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Influências são fundamentais na vida de qualquer ser humano. Por mais forte 
que seja sua personalidade. Por mais certezas e conhecimento profissional 
que se tenha. Sempre fomos, somos e seremos influenciados pelas ideias, 
conceitos e exemplos de alguém. 

Assim também acontece na definição das políticas públicas. Diferentemente do que 
alguns possam pensar, não basta a assinatura de um decreto, a alocação de recursos e um 
“anúncio oficial” para que uma ideia ou uma nova diretriz administrativa saiam do papel e 
comecem a impactar, de fato, milhões de vidas em uma cidade, estado ou país. É necessário 
argumentar, convencer e, se possível, apaixonar os envolvidos na implementação dessa política 
pública.  

Sem isto, corre-se o risco de que a nova diretriz seja boicotada. Ou muito pior, que seja 
aceita apenas formalmente, mas que avance em ritmo moroso, sempre ocupando os últimos 
degraus na hierarquia das prioridades. 

Desde que foi criada, há seis anos, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (SEDPcD) vem cumprindo este papel de argumentação e convencimento. Pioneira, 
tinha como desafio implantar este olhar diferenciado para esta parcela da população sem 
executar diretamente nenhuma ação ou serviço. Em outras palavras, sua missão é influenciar 
cada um dos elementos da máquina pública para que implantem políticas e projetos visando 
promover a acessibilidade, a inclusão, a autonomia e os direitos das pessoas com deficiência.  

Nessa trajetória, ainda há muito a caminhar, mas também muito já foi feito. Ajudamos 
a criar ou fortalecer dezenas de instancias municipais – sejam secretarias ou coordenadorias – 
ligadas ao tema, disseminando informações sobre leis, programas e fontes de recursos 
disponíveis, sobretudo através da Caravana da Acessibilidade, evento itinerante que já visitou 
mais de 20 regiões do estado. 

Fiel a seu caráter transversal, a SEDPcD implementou ou influenciou ações que 
alteraram profundamente o dia-a-dia de milhões de pessoas, como a criação da Rede Lucy 
Montoro, primeira rede pública de reabilitação do país e uma das maiores do mundo, com 14 
unidades e mais de 100 mil atendimentos/mês; os programas de inclusão nas escolas públicas 
estaduais e um calendário especial de vacinação para pessoas com síndrome de Down.  

Atualmente, coordena o Programa de Prevenção e Combate à Violência contra Pessoas 
com Deficiência, numa parceria com as pastas da Segurança Pública, Justiça e Cidadania, 
Desenvolvimento Social, Saúde, Educação e apoio do Ministério Público e Defensoria Pública. O 
programa tem 23 ações em fase de implementação e já detectou mais de 2 mil casos 
documentados. Um problema social antes invisível e cujo desvendamento levou inclusive à 
criação da 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência, que em breve entrará em operação 
na capital paulista. 

Dentro da mesma lógica da intersetorialidade, a Secretaria também estimulou 
diretamente a construção do Programa São Paulo pela Igualdade de Direitos da Pessoa com 
Deficiência Intelectual, em parceria com a APAE-SP. 



No âmbito da mobilidade urbana, vale destacar o Programa Estadual de Acessibilidade 
no Transporte. Entre os principais legados desse trabalho estão a futura padronização do bilhete 
especial (que garante a gratuidade no transporte coletivo rodoviário) dentro de uma mesma 
região metropolitana e a instalação de ambulifts – equipamentos que permitem o embarque 
rápido, confortável e seguro de passageiros com mobilidade reduzida – em todos os aeroportos 
mantidos diretamente pelo Governo do Estado. 

Além de programas estruturantes como estes, que afetam positivamente os 9 milhões 
de paulistas com algum tipo de deficiência, os avanços obtidos passam por inúmeras outras 
áreas, como o esporte paralímpico, a disseminação de tecnologia assistiva, a entrada no 
mercado de trabalho e a espetáculos culturais 100% acessíveis, a preservação da memória do 
movimento social. 

 Numa perspectiva histórica, estas e outras conquistas mostram, que São Paulo e todo o 
país vivem um período revolucionário no que diz respeito à defesa e consolidação dos direitos 
da pessoa com deficiência. Ainda há algumas resistências – tanto no setor privado quanto no 
segmento público – sobretudo relacionadas ao custeio das ações necessárias para promover 
esses direitos.  

Por isto é fundamental celebrar a longevidade de secretarias como esta. Talvez sua 
existência seja um dos principais símbolos (e ao mesmo tempo um dos propulsores) de toda 
esta inegável mudança. Chegará um tempo em que um decreto, recursos e uma fala serão 
suficientes para fazer valer automaticamente os direitos de qualquer grupo de cidadãos, mesmo 
aqueles sem poderio econômico. Até lá continuaremos atentos, incansáveis e pacientes, sempre 
com disposição para argumentar, convencer e apaixonar. 
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