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FRAGMENTOS DE UMA SOCIEDADE CONTRA A VIDA

A atual declaração universal dos direitos humanos, promulgada pela Organização das Nações Unidas
(ONU) em 1948, foi uma das conseqüências geradas pelos resultados da segunda guerra mundial (19391945).
Os horrores causados pela guerra, o genocídio dos judeus, e a herança da destruição de muitos países, a
destruição total de cidades como Hiroshima e Nagasaki com a bomba atômica não poderiam mais
ocorrer no mundo.
Os lideres mundiais reunidos para avaliar os resultados da guerra e, visitando os campos de
concentração chegaram a conclusão de que o mundo precisava se manter “vacinado” para que não se
repetissem mais aquilo que viram.
Hoje passados 58 anos da declaração, o mundo ainda vê, de outra maneira, os horrores da guerra
presentes em quase todas as nações:
As várias faces da violência
O medo e a insegurança provocados pela violência atingiram tais proporções o Brasil que tornam difícil
dimensionar a própria violência. Diante de um quadro extremamente complexo, não há soluções
“fáceis”, apesar dos discursos muitas vezes oportunistas destituídos de respaldo legal ou fundamentação
consistente. O problema da violência tem causas econômicas, sociais e culturais que exigem ações do
governo, mas que também são de responsabilidade do conjunto da sociedade civil, incluindo os meios de
comunicação.
Enfrentar a violência significa necessariamente enfrentar os problemas da educação, da saúde, da
agricultura, da geração de empregos. Apenas a garantia dos direitos fundamentais pode combater e
prevenir todas as formas de violência: a que oprime, a que degrada e a que mata.
As práticas e situações violentas afetam de modo diferente as pessoas num país marcado pela
desigualdade social. A violência cotidiana que atinge os menos privilegiados – a humilhação de quem
depende da saúde e do transporte públicos, a miséria das famílias expulsas do campo, a tortura de presos
e suspeitos pobres nas delegacias – tende a ser encarada como um tipo de “fatalidade”, sem relação com
o regime excludente que provoca estas situações de violência.
A violência é devastadora para os grupos mais vulneráveis. Dados do IBGE mostram que quase metade
das crianças e adolescentes vive em famílias cuja renda per capita é de meio salário-mínimo. Ou seja,
em condições indignas de sobrevivência. São quadros de violações que se combinam e agravam as
situações de violência: pobreza, crianças fora da escola, pouca possibilidade de inclusão no mercado de
trabalho, exclusão do direito à renda, maior exposição à criminalidade. Algumas formas de violência
doméstica contra as mulheres integram esses ciclos que se auto-alimentam: pobreza, desestruturação
familiar, agressões físicas, diminuição de dias trabalhados, menor renda, mais pobreza. A desagregação
familiar provocada pela pobreza contribui também para o aumento da violência contra os idosos – além

