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A INTEGRALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A EFETIVAÇÃO DOS 
DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS FRENTE ÀS DIVERSIDADES TERRITORIAIS 

E POPULACIONAIS 
 

(apresentado a 09/08/2019 ao XXI Encontro Nacional do Congemas – realizado em Belém-PA) 
 

 

Caloroso bom dia aos que nos honram com suas presenças neste XXI Encontro Nacional do 

CONGEMAS, Cumprimento Andreia Lauande – Presidente do CONGEMAS, demais 

autoridades, representantes dos colegiados de Gestores Estaduais e Municipais, cidadãos 

“usuários”, trabalhadores/as do SUAS, conselheiros (as), delegados (as), convidados (as), 

observadores e colaboradores.  

 

Fiquei feliz em rever aqui eminentes colegas do Brasil inteiro que estão na luta pela efetivação 

dos direitos sócio assistenciais há muitos anos: entre outros: Aldaíza Sposati, Maria Luiza 

Rizzotti, José Cruz, Ieda Castro, Aldenora, Zelma Madeira, Ana Lígia, Berenice Couto, Edval 

Bernardino. Aos que vieram do Sul, recomendo que curtam o nosso sol e o nosso calor. 

Estamos no verão amazônico. 

 

O tema geral deste evento, intitulado “Os desafios da proteção socioassistencial em contexto 

de restrição fiscal”, expressa os embates que estamos enfrentando nesta conjuntura tenebrosa, 

em que um desinformado representante do baixo clero no Congresso, hoje eleito Presidente 

da República, que sempre proclamou o apanágio da ditadura militar derrotada após 21 anos, 

que prestou homenagem ao mais cruel torturador desse regime, Coronel Brilhante Ustra, agora 

se transforma em um ditador pelo voto, quem sabe muito mais perigoso. É, porque governante 

que não separa política de Estado de Política de governo vira um ditador. 

 

Estamos num governo cujas medidas retrocedem na história ao período pré-iluminista, em que 

o conhecimento científico era negado e perseguido, em que o cuidado com o meio-ambiente 

era inexistente, em que os direitos sociais eram só um sonho, e a democracia apenas uma 

promessa.  

 

Jair Bolsonaro fala em “nova política”? É de morrer de rir. Ele faz a política mais velho do 

mundo, temperada com o neoliberalismo de Hayek e de Milton Freedman e ressuscitando as 

ultrapassadas medidas do Consenso de Washington. Que medidas são essas? 

Contrarreformas previdenciárias, privatizações de estatais, contrarreformas trabalhistas. 

 

Ele não quer perceber que estamos no século XXI, em que conquistamos uma Política de 

Assistência Social como direito do cidadão e dever do Estado no Brasil. Política que foi 

assegurada e consagrada constitucionalmente no campo da Seguridade Social.  

 

Estivemos nestes últimos anos debatendo a institucionalização do SUAS como o sistema que 

permitiria consagrar uma base institucional, com capilaridade de Norte a Sul do país, para a 

concretização dessa política como Política de Estado e não de governo. Tínhamos a 

perspectiva de alcançar sim um Estado de Bem Estar que suplantasse os da Escandinávia. 

 

Luziele Tapajos
Profa. Joaquina Barata



2 
 

Estivemos nos rejubilando por essa trajetória que superaria o velho, viciado e atrasado 

assistencialismo, com suas práticas nada profissionais, mas de senso comum: paternalistas, 

episódicas, intermitentes.  

 

Estivemos defendendo ardorosamente a integralidade das políticas públicas, princípio que 

toma o ser humano em sua dimensão integral, em suas prioridades ontológicas, independente 

de sua localização espacial no país e nas regiões e independente de suas origens culturais, 

étnicas ou de cor. Integralidade que combate o preconceito, o racismo e a homofobia. 

Integralidade que adiciona aos preceitos legais dos direitos sociais, políticas concretas e 

avançadas, com ações e serviços cotidianos de políticas públicas. E o que temos agora? Temos 

um Presidente da república racista, homofóbico e preconceituoso, inimigo dos conselhos de 

direitos e de políticas, que transformou o MDS em uma secretaria. 

Por isso estamos aqui, não para reproduzir as falas do passado, porque a conjuntura é outra, 

mas para reconhecer corajosamente que estamos num combate. Estamos num contexto 

ameaçador e perigoso de perda de direitos. E nós, juntamente com gestores e trabalhadores 

municipais e estaduais que tem de verdade compromissos com a proteção social, com o SUAS 

e com a Seguridade Social devemos nos posicionar. Como expositores que nos antecederam 

já afirmaram com muita propriedade, a posição que nos cabe é a resistência. Resistir é a ordem 

do dia. Não podemos ficar inertes diante do desmonte e do retrocesso.  

