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Jacqueline Vongai Pratt
Diálogo Com a Desembargadora-Chefe do Zimbábue
a levou a apoiar os direitos das

mulheres naquela sociedade . Ela
está também empenhada na abertura de maiores oportunidades para
a educação de seu povo, tendo
sido por muitos anos membro do
Conselho Universitá rio do Zimbábue.
Nascida num lar de agricultores
em Masvingo lantigo Forte Vitória!.
a Sra. Pratt teve sua educação primária e secundária em escolas adventista s, e mais tarde formou-se

assistente responsável pelos assuntos legais no Mini stério do
Governo Local, e advogada-chefe
da assistência legal. Em sua posição atual como desembargadorachefe, ela supervisiona 67 foros e
vários tribunais em seu pafs.

Seu esposo é o diretor financeiro
de uma firma comercial em Harare.

Eles têm quatro filhos entre 12 a
22 anos de idade.

• • •

no nosso Colégio de Solusi. Enela

Entrevistamos a Sra. Pratt du-

trabalhava como professora, tendo
sido depois admitida na Universidade da Rodésia (agora a Universidade do Zimbábue), onde formouse em advocacia.

rante sua recente VIsita aos Esta-

quanto

Jacqueline Vongai Pratt é desembargadora-chefe junto ao Ministério
da Justiça do Zimbábue . Sua paixão pela justiça e paz nasceu de
sua profunda convicção cristã, que

P

or favor conte-nos sobre sua
família.

Nasci e cresci num lar adventista. Meu pai não tinha estudos
e minha mãe não sabia ler nem escrever, mas ambos encorajaram seus

filhos (eu, meus dois irmãos e minhas quatro irmãs) a viver uma vida
cristã e a aproveitar todas as oportunidades que aparecessem. Meu irmão mais velho é responsável pela
pequena fazenda que pertencia a
meu pai. Um outro irmão e urna irmã são professores. As outras duas
irmãs ocupam posiçõs no governo uma no Ministério do Governo Local e a outra no Ministério do Turismo.

Houve alguém que a influenciou
quando jovem?
Lembro-me de dois missionários
que desempenharam um importante
papel em minha vida. Eles eram
como pais para mim, e mais tarde
tornaram-se como irmãos. Nos primeiros anos de adolescência, enquanto freqüentava uma de nossas
escolas, eu trabalhei na casa de Srta.
Dora Greive, uma missionária norteamericana. Ela interessou-se muito
por mim. Nunca me tratou como
uma empregada, mas como urna pes16

sua famnia crescia,

Sua carreira inclui assistente do

dos Unidos . Ela veio a Washington
para participar do encontro anual

do Conselho dos Advogados . Esse
conselho é composto de advogados adventistas experientes repre-

secretário da prefeitura de Harare,
capital do Zimbábue; sec retá ria-

sentando todas as divisões .

soa . Ela encorajou-me a ser a ora-

Zimbábue em 1980, não tínhamos
uma voz . Não podíamos defender
nossos próprios direitos. Nenhuma
mulher ocuparia a posição que ocupo agora, a não ser que ela fosse
nascida no estrangeiro. Descontente
com isso, procurei encontrar uma
maneira através da qual as mulheres
pudessem se pronunciar em áreas da
vida que as afetavam diretamente.

dora na sociedade de temperança e a
cantar na igreja. Creio dever-lhe
muito de minha determinação e sensibilidade.
Uma outra pessoa que me influenciou foi O Dr. Kacelenga, um professor de inglês do Colégio de Solusi. Ele compreendia os jovens. Embora eu fosse uma pessoa difícil, ele
agiu comigo com firmeza e sensibilidade . Sua atitude era: se alguém
comete um erro, será punido. Depois disso, ele considerava o caso
term inado e não mais nos punia pelos erros co metido ontem. Creio que
essa maneira de agir era justa.

O que

• ?

fi

atraiu para a advoca-

CIa.

Creio que foi a sorte da mulher
africana. Antes da independência do

A senhora vê conexão entre suas
convicções cristãs e o seu trabalho?
Sim, em alguns pontos . Por exempio, como desembargadora-chefe tenho a oportunidade de aconselhar
pessoas que trazem assuntos familiares para serem resolvidos nos
foros e tribunais. Quando se trata de
marido e mulher, por exemplo, posso esclarecer o problema e ajudá-los
a achar uma solução. Algumas vezes
consigo ajudar pessoas que têm
desavenças a fazerem as pazes e
tornarem-se amigos novamente.
Quando o caso envolve crianças,
posso aconselhar os pais sobre seus
direitos legais e seu dever cristão
com respeito aos filh os .