da marginalização afetiva e casos de exploração financeira, há registros de idosos agredidos fisicamente
ou expulsos da própria casa por familiares.
Assassinato de jovens faz do Brasil um país em guerra
O homicídio é a maior causa de morte entre jovens brasileiros. Atualmente, de cada duas mortes com
causas externas, com vítimas em idade entre 15 e 24 anos, uma é por assassinato. O número de vítimas
de assassinato entre jovens nessa faixa etária aumentou em 30% em um período de 22 anos (1978 a
2000).
Os dados fazem parte da pesquisa realizada pela Secretaria do Desenvolvimento e Solidariedade do
Município de São Paulo. De acordo com o estudo, São Paulo está entre as regiões metropolitanas mais
violentas do país, juntamente com Vitória (ES), Recife (PE) e Rio de Janeiro. Os índices brasileiros,
mostra a pesquisa, superam o de Israel, Croácia, Eslovênia, Rússia, Estados Unidos, Argentina e
México, entre outros.
O avanço das taxas de homicídios no Brasil nas últimas duas décadas ocorreu devido ao aumento da
mortalidade entre os jovens. A conclusão é do Mapa da Violência 2006, divulgado dia 29 de janeiro de
2008 pela Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI).
Segundo o levantamento, a taxa de homicídios na população de 15 a 24 anos saltou de 30 (a cada 100
mil jovens) para 51,7, entre 1980 e 2004. Nas demais faixas etárias, porém, o índice passou de 21,3 para
20,8 no período.
Entre 84 países, o Brasil ocupa a quarta posição, com uma taxa total de 27 homicídios em 100 mil
habitantes (incluindo todas as faixas etárias), só ficando atrás da Colômbia, da Venezuela e da Rússia.
Quando se consideram somente os jovens, o Brasil sobe para a terceira posição – à frente estão
Colômbia e Venezuela.
Os estados que lideram o ranking de homicídios na juventude também estão entre os que apresentam os
maiores índices de jovens que não trabalham nem estudam.
No cemitério São Luiz, zona sul de São Paulo, no mesmo período de 12 anos foram sepultadas mais de
40 mil pessoas, na faixa etária entre os 15 e 25 anos, isto somente em um dos cemitérios consultados. É
bem provável que, se contarmos todos os cemitérios da cidade de São Paulo, o número ultrapasse a
quantidade de mortos na guerra civil salvadorenha.
Em média, são 60 jovens sepultados semanalmente, vítimas da violência, segundo dados informados por
Diego Carvalho, assistente de administração do cemitério São Luiz. O que Dom Oscar Romero
proclamaria do altar, de estivesse diante dessa realidade?
Segundo informações da ONG “bem querer mulher”, a cada quatro minutos uma mulher é violentada;
80% dos casos em sua própria casa. São vítimas de filhos e maridos alcoolizados ou drogados. Os
negros brasileiros ainda são vítimas do preconceito racial; os moradores de rua são agredidos e mortos
nas grandes metrópoles brasileiras; meninas se prostituem nas ruas e praças centrais e nas beiras das
estradas do interior do país.
O número de crianças abusadas pode chegar a 500 mil, já que muitos casos não são denunciados. Muitos
índios estão fora de suas terras, um deles queria falar com as autoridades e foi queimado vivo, por filhos

de autoridades judiciais em Brasília. Famílias são mortas quando buscam se organizar para a conquista
de um pedaço de chão para plantar; famílias são destruídas pelo narcotráfico e pelo crime organizado,
que destroem nossos jovens. Nosso salário mínimo não consegue dar subsistência a quem precisa dele e
nossos deputados aumentam a seu bel prazer seus próprios benefícios.
A Ação dos Grupos de Extermínio no Brasil
A Ação dos grupos de extermínio consiste numa das principais fontes de violação dos direitos humanos
e de ameaça aos Estado de direito no país. Essas quadrilhas agem normalmente nas periferias dos
grandes centros urbanos e têm seus correspondentes nos jagunços do interior. Usam estratégia de ocultar
os corpos de suas vítimas para se furtar à ação da justiça, sendo que os mais ousados chegam a exibir
publicamente sua crueldade. Surgem como decorrência da perda de credibilidade nas instituições da
justiça e de segurança pública e da certeza da impunidade, resultante da incapacidade de organismos
competentes em resolver o problema.
Os embriões dos grupos de extermínio nascem quando comerciantes e outros empresários recrutam
matadores de aluguel, freqüentemente entre policiais militares, e civis, para o que chamam "limpar" o
"seu” bairro ou sua cidade. Contam muitas vezes com o apoio de amplo segmento da população que,
descrentes nos organismos oficiais deixam se seduzir pela idéia de fazer justiça com as próprias mãos.
Não raro essas organizações ampliam seus leques de prática criminosas executando seqüestros, assaltos,
narcotráfico e etc. Afinal, quem mata por dinheiro dificilmente terá limites morais para a prática de
outros crimes e, organizados em grupos, terão a periculosidade extremamente aumentada O perfil das
vítimas mostram um conjunto de pessoas pobres, adultos e crianças, suspeita de ilícitos ou mesmo
indivíduos considerados indesejáveis, segundo critérios altamente subjetivos e preconceituosos, além da
testemunha que têm a coragem de denunciá-los.
A ousadia desses grupos aumenta na mesma proporção da impunidade sobre as ações. Juízes e policiais,
com muitas exceções não age com firmeza, quer movidos pelo medo, quer por tolerância corporativa. As
denúncias de organizações de direitos humanos sobre os grupos de extermínio são pouco ouvidas por
autoridades responsáveis por atuar contra o crime.
A Questão das Mulheres
As mulheres constituem 51% da população mundial e brasileira. A Declaração Universal dos Direitos
Humanos, promulgada pelas Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, introduziu uma concepção
ampla de direitos humanos ao considerar todas as pessoas titulares de direitos, independentemente de
sua condição social, sexo, credo político ou religioso, raça / etnia.
Mesmo assim, as mulheres foram excluídas dos direitos humanos por serem discriminadas
historicamente. São alvos principais da violência doméstica e sexual, praticada, na maioria das vezes,
por pessoas de sua própria família, de suas relações íntimas, como marido, companheiro ou namorado.
Tratava-se desta violência como um fenômeno natural entre mulheres e homens e não cabia ao Estado
ou à sociedade intervir diretamente. Considerava-se, então, violação de direitos humanos somente atos
de violência policial ou institucional, não a violência doméstica ou contra a mulher.
Apesar dos inúmeros avanços nas últimas décadas, as desigualdades econômica, social e política entre
os sexos persistem nas diversas sociedades do planeta. As mulheres ganham menos, estão concentradas

