grande maioria das vezes não partem do nada, quase sempre já 
existem processos protetivos exercidos seja pelo defensor ou defensora de direitos humanos, seja 
por sua coletividade.   A missão quase sempre é o aprofundamento da leitura do contexto e conse-
quentemente das estratégias necessárias para a autoproteção. 

 Se pretende com esses processos políticos pedagógicos não apenas a proteção imediata 
da vida daqueles que lutam por direitos humanos, e sim chegar as causas geradoras dos diversos 
tipos de violência enfrentados pelos defensores e defensoras, afim de aprofundar estratégias para 
o fortalecimento e manutenção dos processos de lutas emancipatórias e garantidoras de direitos 
fundamentais, bem como proporcionar oportunidade aos sujeitos em proteção de viverem, com 
segurança. 

 Nesse sentido, a Pedagogia da Proteção se encontra e se completa com as diversas experi-
ências e metodologias de proteção e autoproteção existentes, pois é a partir da PP que se busca a 
realização e a proteção da vida integral de todo e qualquer ser humano despotenciado, em estado 
de vulnerabilidade total ou parcial, seja pela simples sobrevivência, seja por ser uma vida que luta 
por mudanças sociais e políticas. 

DESAFIOS À PROTEÇÃO

 A conjuntura hostil para defensores e defensoras de direitos humanos está se aprofundando 
com o a ascensão dos grupos conservadores alinhados ao agronegócio, fundamentalistas e ban-
cada da bala.

 Os mecanismos de criminalização de movimentos sociais também avançam e apertam o 
cerco, ampliando uma teia constituída de leis, processos de vigilância e monitoramento, ameaças, 
obstrução ao exercício de profissões, perseguições judiciais, expulsões, deslocamento forçados, etc.

 O formato das ameaças e intimidações agora assume elevado grau complexidade e de efi-
ciência, exigindo estratégias de defesa correspondentes no campo da proteção.

ENUMERAMOS ALGUNS DESSES DESAFIOS: 

Atenção redobrada com o sistema administrativo e financeiro das entidades e movimentos so-
ciais, em especial as prestações de conta, para evitar criminalização e campanhas desmoralizadoras.

Domínio dos mecanismos que movem os espaços virtuais utilizados na troca de informações, evi-
tando o vazamento de estratégias de proteção e a criminalização e ataques a que temos sido vítimas.

A superação da cultura paternalista dos agentes de proteção e a superação do processo de vitimi-
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zação. A cultura do paternalismo entranhada no jeito de pensar e agir das pessoas e instituições que 
estão envolvidas no processo de proteção impactam o protagonismo da ação educativa de proteção.

Superar a política policialesca de proteção, inspirada na segurança pública com o desenvolvi-
mento de ações voltadas para o protagonismo das pessoas ameaçada e protegidas, de forma que 
as mesmas possam reescrever suas histórias em segurança para tal é preciso possibilitar que as 
pessoas ameaçadas participem efetivamente enquanto sujeito de sua própria proteção e da pro-
teção uns dos outros. 

Lutar pela integralidade dos direitos humanos no processo protetivo, pela garantia do acesso à 
educação, saúde, trabalho, lazer e demais direitos necessários no processo de reinserção social, de 
forma que não haja relativização da dimensão transformadora da proteção. 

Fortalecer as estratégias de autoproteção, construindo e aperfeiçoando as redes de proteção 
solidária de forma que todos os defensores assumam coletivamente a responsabilidade de pro-
teger as vidas ameaçadas pela violência seletiva que procura inviabilizar a realização dos direitos 
humanos para todos e todas.
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ANEXO
CONSTRUÇÃO DA PEDAGOGIA DA PROTEÇÃO NA PRÁTICA

Euzamara de Carvalho4

A prática da proteção e da autoproteção se coloca como elemento central na organização social 
dos trabalhadores/as que sofrem perseguições pelo motivo de protagonizar a luta por direitos hu-
manos e sociais, necessários à sua sobrevivência. A defesa da vida e da liberdade dos militantes do 
Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra – MST é algo presente no fazer 
da organização embasada nos valores de solidariedade, companheirismo, igualdade e indignação 
contra qualquer forma de injustiça5. 

Ao longo da nossa história enfrentamos várias situações de conflitos que resultaram em mor-
tes, massacres, prisões e perseguições que atentam contra nossos/as companheiros/as militantes. 
Temos agora o desafio de seguir fortalecendo nossa organização e consequentemente as práticas 
de proteção e de autoproteção individual e coletiva de nossos lutadores/as sociais construtores de 
uma sociedade livre e igualitária. 

