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O 
retrocesso na defesa dos di-
reitos humanos em países, 
como Brasil e Estados Uni-
dos, está diretamente rela-

cionado à política dos países, afir-
ma o professor norte-americano 
James Cavallaro, diretor-funda-
dor da Clínica de Direito Inter-
nacional dos Direitos Humanos 
e Resolução de Conflitos da Uni-
versidade de Stanford, da Califór-
nia e também diretor do Centro 
de Direitos Humanos dessa uni-
versidade. Cavallaro foi um dos 
idealizadores da clínica jurídica 

de direitos huma-
nos, estrutura de 
ensino, pesquisa e 
extensão nascida 
naquele país e que 
se espalhou por 
diversas univer-
sidades do mun-
do propagando 
o ensino jurídico 
especializado. Ele 
esteve em Belém 
para participar do 
painel de abertura 

do III Fórum Nacional de Clínicas 
Jurídicas, que ocorreu na Univer-
sidade Federal do Pará (UFPA), na 
semana passada, com a presença 
de professores de universidades 
brasileiras e estrangeiras. 

Cavallaro morou dez anos no 
Rio de Janeiro, atuou em organi-
zações de direitos humanos brasi-
leiros e pesquisou e acompanhou 
julgamentos de acusados de matar 
trabalhadores rurais no Sul do Pará, 
nos anos 90, como o Massacre de El-
dorado do Carajás. Ele afirma que 
as violações aos direitos humanos 
existem em todo o mundo, mas res-
salta a precupação com o avanço de 
grupos de ódio da ultradireita que 
têm condutas violentas estimula-
das pelo poder executivo em países 
como o Brasil, bem como o cresci-
mento do etnonacionalismo na Eu-
ropa, Rússia e Indonésia, que vêm 
enfrentando ataques a defensores 
dos direitos humanos e à própria 
ideia básica dos direitos humanos.

  Como surgiu a ideia de desen-
volver as clínicas jurídicas de di-
reitos humanos?

Nos Estados Unidos, começou a 
ser defendida nos anos 30. Nos 
anos 60 surgiram as clínicas 
gerais sobre diversas temáticas, 
como direitos dos inquilinos, 
ambientais e outros, aumentan-
do o elemento prático dentro das 
faculdades e, nos anos 80 e 90 
começaram clínicas de direitos 
humanos. Na América Latina, te-
ve um movimento nos anos 60, 
que foi retomado nos anos 70 e 
80, mas nas últimas duas déca-
das foi que os direitos humanos, 
com a especificidade de usar 
tratados internacionais, teve um 
olhar para as problemáticas lo-
cais ou nacionais. No Brasil, nos 
anos 60, começaram a surgir as 
entidades de direitos humanos, 
mas só foi incorporada ao ensi-
no com a Constituição de 1988, 
quando se começa a ver as ma-
térias de direitos humanos nas 
faculdades de Direito.

  Como trabalhar os Direitos 
Humanos com os desafios exis-
tentes na Amazônia, como tra-
balho escravo, desmatamento, 
violência no campo?

Eu vim pesquisar no Sul do 
Pará conflitos em Rio Maria e 
Conceição do Araguaia, acom-
panhei julgamentos nos anos 
90 dos assassinos de líderes de 
trabalhadores rurais, trabalho 
escravo, massacre de Eldorado 
com o padre Ricardo Rezende, 
frei Henri des Roziers e pessoal 
dos STRs (Sindicatos de Traba-
lhadores Rurais) e da CPT (Co-
missão Pastoral da Terra). Tem 
outros temas, como a violência 
da Polícia Militar, violências con-
tra as pessoas LGBTI, a pobreza 
extrema, temas indígenas. 
O Pará não é um caso único no 
Brasil e nem no mundo. Não há 
lugar no planeta em que os direi-
tos humanos sejam respeitados 
100%. Não é a mesma coisa estar 
na Noruega e estar na Somália, 
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mas os direitos humanos são 
tema fundamental em todos 
os cantos porque constituem 
uma série de ideias. A meta 
é chegar ao pleno respeito 
aos direitos humanos. É im-
portante ter clínicas não só 
na faculdade de Direito, mas 
nas outras disciplinas para 
aumentar o alcance dos di-
reitos humanos e atuar junto 
aos movimentos populares 
porque estamos no mundo 
enfrentando desafios muito 
graves em direitos humanos, 
de retrocesso sobre coisas 
que achávamos anos atrás 
que já estavam superadas.