em profissões mais desvalorizadas, têm menor acesso aos espaços de decisão no mundo político e
econômico, sofrem mais violência, vivem a dupla e tripla jornada de trabalho, são as mais penalizadas
com o sucateamento de serviços e políticas sociais, entre outros problemas. A situação é mais grave
quando a discriminação sexual se articula a outras, como a de classe social, raça, etnia, idade, orientação
sexual. No Brasil, desponta pela gravidade social, a situação das mulheres negras, a gigantesca maioria
de baixa renda.
A questão Agrária.
José de Arimatéia Alves nunca mais vai se esquecer do dia 12 de agosto de 1983. Ele tinha apenas dez
anos quando viu sua mãe, a líder sindical Margarida Alves, ser assassinada com um tiro no rosto
disparado de uma espingarda calibre 12. Margarida – presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Alagoa Grande, na Paraíba – estava na porta de sua casa. A cena do corpo de Margarida todo
ensangüentado e jogado no chão perturba José Arimatéia há exatos 18 anos.
O algoz de Margarida era um homem encapuzado. Dos cinco acusados de serem os mandantes do crime,
apenas dois foram julgados e absolvidos: Antônio Carlos Coutinho e José Buarque de Gusmão Neto,
conhecido como Zito Buarque. Agnaldo Veloso Borges já faleceu e os irmãos Amaro e Amauri José do
Rego permanecem foragidos.
A impunidade neste caso parece não ter pego ninguém de surpresa. A possibilidade de manipulação do
júri não foi descartada pelo promotor Victor Granadero, já que o réu é pessoa influente na Paraíba.
Na época de seu assassinato, Margarida denunciou a Usina Tanques ao Ministério do Trabalho. De
propriedade de Zito Buarque, a usina foi acusada de abusos contra canavieiros e o descumprimento da
legislação trabalhista. Um milhão de pessoas foram atingidas pelas grandes barragens no Brasil. Estudos
mostram que estas populações raramente alcançaram de novo a mesma qualidade de vida depois do
assentamento.
No dia 5 de março de 1996, 3.500 famílias de sem terra, acampadas à beira da rodovia entre Marabá e
Paraupebas, decidiram ocupar a fazenda Macaxeira e iniciaram negociações com o Incra. No dia
seguinte, por meio do presidente do Iterpa, o governo do Pará comprometeu-se a fazer gestão junto ao
Incra pelo assentamento dessas famílias. O governo comprometeu-se a enviar 12 toneladas de alimentos
e 70 caixas de remédios ao acampamento. O prazo limite para a obtenção dessa área era de 30 dias,
começando em 7 de março de 1996.
Alimentos e remédios prometidos não foram enviados. No mesmo mês, em Belém, a Federação dos
Fazendeiros fez uma reunião com o governador e o secretário da Segurança. A Federação levou diversos
presidentes dos sindicatos dos fazendeiros da região de Marabá para exigir maior repressão ao MST e
entregou uma lista de 19 pessoas que deveriam desaparecer para que a paz voltasse à região. Constavam
na lista os principais líderes do MST.
Depois de 30 dias desde a ocupação, o governo não havia cumprido suas promessas. Os trabalhadores
resolveram, em assembléia, seguir em marcha até Belém, a 800 km de Marabá, com o objetivo de
sensibilizar o governo.
19 homens foram assassinados na tarde de 17 de abril de 1996, em Eldorado dos Carajás, Pará. Seus
algozes foram 155 policiais, divididos em dois grupos. O primeiro, saído de Paraupebas e comandado