Quais são suas responsabilidades
como desembargadora-chefe?
Sou responsável pela supervisão
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dos tribunais do Zimbábue que resolvem disputas de família, divórcio,
heranças, sedução e outros problemas. Inspeciono o funcionamento
desses tribunais para estar segura de
que os casos são julgados corretamente pelo funcionário judicial. Se
um caso particular é contestado, às
vezes ele é resolvido em meu escritório. Outras vezes, tais casos são
enviados ao magistrado da província. Muitas vezes isso exige uma
pesquisa rigorosa para que se determine a aplicação correta da lei.
Minha responsabilidade é portanto
legal e administrativa.

Há alguma vantagem em ter
uma mulher ocupando a posição
que a senhor ocupa agora?
Alguns homens em meu país podem argumentar que isso é uma desvantagem porque segundo uma nova
lei do Zimbábue, as mulheres africanas podem receber uma pensão em
caso de div6rcio. Eles podem então
pensar que uma mulher pode ser
parcial e proteger a esposa, no caso
de uma disputa de família. Mas esses homens se enganam. Creio que
uma mulher advogada e mãe pode
ser não apenas justa, mas também
mais compreensível no que se refere, por exemplo, à custódia dos
filhos.

Quando a senhora estava estudando advocacia na Universidade
do Zimbábue, encontrou dificuldades por ser adventista?
Não. No Zimbábue n6s somos privilegiados. Tanto antes quanto depois da independência n6s sempre
tivemos a liberdade de adorar livremente, segundo a nossa crença. Entretanto, quando fui promotora, tive
lutas pessoais para combinar minha
inclinação cristã de exercer misericórdia para com aqueles que cometem crimes e meu papel de promotora que consistia em exigir do juiz a
aplicação da lei em toda sua força.

O que nos pode contar sobre a
Igreja Adventista do Sétimo Dia
no Zimbábue? Quais são suas atividades e desafios?

mos um programa prático, mas não
de nível superior. Isso significa que
não oferecemos programas de segundo grau, que preparam estudantes
para serem admitidos em universidades.
Presentemente, estou envolvida na
preparação de um documento que
deverá ser submetido às autoridades
do governo, através do qual solicitamos que o Colégio de Solusi (fundado em 1894) possa expandir suas atividades a nível universitário. Um
decreto recente baixado pela Comissão de Educação Superior permite
que universidades particulares possam abrir suas portas. Eu sonho com
a criação de cursos adicionais em
Solusi para que nossos estudantes
possam receber também uma educação profissional, não só para o bem
deles, mas também para o bem da
igreja e do país. Precisamos encontrar maneiras de providenciar mais
oportunidades de educação para nossos jovens. O país necessita de mais
jovens educados com um sólido caráter cristão.

Dentre os graduados de nossas
instituições, há alguém colocado
em posição de responsabilidade no
Zimbábue?

mencionar muitos outros.

O que estão fazendo seus filhos
atualmente?
Eles estão todos estudando, seguindo suas vocações. O mais velho
está estudando mecânica. Minha filha mais velha, a primeira em sua
escola, está se preparando para entrar na universidade e ser professora
em uma de nossas escolas. Ela é
uma dedicada líder de nossa juventude. Meus outros dois filhos estão
ainda na escola secundária.

Está a senhora envolvida em atividades relacionadas com a igreja?
Sim. Um grupo se reúne em minha casa. N6s providenciamos uma
casa para o pastor do nosso distrito.
Eu testemunho de minha fé quando
qualquer oportunidade se apresenta.
Como mencionei anteriormente, estou ajudando o Colégio de Solusi a
obter sua autorização para funcionar
a nível universitário. Mas acima de
tudo, trato de relacionar-me com
outras pessoas segundo meus princípios cristãos básicos, os que
aprendi em casa e durante meus estudos nas escolas adventistas.

Humberto M. Rasi

Sim. Muitos dos que completaram
estudos universitários são ati vos na
igreja e ocupam também posições
importantes no governo. Por exemplo, R. Zinyemba, um adventista, é
o Secretário da Universidade do
Zimbábue. Há também alguns professores nas cadeiras de economia,
educação e farmácia. O ministro do
trabalho, John Nkomo, vem de uma
das primeiras fammas adventistas do
Zimbábue. Ele estudou no Colégio
de Solusi. Dr. Simon Adifasi é um
agente de Saúde. O governador de
Midlands, Herbert Mahlaba, é também adventista. Norman Maposa
ocupa uma posição importante numa
organização internacional sobre o
trabalho situado em Harare. Poderia

Nós temos 150.000 membros num
país com um pouco mais de 10 milhões de habitantes. A ADRA
(Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais) mantém ali
alguns projetos. Nossas atividades se
concentram mais na educação. Nós
somos fracos na área da saúde. TeDIÁLOGO 2 - 1991
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