 

Mas a resistência exige de nós: organização, união, politização e luta. E nos impõe ir às ruas, 

porque estamos à beira de um abismo social e econômico que atingirá nossos filhos e netos. 

 

 Como já fez esse colegiado desde que se formou, não podemos abrir mão jamais da defesa 

não só de uma política de Assistência Social, mas de uma superior sociabilidade humana, com 

radicalidade democrática, sem desigualdade social, sem violência e sem opressão de qualquer 

espécie. Isso não é uma quimera. É um horizonte possível.  

 

Toda essa subtração de recursos da Seguridade Social e das políticas sociais que tem como 

missão o resgate da dignidade humana, destinada a trabalhadores e seres humanos em 

situação de risco e pressão social, não se justifica quando se consulta a lista dos devedores da 

Previdência que estão na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Você vai encontrar lá: 

• A dívida da Vale de 41.911.420.544,00 

• A dívida do Bradesco de 4.871.203.789,55 

• A dívida da JBS de 1 bilhão, 837 milhões, 

• A dívida da Prefeitura de São Paulo, de 300 bilhões (entre outras). 

 

O governo não cobra a dívida desses bilionários e depois diz que a Previdência está falida. Não 

é verdade. 

 

Sabemos que a Amazônia hoje está na mira do governo, não para aperfeiçoar a defesa do meio 

ambiente, mas para afrouxar sua fiscalização, facilitando a devastação da floresta a 

latifundiários e mineradores. Não para garantir e defender as reservas indígenas,  mas para 

dissolver suas propriedades coletivas, que desmentem a ideologia da propriedade capitalista. 
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Todos sabem que esse governo tentou colocar a FUNAI no Ministério dos latifundiários: o da 

Agricultura. Eis que exonera os mais qualificados gestores dos organismos estatais, para 

substitui-los por ignorantes “pau mandados”, como fez recentemente com Ricardo Galvão, 

exonerado do INPE. Não é à toa que a Revista Britânica “The Economist” publicou na capa em 

sua última Edição a manchete intitulada: “Amazonia no leito de morte”, em que Bolsonaro é 

denominado o chefe de Estado mais perigoso do planeta. 

 

Em meus 83 anos de vida que vou completar agora neste mês de agosto, tendo vivido os 

maravilhosos anos de intensa politização da sociedade brasileira no início da década de 60, 

época da revolução cubana e das lutas de Guevara na América Latina. Tendo testemunhado 

mais tarde os horrores do golpe militar, jamais supus, que após a derrota dessa ditadura e a 

redemocratização do país, retrocedêssemos para chegar a esse estado atual de barbárie na 

vida social e de perda de valores éticos na vida política. 

 

Com Bolsonaro, está aberta no Brasil a estrada da decadência. Decadência moral, onde as 

mentiras do presidente prevalecem sobre a verdade da ciência. Decadência política, onde 

muitos parlamentares estão à venda, com honrosas exceções. Decadência institucional, em 

que até a gestão das políticas públicas servem aos interesses dos ricos..  

 

Bolsonaro está ressuscitando no Brasil o fascismo, regime autoritário, e criminoso, hoje 

repudiado no mundo inteiro. 

 

O fascista se faz de bonzinho para ganhar eleições. Quando se estabelece no poder, abandona 

o apoio popular e passa a defender os interesses de banqueiros, latifundiários e mineradores, 

impondo-se de forma repressiva e desqualificando as organizações que defendam a luta dos 

trabalhadores (sindicatos, partidos políticos de esquerda). 

Os regimes fascistas têm, entre suas características, a utilização de preceitos religiosos como 

forma de manipulação da população. Vou dar um exemplo do Bolsonaro: “Brasil acima de 

tudo. Deus acima de todos”. Quem dera! Na verdade ele deveria gritar: “Eu acima de tudo. 

Militares acima de todos”.  

Outra característica do fascismo é a perseguição de oponentes ao seu governo, principalmente 

através de meios de censura e violência. 

Por isso serão desmontados postos de trabalho das Políticas Públicas. Porisso entre os 

organismos a serem extintos, estão os Conselhos de direitos. 

Assisti, dia 18/03, uma aula inaugural da Pós-graduação em Direitos Humanos do CCJ, sob o 

tema “Direitos Humanos e povos indígenas no Brasil – Desafios políticos e Proteção 

Sócio ambiental”.  
 