pelo major José Maria Pereira de Oliveira, era composto por 69 homens armados com 2 metralhadoras 9
mm, 1 revólver calibre 38, 10 revólveres calibre 32 e 38 fuzis calibre 7,62. Ocuparam uma das
extremidades do Km 96 da Rodovia PA-150.
A outra tropa veio de Marabá. Era comandada pelo coronel Pantoja, comandante da operação, e tomou
conta do outro lado da estrada. Seus 85 policiais militares estavam armados com 8 submetralhadoras 9
mm, 6 revólveres calibre 38, 1 revólver calibre 32, 28 fuzis calibre 7,62, 29 bastões e 14 escudos.
Os 19 mortos eram integrantes da “Caminhada pela Reforma Agrária”, iniciada no dia 10 de abril por
1.500 famílias de trabalhadores rurais sem terra. Um dia antes do massacre, por volta das 15h, essas
famílias montaram um acampamento no Km 96 da PA-150, na denominada “Curva do S”, próxima à
cidade de Eldorado dos Carajás. Os trabalhadores interditaram a estrada e exigiam alimentos e
transporte, em negociação com a Polícia Militar, que acompanhava a marcha.
A questão do Trabalho
A despeito do fato de que o vocábulo “trabalho” possa ter-se originado de “tripalho” que se tratava de
um instrumento de tortura que era aplicado através de três paus, é certo assegurar que todos os
indivíduos almejam e têm direito a um trabalho digno, um meio de vida capaz de lhes garantir a
sobrevivência. Entretanto, todos têm seus problemas, dificuldades e carências - muitas pedras no meio
do caminho.
Possuir ou não a Carteira Profissional assinada por um patrão não pode significar a diferença entre ser
considerado cidadão ou um vagabundo. O desemprego proporcionado pela automação, por razões
neoliberais de produção e mercado e, ainda, pelo fenômeno da globalização, tem observado altíssimas,
insuportáveis e assustadoras taxas de crescimento.
A taxa de desemprego total permaneceu estável em 16,9% na região metropolitana de SP, segundo a
Pesquisa de Emprego e Desemprego realizada pela Fundação Seade e pelo Dieese. O índice é resultado
do aumento da taxa de desemprego aberto (de 10,9%, em março, para os atuais 11,2%) e do decréscimo
da taxa de desemprego oculto (de 6,0% para 5,7%).
O contingente de desempregados foi estimado em 1,7 milhão de pessoas, mantendo-se praticamente
estável em relação a março. Esse comportamento, pouco usual para o período, está associado à relativa
estabilidade do número de ocupados e da população economicamente ativa. (24.05.2006)
O trabalho infantil
No mundo inteiro, a cada ano cresce cada vez mais o numero de crianças e adolescentes que trabalham,
muitas vezes em situações até de semi-escravidão. Existem leis e tratados internacionais para impedir
esse processo, porém, as políticas econômicas de empobrecimento e de exclusão das maiorias fomentam
a moderna escravidão dos menores. Nada justifica o trabalho infantil, embora existam pessoas e grupos
satisfeitos com essa situação e chegam até a exigir melhores condições de trabalho aos menores.
A organização Internacional do Trabalho (OIT) apontou que “na aurora do século XXI”, no calor de era
da informática e do robô, a humanidade tolera que milhões de crianças sacrifiquem sua saúde e
comprometam seu futuro em tarefas que vão além de suas forças”. A situação de muitos menores pelo
mundo é muito similar aquela do “menino do yuntero” que no poema de Miguel Hernández “sente a