  As eleições do Trump e do 
Bolsonaro são responsáveis 
pelo retrocesso dos direitos 
humanos nos Estados Unidos 
e no Brasil?

É claro. As questões políticas 
afetam diretamente o grau 
de respeito e desrespeito dos 
direitos humanos no país. 
(Cavallaro cita frases céle-
bres de Trump e Bolsonaro 
defendendo a tortura e a dis-
criminação) Estamos vendo 
nos Estados Unidos o cresci-
mento dos grupos de ódio da 
ultradireita, os ataques contra 
sinagoggas, mesquitas e ne-
gros porque tem forças políti-
cas incentivando essas condu-
tas. E aqui também. O Rio de 
Janeiro bateu recorde nesses 
primeiros meses no número 
de pessoas mortas pela po-
lícia. Isso porque as pessoas 
recebem o recado que “tudo 
bem, agora pode, não vai ha-
ver fiscalização ou controle, 
pode matar o bandido, se-
ja quem for, desde que seja 
pobre e favelado”. A política 
tem tudo a ver com direitos 
humanos. Não estou dizendo 
que precisa votar em partido, 
mas precisa insistir que os 
candidatos e as autoridades 
promovam a dignidade hu-
mana, a tolerância, o respeito 
pelo estado de direito e os di-

reitos humanos. Nos Estados 
Unidos, na Europa, Rússia e 
Indonésia tem muitos lugares 
em que se vê o crescimento 
do etnonacionalismo e os ata-
ques aos defensores dos direi-
tos humanos e à ideia básica 
dos direitos humanos.

  O que o senhor acha da 
crítica de que os direitos 
humanos só defendem 
bandidos?

Defende os direitos básicos 
de todos. Acontece é que mui-
tos, com intenções suspeitas, 
atacam os direitos humanos 
para promover a agenda in-
tolerante da ultradireita. Essa 
caracterização de que defen-
de somente bandidos, é falsa. 
É uma tergiversação feita de 
má fé para reduzir a fiscaliza-
ção, o controle, o envolvimen-
to da sociedade civil e não ter 
que se subtemer ao estado de 
direito e à lei.

  Como o senhor vê o con-
tingenciamento dos recursos 
das universidades no Brasil?

Os países desenvolvidos, lí-
deres no mundo conseguem 
crescer e elevar o padrão de 
vida dos povos através da 
educação. Estudos mostram 
que o investimento na educa-
ção dá retorno por cada real 
investido em 2, 3 ou 4 vezes 
mais. Reduzir o investimento 
na universidade compromete 
o futuro. Em termos econô-
micos, é previsível que o PIB 
per capita, o desenvolvimento 
da economia e o bem estar do 
povo sofram as consequên-
cias entre 5 e 20 anos. O Vale 
do Silício está na Califórnia 
porque teve investimento for-
tíssimo por parte do governo 
nas tecnologias. Stanford está 
no epicentro do Vale do Silício. 
É a economia mais dinâmica 
do mundo. Em termos de di-
reitos humanos, a educação é 
um direito humano. 
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James Cavallaro:  fundador da 
Clínica de Direito Internacional 

dos Direitos Humanos da 
Universidade de Stanford

Muitos atacam 
os direitos 

humanos para 
promover 

a agenda 
intolerante da 

ultradireita

O Vale do 
Silício está 

na Califórnia 
porque teve 

investimento  
do governo nas 

tecnologias

POLÍTICA DO RETROCESSO
DIREITOS HUMANOS
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