A aula foi proferida pela 1ª deputada federal indígena eleita em 2018, Joênia Wapichana, 

advogada e mestre em Direito pela Universidade do Arizona, ganhadora do prêmio Reebok por 

sua atuação em defesa dos direitos humanos. Joênia foi condecorada com a ordem do mérito 
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cultural do Ministério da Cultura e agraciada com o prêmio de Direitos Humanos da ONU em 

2018. 

 

Falou-nos Joênia da existência de uma Medida Provisória (MP 870) aguardando aprovação já 

deste Congresso, que retira todos os direitos indígenas consagrados na Constituição de 1988 

e inclusive extingue o conceito de Amazônia Legal. 

 

A extrema-direita, da qual Bolsonaro faz parte, exulta com o triunfo do neoliberalismo no mundo, 

que lhe permite transferir a crise permanente do capital para a classe trabalhadora, de modo 

que seu volume de riqueza não seja ameaçado. 

Diante de tantas e vergonhosas injustiças, quero dizer a este público aqui presente: não 

desanimemos. Preparemo-nos para a luta. Chomsky nos diz que: “não devemos subestimar os 

obstáculos que estão por vir, mas menos ainda subestimar a capacidade do ser humano de 

superá-los”. 

Nós, brasileiros, não podemos nos acovardar. Somos herdeiros/as de etnias guerreiras que 

lutaram pela liberdade até a morte. 

Honremos a memória de Ajuricaba, líder indígena que lutou contra o colonizador até a morte, 

para quem a liberdade era um supremo bem e que, mesmo acorrentado, lançou-se nas águas 

do rio Amazonas, para resistir à prisão,  

Diz uma antiga lenda indígena que as águas do rio Negro e do Solimões não se misturam até 

hoje, para marcar o lugar onde esse cacique lançou-se para a morte, marcando no encontro 

dos rios a força de sua revolta, porque queria libertar o seu povo. 

Quero caminhar para a finalização com votos de que não encerremos aqui nossa vigilância. 

Temos sempre que vislumbrar uma nova aurora, plena de promessas e esperanças, como 

convém aos que atuam no coração da luta de classes.  

Prossigamos com coragem em nossa jornada de defesa dos direitos sociais, de um projeto de 

sociedade sem dominação de qualquer espécie, sem guerras, sem barbárie.  

 

Precisamos criticar toda essa cambada subserviente do governo Bolsonaro, que, como 

intelectuais orgânicos do capital, são, como denomina Chomsky (2006), os novos mandarins. 

Os intelectuais lacaios do poder econômico. 

 

E é Noam Chomsky quem menciona, que os intelectuais revolucionários que defendem uma 

ordem social justa e igualitária (que Gramsci chama intelectuais orgânicos da classe 

trabalhadora) “têm a responsabilidade de dizer a verdade e denunciar as mentiras” e as 

bravatas, que vemos cotidianamente na mídia, Mentiras e bravatas que nos envergonham 

perante o mundo. Bravatas de um presidente que se acovarda, rasteja e se mostra servil ante 

o presidente mais mal visto da história americana. Ele é um vassalo de Trump. 
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Os fundamentos conceituais das propostas desse governo são da escola americana de 

Chicago, que pós graduou estudantes ricos da América Latina na época da ditadura para 

assessorarem os governos militares. No Chile, contribuíram para o planejamento de Pinochet, 

o mais cruel dos ditadores.  

 

Esses estudantes eram chamados Chicago`s boy. E o atual Ministro da economia do governo 

Bolsonaro, Paulo Guedes, sabem onde fez sua pós-graduação? Lá, na Universidade de 

Chicago. Ele é um Chicago`boy. Por isso quer substituir a Seguridade Social pelo regime de 

capitalização, transferindo a receita volumosa do seguro previdência para o capital financeiro 

privado. 

 

Finalizo proclamando: que a luta pela transformação social não tem que estar só em nossas 

mentes. Deve invadir nossos corações e nossas almas.  

 

É verdade que nossa bandeira é verde e amarela, mas nossos corações são vermelhos. 

 

Encerro invocando algumas poéticas palavras de Mário IASI que diz:   

 

 

 

“Quando a noite parece eterna 

e o frio nos quebra a alma. 

Quando a vida se perde por nada 

e o futuro não passa de uma promessa. 

Nos perguntamos: vale a pena? 

 

Quando a história se torna farsa 

e outubro não é mais que um mês. 

Quando a memória já nos falta 

Nos perguntamos: vale a pena? 

 

Mas, quando entre camaradas nos encontramos 

e ousamos sonhar futuros. 

Quando a teoria nos aclara a vista 

e com o povo, ombro a ombro, marchamos. 

Respondemos: SIM. vale a pena viver. 
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