vida como uma guerra”. De acordo com a OIT, 200 milhões de crianças e adolescentes são forçados a
trabalhar. Em muitos casos desde os cinco anos de idade.
Mais de 5 milhões de jovens entre 5 e 17 anos de idade trabalham no Brasil, segundo pesquisa recente
do IBGE, apesar de a lei estabelecer 16 anos como a idade mínima para o ingresso no mercado de
trabalho.
Os especialistas do governo dos Estados Unidos calcularam que na passagem do ano 2000
aproximadamente 400 milhões de menores eram forçados a trabalhar em algum lugar no mundo. Não há
nenhum um único governo que cumpra com o mandato da convenção do ONU sobre os direitos das
crianças e adolescentes: “Os governos devem por em prática e garantir que os direitos econômicos,
sociais e culturais das crianças e adolescentes sejam cumpridos até o máximo dos recursos que têm”. A
OIT assegura que a pobreza é a primeira causa do trabalho infantil em conseqüência do caráter pouco
igualitário dos processos de desenvolvimento econômico. As crianças da rua, os pequenos indigentes e
as crianças subjugadas sofrem o que Pablo Neruda denominou “a mordida do desastre”.
Eduardo Araújo, pessoa responsável pelo programa o Internacional da OIT para a erradicação do
trabalho Infantil na América Latina, diz que “nem todas as crianças pobres trabalham, e nem todas as
que trabalham são pobres. Mas a maioria das crianças que são forçadas a trabalhar são pobres. As
políticas de ajustamento econômico forçaram os governos a reduzir os investimentos em despesas
sociais, razão pela qual o Estado de Bem-Estar desapareceu acarretando o advento do “salve-se quem
puder” onde as famílias são obrigadas a elaborar estratégias para sobreviver, colocando toda sua força
potencial no mercado do trabalho.
Nesse contexto surge a rápida e incontrolável precarização do trabalho, o fenômeno das crianças da rua
e a exploração do menor. Cada vez mais surgem denúncias da prostituição dos menores e da exploração
do trabalho em condições da escravidão. “Hoje há mais crianças trabalhando do que ontem, porem
menos do que haverá amanhã”.
Em um relatório intitulado “sem hora para brincar”, a confederação o Internacional das Organizações de
Sindicais Livres (CIOSL) concorda com a OIT na avaliação de que 200 milhões de crianças são vítimas
do trabalho infantil. O trabalho das crianças, observa o CIOSL, é justificado geralmente na tradição de
determinados países, “se utiliza do mesmo argumento decepcionante que foi usado para justificar a
exploração maciça do trabalho infantil no auge da Revolução Industrial”; Entretanto, a guerra que se
tornou a exploração do trabalho infantil não é somente um problema do sul empobrecido.
A UGT (União Geral dos Trabalhadores presente na Europa) calcula que 500.000 menores trabalham na
Espanha. Em Portugal há os rapazes que ganham um euro para costurar a mão um par de tênis de marcas
conhecidas que são vendidas logo a 42 euros (a cotação do euro em fevereiro de 2008 é algo em torno de
1 euro = R$ 2,55. O que significaria ganhar R$ 2,55 para costurar um par de tênis que não se compra por
menos de R$ 107,00). Crianças entre oito e dez anos foram as descobertas trabalhando as nove da noite
em uma processadora dos peixes na Grã Bretanha.
Nos Estados Unidos, os menores mexicanos cruzam a fronteira para trabalhar como vendedores de
jornal; uma conhecida companhia de venda de Hambúrgueres foi multada por violar a legislação ao usar
mão de obra adolescente. Empresas fiscalizadas envolveram as crianças nas manifestações do 1º de maio
para pedirem melhores condições de trabalho. Quem são os culpados pelo fato de que as crianças
trabalhem em vez de para ir à escola porque suas famílias sobrevivem oprimidas pela miséria?