Diante desse contexto de conflitos e de grave situação de violação de direito humanos, se faz 
necessário pensar formas de proteção às vidas em situação de risco e ameaças. Nesse contexto, a 
Pedagogia da Proteção se apresenta como uma perspectiva a ser fortalecida no ambiente das re-
lações individuais e coletivas, de forma que os espaços de proteção estejam alinhados às práticas 
da educação popular6 que orientam as ações de proteção em consonância com a realidade de vida 
e de conflitos que ameaçam a vida e a liberdade. 

Nesse sentido, o tema da coletividade é entendido aqui como ação de intervenção construída a 
partir de uma classe social composta por trabalhadores/as nas suas diferentes dimensões de seres 
expropriados das mínimas condições de vida. Aparece como eixo central no tema da Pedagogia da 
Proteção, entendendo que a proteção individual está relacionada a uma perspectiva de luta coleti-
va de uma classe trabalhadora explorada pela burguesia que domina o sistema capitalista de pro-
dução. As vidas ameaçadas necessitam de ações pedagógicas7 que possibilitem sua proteção indi-
vidual e coletiva de modo a envolver os diferentes sujeitos que visem assegurar a defesa da vida e 
da liberdade de pessoas em situação de risco eminente ocasionado por diversos tipos de violência. 

No campo brasileiro o aumento das desigualdades sociais, em consequência do golpe alinha-
do ao interesse econômico e legitimado pelas esferas do Poder do Estado, tem sido ambiente de 
grave violações de direitos humanos. De acordo com Matéria Publicada no Jornal Brasil de Fato “A 
Amazônia concentra o maior número de conflitos e mortes de ativistas e defensores da terra e do 
meio ambiente no ano de 2017 e o Brasil lidera como o país mais letal do mundo para lideranças 
indígenas, camponeses e comunidades tradicionais”. 

Caminhamos para um cenário bem mais difícil, o que exige a capacidade de termos um campo 
forte e organizado para seguir contribuindo com o conjunto da luta da classe trabalhadora, de for-
ma a aproveitar o período para potencializar a luta e fazer o enfretamento na defesa dos direitos 
humanos na sua integralidade. 

Nessa perspectiva cabe destacar as práticas de proteção presente no interior dos coletivos que 

4 Militante do Setor de Direitos Humanos do MST.
5 Cartilha e Normas e princípios do MST, 2016. 
6 Educação popular aqui entendida como processo dialógico de aprendizagem que surge a partir das práticas de lutas, de resistên-
cias, na relação de Ser humano nos diferentes ambientes de vida e recriação de sua história.
7 Conjunto de ações que possibilite o entendimento sobre a motivação da perseguição e a necessidade (individual e coletiva) de 
integração dos fatores que favoreçam a proteção.
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trazem consigo as dimensões étnico-culturais-territoriais presente na relação terra e território. Das 
quais a relação cuidado/proteção está integrada a uma concepção de vida coletiva em consonân-
cia com os bens da natureza, de modo que, a ação da proteção perpasse a defesa da sua história, do 
seu território e dos valores que norteiam a defesa da vida e da liberdade da coletividade resistente 
e construtora do seu espaço de vida. 

Diante disso aparece como desafio, criar espaços de convergências de práticas de proteção e de 
autoproteção. Alguns caminhos a serem pensados: 

• Dialogar para que o sujeito perseguido tenha consciência da sua condição; 

• Movimentos transmitam sinais de acolhimento e de proteção; 

• Acionar órgãos institucionais de Defesa de Direitos Humanos para defesa da pessoa em si-
tuação de perseguição, risco e ameaça; 

• Fortalecer o conjunto da coletividade no seu território de modo a assegurar as pedagogias 
presentes no seu ambiente de luta. 

Nesse sentido a discussão e o aprimoramento das práticas de proteção da vida e da liberdade 
devem ser pensadas em conformidade com as realidades de luta e de atuação dos lutadores(as) so-
ciais que desenvolvem pedagogias próprias de cuidado e autocuidado que merecem ser fortalecidas. 

Como vimos, a necessidade de proteção pode surgir a partir do cenário de violação contra mili-
tantes sociais que, por meio de suas organizações, se unem para pautar uma agenda de proteção 
às vítimas de violência institucional e individual. Nessa perspectiva, se destaca o trabalho de orga-
nizações de direitos humanos, a exemplo do grupo Pedagogia da Proteção, que vem refletindo em 
conjunto através da Rede de Proteção formas de aprimoramento da ação e da discussão na pers-
pectiva de reforçar o tema como uma estratégia política para os movimentos sociais. 