A Corte o Internacional Independente, contrária ao trabalho Infantil, se reuniu durante três dias na
cidade de México e chegou à conclusão de que a exploração do trabalho infantil aumenta em qualquer
lugar no mundo, multiplica-se no sul e reaparece no norte, em conseqüência das políticas econômicas
impostas pelos organismos internacionais financeiros. Contam com a cumplicidade dos governos em
favor às grandes companhias transnacionais e locais dedicadas à exploração. O trabalho dos menores
transforma-se assim em um instrumento internacional da guerra comercial por meio da exploração das
crianças e dos adolescentes que formam o grupo de trabalhadores mais vulnerável e mais desprotegido.
A OIT verificou que as crianças são inseridas no mundo do trabalho em uma idade cada vez menor,
piorando-se assim as circunstancias da exploração e escravização. Companhias conhecidas e poderosas
em vários lugares do mundo, produtoras de bens que vão dos carros as roupas de grandes grifes, de
refrigerantes aos sapatos e equipamentos esportivos, foram denunciadas por utilizar mão de obra escrava
infantil por meio dos sub-contratações nos países do sul, para baixarem os custos de produção das
mercadorias que são vendidas em outros lugares. Produtos que esses menores jamais poderão usufruir.
A Corte Internacional mencionada, formada por juizes, deputados, sindicalistas, sociólogos, professores
e ativistas das organizações de defesa dos direitos humanos e da proteção da infância, analisou
informações coletadas em uma centena de países, considerando que o principal responsável por essas
pratica é o Fundo Monetário Internacional (FMI) ao impor aos governos duríssimas condições em troca
dos empréstimos do Banco Mundial (BM). “É o que se conhece como os “planos de ajuste estrutural”
(conforme vimos na explanação sobre o consenso de Washington) que por toda parte lança milhões de
trabalhadores ao desemprego e a crianças à rua”.
As conseqüências dos “planos de ajuste estrutural” são a redução drástica dos orçamentos sociais para os
serviços públicos, o fechamento ou a privatização de muitos centros de educação que tiram milhões de
crianças da escola e o empobrecimento familiar que força os menores a trabalhar.
A corte adiciona que “a Organização Mundial de Comercio (OMC) tem consciência plena de que abre a
porta ao agravamento da exploração do trabalho das crianças, pondo em questão todas as legislações que
protegem os direitos dos trabalhadores”. E explica que existe um conflito entre as normas do ONU e da
OIT que impedem a eliminação do trabalho infantil.
A OIT estabelece os 15 anos como idade mínima para trabalhar e os 18 para trabalhos perigosos, tendo
como objetivo fundamental “a abolição do trabalho das crianças”. Mas a convenção do ONU sobre os
direitos das crianças não exige explicitamente a proibição do trabalho infantil e limita-se a “sugerir” que
os governos estabeleçam “uma idade mínima para a admissão de menores ao emprego”. Esta
ambigüidade tem possibilitado aos Estados Unidos poder “legalizar” o fato da exploração do trabalho
infantil dos menores em seu acordo de livre comércio com o México, ao decidir que as “limitações ao
trabalho infantil” estão reguladas.
A OIT reconhece que “a abolição do trabalho infantil tardará porque tropeça com a pobreza, as
deficiências dos sistemas educativos, a passividade e a renúncia social”.
Feito um inferno : Enquanto meninas ricas no Brasil brincam com as bonecas Barbie, nas Filipinas,
Indonésia, e China outras meninas, sem direito à infância e de ir à escola, trabalham mais de 14 horas
por dia para costurar as roupas da Barbie.

A soma do salário anual de todos os trabalhadores que incluem crianças de até onze anos que produzem
os calçados esportivos para a marca de NIKE é infinitamente inferior à quantidade aproximada de 15O
milhões de dólares que a companhia paga a Michael Jordan para usar seu nome nas promoções de
anúncio de seus calçados do esporte. Sua produção é 100% terceirizada, 30% proveniente da Coréia do
Sul, Taiwan, Malásia, Filipinas e China e Indonésia. A empresa vendeu US$ 6,5 bilhões em 1996, gera
90 mil postos de trabalho na sua cadeia produtiva. A indústria paga menos de 1 dólar por dia de
trabalho aos menores. Como outras megaempresas, a Nike procura baixar seus custos de produção
utilizando mão-de-obra infantil em qualquer lugar do mundo, além de buscar outras vantagens, como
pouco rigor na proteção ambiental, condição tributária favorável, isenção de impostos.
Comprar calçados esportivos, roupas da marca, bolas, refrigerantes, carros, tapetes perfumes podem
transformar-nos em consumidores de produtos que tem seus preços barateados como conseqüência da
exploração do trabalho de milhões de crianças.
A corte internacional reunida no México acusou a REEBOK de usar crianças nas fábricas de China; a
COCA-COLA por explorar aos menores na Índia e a VOLSKWAGEN por obter a matéria- prima no
Brasil pelo mesmo procedimento.
Uma reportagem veiculada por um noticiário da televisão de Granada afirmou que os armazéns
MARCAS & SPENCER emprega crianças em suas fábrica de Marrocos. No Paquistão é concentrado
70% da produção mundial de bolas de futebol pela facilidade com que se recorre ao trabalho dos
menores. Na Índia, no Nepal e no Paquistão, milhões de crianças trabalham praticamente em condições
de escravidão produzindo 60% dos tapetes que são vendidos em qualquer lugar no mundo. Mais de 90%
desta produção abastece os mercados de Europa e dos Estados Unidos. No Egito se elabora um caro
perfume graças a exploração da mão de obra infantil na colheita noturna da flor do jasmim. Milhares de
menores trabalham muito por pouco.
A cláusula social: Os OIT e os CIOSL pedem uma cláusula social na Organização Mundial de Comercio
que impeça a exploração da mão de obra infantil evitando-se a inclusão dessas crianças na guerra da
competição pela produção mais barata para a exportação. A legalização dos Sindicatos ou a obrigação
colocação etiquetas aos tapetes ou às roupas assegurado-se que não estiveram como origem a exploração
da mão de obra infantil são algumas das medidas propostas para uma possível humanização
internacional da competição comercial, que é baseada certamente na acumulação de benefícios por meio
das indústrias nômades que vão do país em país a procura das denominadas “vantagens comparativas”.
Frente ao argumento do respeito generalizado aos direitos humanos, os defensores do neoliberalismo
dizem que o crescimento econômico resolverá as desigualdades e as injustiças. Mas não explica como
será detida a proliferação internacional da exploração trabalho infantil que sua forma de organizar a
produção está causando.
No Brasil, as crianças que fazem o trabalho de adultos cumprem longas jornadas sem reclamar, em
trabalhos noturnos, insalubres e pesados, tarefas que são proibidas até mesmo para adolescentes (jovens
de 14 a 18 anos), recebendo menos de um salário mínimo. Muitas crianças começam a trabalhar antes
dos dez anos e os índices de repetência escolar atingem a 60% e até 70% no meio rural. Essas crianças
trabalhadoras nunca têm tempo sequer para brincar ou praticar esportes, ocasionando sérios problemas
no seu desenvolvimento físico e intelectual.

A violência das ruas se inicia com o aprendizado precoce junto aos adultos, mergulhando em vícios
diversos tais como ingerir bebidas alcóolicas, cheirar cola e fumar crack, etc., assim como mantêm
contato com agenciadores/exploradores que se utilizam dessas crianças para práticas sexuais.
Acordam cedo e dormem tarde. Catar papelão, limpar pára-brisas e a venda de todo tipo de produtos
fazem parte da rotina trabalhista desses pequenos miseráveis sem quaisquer perspectivas de futuro. Todo
o lucro é levado para casa, isto quando não é entregue a seus exploradores.

Em um contexto da ameaça de morte, o trabalho das crianças torna-se uma opção pela vida.
Discriminação Racial: casos selecionados
Em um primeiro momento, serão colocados três casos de discriminação racial, que ressaltarão alguns
dos obstáculos existentes no país à afirmação da pessoa negra no mercado de trabalho.
No dia 20/09/95, o gerente geral do estabelecimento negou a N. L. C. sua comissão pelas vendas
realizadas no dia, acrescentando ainda que "preto só enche o saco." No dia seguinte, o mesmo gerente
determinou que os funcionários brancos almoçariam antes dos funcionários negros. Por ter discordado
dessa atitude, N. L. C. foi colocada por dez minutos de castigo por um segundo supervisor, subgerente
da loja. Conforme o relatado em sentença, o subgerente esclareceu aos outros funcionários que colocara
N. L. C. de castigo porque "era preta e não vendia nada."
No dia 22/09/1995, um terceiro supervisor estipulou que N. L. C. se dispusesse no fundo da loja.
Tratava-se de novo castigo do qual não deveria se esquivar sob pena de ser demitida. A . S. G., outra
funcionária do estabelecimento, interveio em benefício da vítima, sendo demitida sem justa causa no
primeiro dia útil que se seguiu. Em decorrência da pressão a que foi submetida por seus superiores, N. L.
C. pediu demissão.
O caso de N. S. e de G. A . F. também diz respeito à discriminação no mercado de trabalho. No dia 26
de março de 1998, N. S. e G. A . F. dirigiram-se a uma empresa de seguros de saúde em São Paulo,
atendendo a um anúncio de emprego veiculado no jornal Folha de São Paulo. Contudo, ao chegarem,
foram informadas pelo representante da empresa que as vagas já haviam sido preenchidas.
Uma amiga das vítimas, I. C. L., uma mulher branca, foi, todavia, contratada para o cargo anunciado,
embora tivesse se dirigido à empresa após as vítimas. Conforme informado a I. C. L., não apenas havia
vagas disponíveis, como precisavam preenchê-las com urgência. Em primeira instância, julgou-se pela
improcedência do pedido. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à interposição do recurso
pelas vítimas, ressaltando que os fatos apresentaram de forma "patente" a existência de discriminação
racial (Processo n. 681/98, 24ª Vara Criminal do Foro Central da Capital de São Paulo).
O terceiro caso também trata de discriminação racial no trabalho. No dia 23 de maio de 1997, A . O . A
funcionário de uma indústria do setor químico com sede em São Paulo, recebeu em sua mesa de trabalho
cópias impressas de uma mensagem entitulada "Piadas para Vocês Pretos," com conteúdo racialmente
ofensivo. A mensagem, enviada por um colega de trabalho por correio eletrônico, havia sido impressa e
fotocopiada, e circulara por quatro meses e nove dias pelo escritório antes de ser recebida por A . O . A .
Cerca de 2% dos pretos e pardos têm nível superior