Nesse processo, cabe destacar a Política Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Hu-
manos (PNPDDH), lançada oficialmente em 26 de outubro de 2004 e tida como um marco impor-
tante na ação de proteção enquanto um direito a ser assegurado pelo Estado brasileiro. Anos depois, 
o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH) é instituído com o objetivo 
de fortalecer a política nacional por meio de ações de acompanhamento dos casos de defensores 
de direitos humanos em situação de ameaça e de risco em todo território nacional, conforme pre-
visto no Decreto nº. 8.724/20168. 

Estes foram marcos institucionais importantes. No entanto, o que se vê é a fragilidade e a não 
priorização dessas diretrizes e ações pelo estado brasileiro. De acordo com artigo 14, 1° da Decla-
ração sobre o Direito e a Responsabilidade dos Indivíduos, Grupos ou Órgãos da Sociedade de Pro-
mover e Proteger os Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais Universalmente Reconhecidos9 
(Defensores de Direitos Humanos) “O Estado tem o dever de adotar medidas adequadas no plano 
legislativo, judicial, administrativo e outros a fim de promover a compreensão por todas as pesso-
as sujeitas à sua jurisdição dos respectivos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais”. 

Na perspectiva do trabalho em rede, o Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos 
Humanos10 (CBDDH) se apresenta como um espaço de articulação em potencial, composto por 
diversas organizações e movimentos da sociedade civil no desafio de impulsionar e monitorar a 
implementação da política de proteção no Brasil.

Dialogando com a situação de violação dos direitos humanos dos outros povos da América Lati-

8 http://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/programas-de-protecao/ppddh-1/sobre-o-ppddh
9 http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/protecao_testemunha/declaracao-dos-defensores-de-direi-
tos-humanos-onu-dez-1998
10 http://comiteddh.org.br/
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na, segundo relatório11 da ONG irlandesa Front Line Defenders, em 2017 cerca de 212 defensores(as) 
de direitos humanos foram assassinados(as). Com destaque para os crimes ocorridos na Colômbia 
e no Brasil que, juntos, somaram 156 vítimas, 73,5% dos registros. De acordo com o relatório, esses 
números representam mais de dois terços dos casos mundiais registrados pela ONG. 

Numa perspectiva mais ampla, com base nos dados apresentados pela referida pesquisa, po-
demos afirmar que os números apresentados são exemplo nítido de violação do direito à vida, por 
conta da ineficiência do estado na garantia dos direitos humanos das populações pobres e empo-
brecidas da nossa América, o que demanda uma atuação integrada entre movimentos sociais, or-
ganizações, redes de proteção e defesa da vida e da liberdade dos lutadores(as) sociais. 

De acordo com Herrera Flores “A universalidade dos direitos somente pode ser definida em fun-
ção da seguinte variável: o fortalecimento de indivíduos, grupos e organizações na hora de cons-
truir um marco de ação que permita a todos e a todas criar as condições que garantam de um modo 
igualitário o acesso aos bens (...) que fazem que a vida seja digna de ser vivida”12.

Entendemos que a luta pela defesa e garantia de direitos humanos dos lutadores e das lutado-
ras sociais é uma ação constante – e sem fim - tendo em vista que o próprio Estado, ao não cumprir 
o seu dever de garantir direitos por meio da democratização da terra e de outros bens, é o primeiro 
violador desses direitos. 

Desse modo, os movimentos sociais organizados cumprem um papel importante na organiza-
ção, no debate e no fazer da luta na perspectiva da reversão desse quadro de 

violações de direitos instaurado no Brasil e também na América Latina de forma a superar o 
campo abstrato e idealista dos direitos humanos. De modo que o exercício das práticas de educação 
popular no fazer da proteção e da autoproteção se coloca como ação a ser fortalecida nesse contexto. 

Estamos caminhando para a marca de 30 anos da promulgação da Constituição Federal (1988) 
e de 70 anos de proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), no entanto, 
avaliamos que se faz importante ressignificar o tema, o debate e a garantia dos direitos humanos, 
recolocando-o na centralidade da luta enquanto conquista social. 

Fazer a defesa da vida e da liberdade em conformidade com os direitos constitucionais, da de-
mocracia popular, das garantias e liberdades individuais e coletivas, do Estado de Democrático de 
Direito, da soberania nacional, do internacionalismo e da solidariedade entre os povos, é tarefa ur-
gente e histórica a ser assumida pelos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, cons-
trutores e construtoras de uma proposta de reinvenção de direitos por meio das concepções e prá-
ticas realizadas na luta cotidiana organizada.

11 https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/annual_report_portuguese_0.pdf
12 Herrera Flores, Joaquín. A reinvenção dos direitos humanos. / Joaquín Herrera Flores; tradução de: Carlos Roberto Diogo Garcia; 
Antônio Henrique Graciano Suxberger; Jefferson Aparecido Dias. – Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009. 232 f.: il. ; 30 cm. 
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