Pelos dados do Censo, só 5,8 milhões de brasileiros têm nível superior concluído — o equivalente a
6,77% da população com mais de 25 anos. E, desses poucos, 82,8% se identificam como brancos, 2,1%
como pretos, 12,2% como pardos, 0,1% como indígenas e 2,3% como amarelos. Na comparação com a
composição da população brasileira por grupo de cor ou raça (53,7% de brancos, 6,2% de pretos, 38,5%
de pardos, 0,4% de amarelos e 0,4% de indígenas em 2000), fica claro que há na universidade uma
proporção maior de brancos e amarelos e uma redução da proporção de pretos, pardos e indígenas.
Entre brancos com mais de 25 anos, 9,93% têm nível superior. Entre pretos, só 2,13% têm nível
superior. Dos pardos, só 2,36%, e, dos indígenas, só 2,22%. Entre os que têm mais de 18 anos e
freqüentam a universidade, 78,8% são brancos. Dos brasileiros que concluíram mestrado ou doutorado,
86,4% são brancos, 9,2%, pardos, 1,9%, amarelos e 0,2%, indígenas. Só 1,8% dos mestres ou doutores
se identificam como pretos — entre os quais está Alleluia. Ensinei aos meus filhos que eles não
deveriam se envergonhar da cor deles e precisavam se preparar para estar entre os melhores. Eles
vivem coisas parecidas com o que eu passei. Quem sabe, em cem anos, seja diferente — diz ele
Toda a família Alleluia está nos baixos percentuais de brasileiros negros universitários ou com curso
superior concluído. Além do pai, engenheiro, a mãe, Elma, 51 anos, é economista, e o filho mais velho,
Antônio Breno, 25 anos, cursou engenharia elétrica e faz mestrado em telecomunicações. As duas mais
jovens estão na universidade. A família criou, no morro do Vidigal, a ONG Centro de Formação
Profissional Alzira de Alleluia, para capacitar profissionalmente jovens negros e pobres.
Exclusão começano ensino médio
Autor da pesquisa do LPP, o sociólogo José Luiz Petrucelli diz que a discriminação racial começa no
ensino médio. Dos brasileiros que concluíram esse nível de ensino, 67,6% são brancos, 4,3% são pretos,
26,5% são pardos e 0,9% são amarelos. Só 0,2% são indígenas.
Ele diz que é falso imaginar que a diferença racial se dá apenas por condições socioeconômicas, pois se
repete na população com renda domiciliar per capita superior a cinco salários-mínimos. No grupo
branco com essa renda, 37% concluíram a universidade; entre os que se dizem pretos e pardos, só 20%
têm nível superior completo. A título ilustrativo destacam-se os seguintes "piadas":

- O que mais brilha no preto?
As algemas.

- Qual a diferença entre o preto e o câncer?
O câncer evolui.

- O que acontece se o preto cair num monte de
bosta?
Aumenta o monte.

- Por que Deus fez o mundo redondo?
Para os pretos não cagarem nos cantos.

- Por que cigana não lê a mão de preto?
Porque preto não tem futuro.

- Quando preto vai à escola?
Quando está em construção.

