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PERFIL: DRA. LINAMARA RIZZO BATTISTELLA,  
A SECRETÁRIA DOS DIREITOS E DA INCLUSÃO   

 
A Profª Drª. Linamara Rizzo Battistella é Secretária de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, desde 2008. É 
médica fisiatra e professora titular de Medicina Física e 
Reabilitação da Faculdade de Medicina da USP. Foi Presidente 
da International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - 
ISPRM no período de 2004-2006; Presidente da Associação 
Brasileira de Medicina Física e Reabilitação – ABMFR, de 2003-
2005; e Presidente do Conselho Diretor do Instituto de Medicina 
Física e Reabilitação do HCFMUSP e Instituto de Reabilitação 
Lucy Montoro. Trabalha na perspectiva da inclusão de pessoas 
com deficiência há mais de 30 anos e tem se firmado como 
liderança incontestável nos avanços e conquistas junto ao 
segmento de pessoas com deficiência, que congrega mais de 45 
milhões de pessoas no país e 9,3 milhões no Estado de São 
Paulo. Confira entrevista à coluna PERFIL e saiba mais sobre o 
que orienta e inspira sua caminhada em prol da inclusão. 
  
PERFIL – A senhora assumiu a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São 
Paulo, a convite do então governador José Serra, há dez anos, e depois teve renovada sua nomeação 
pelo atual governador Geraldo Alckmin. O que mudou nesse período e o que foi necessário realizar 
para atender às novas demandas? 
  
Dra. Linamara Rizzo Battistella: Quando estamos falando de pessoas com deficiência temos dois 
momentos relevantes: o primeiro, nos anos 1980, com o ano internacional e depois a Década Da Pessoa 
Com Deficiência e um segundo período, neste novo milênio, com a promulgação do tratado de direitos 
humanos na perspectiva da pessoa com deficiência - a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, e, portanto, desde então, os organismos internacionais trazem para a área da deficiência 
os conceitos médico-sanitários da Declaração de Alma-Ata, como saúde e bem-estar biopsicossocial, já 
tradicionais na área da saúde. O conceito de bem-estar social exigiu da sociedade uma nova postura e uma 
nova forma de avaliar a expressão da deficiência na interação com a sociedade.  
 
A limitação das atividades e as barreiras à participação assumiram uma grande importância e nisto podemos 
resumir a diferença deste novo milênio. A partir deste entendimento, os países membros do sistema ONU 
ratificaram a Convenção e, portanto, devem suprimir as barreiras à participação das pessoas com 
deficiência. Assim, a incapacidade pode ser superada quando a sociedade adota a acessibilidade como 
atitude e processo no tocante a comunicação, arquitetura e ambientação, transporte, etc. Os domínios da 
deficiência, segundo o Relatório Mundial sobre a Deficiência, de 2010, são descritos como mobilidade, visão, 
audição, cognição e comunicação. 
 
O Relatório Mundial sobre a Deficiência dedica um capítulo inteiro ao tópico “entendendo a deficiência” e 
com muita propriedade enfatiza o modelo biológico-psicossocial de um compromisso viável entre o modelo 
médico e o modelo social. A incapacidade, um termo abrangente, resulta da interação entre pessoas com 
deficiência e barreiras comportamentais e ambientais que impedem a participação plena e eficaz de forma 
igualitária.  
 
Deficiência, portanto, não é uma questão da pessoa com deficiência, e sim de toda a sociedade. Na esteira 
desta mudança, a Secretaria desenvolve seus programas, fortalecendo o conceito e a prática do acesso das 
pessoas com deficiência a todos os produtos, bens e serviços da nossa sociedade. 
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PERFIL - Sua militância e envolvimento na área da inclusão das pessoas com deficiência foram os 
principais fatores para que a senhora fosse, no Brasil, a primeira Secretária de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência? 
 
Dra. Linamara: é possível que este tenha sido um dos motivos pois participei de forma ativa na implantação 
e consolidação do conselho estadual e atuei de forma intensa na área da saúde, na inclusão da assistência 
e fornecimento de produtos assistivos no âmbito do SUS. Creio que a minha trajetória como médica fisiatra, 
como professora doutora da Faculdade de Medicina da USP e como diretora por mais de 30 anos do Instituto 
de Medicina Física e Reabilitação do HC de São Paulo foram decisivos para que eu fosse nomeada como 
titular da pasta, mas meu histórico de militância e ativismo pelos direitos das pessoas com deficiência 
extrapolam a área da saúde, pois acredito que igualdade de oportunidades não pode ser tratada de forma 
sectária e talvez este posicionamentos tenha sido, fundamental para assumir essa responsabilidade. É um 
grande desafio, que enfrento todos os dias com entusiasmo e compromisso. 
  
PERFIL – Quais são as principais realizações e os principais 
desafios a serem destacados nessas duas gestões? 
  
Dra. Linamara: Quando iniciamos a primeira gestão em 2008, 
tínhamos muitos planos e desejo de trazer as pessoas para o 
protagonismo decisório. Uma das demandas era a interiorização 
da assistência em reabilitação; era fundamental que 
avançássemos na implantação da Rede de Reabilitação Lucy 
Montoro. Uma reabilitação feita com excelência e qualidade 
profissional garante à pessoa com deficiência o início do processo 
de sua reinserção na sociedade. E nós fizemos isso. Hoje a rede 
conta com unidades pelo interior, como Campinas, Ribeirão Preto, 
São José do Rio Preto e Jaú, entre outras, e também na capital 
paulista, como a Vila Mariana, Morumbi e Lapa, totalizando 17 
unidades. Também considerava fundamental garantir 
acessibilidade nas habitações de interesse social. Nesse sentido, 
a adoção do Desenho Universal dentro do Plano Estadual da 
Habitação foi um avanço importante. Trabalhamos pela inclusão 
da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, cultura, 
esporte e lazer, com projetos como o Concurso Moda Inclusiva e 
as Paralimpíadas Escolares. Ainda no campo do esporte, 
investimos em um centro altamente capacitado de apoio aos 
atletas do paradesporto e construímos o Centro de Treinamento 
Paraolímpico Brasileiro. É uma lista bastante significativa de 
realizações, que pretendemos manter e ampliar.  
 
Há, ainda, um longo caminho a percorrer para que essas conquistas estejam visíveis no dia-a-dia da 
sociedade, entre os agentes públicos, universidades, empresas, shoppings, teatros etc. É esta a tarefa que 
temos pela frente. O país conta com emaranhado de leis que pouco ajuda e que torna o embate jurídico 
uma preciosa ferramenta para aqueles que teimam em resistir na igualdade de oportunidades, mas, apesar 
disso, o Estado de São Paulo tem hoje projetos e programas no campo da inclusão respeitados 
internacionalmente e até apontados como modelo. E podemos nos orgulhar disso! 
  
PERFIL – A senhora é uma incansável defensora dos campos do conhecimento nas áreas da saúde 
e reabilitação com vistas a remoção de barreiras e ampliação do acesso da população com 
deficiência. Em sua opinião quais são os avanços e impactos dessa área nos últimos anos? 
  
Dra. Linamara: A própria criação da Rede Lucy Montoro e sua rápida ampliação já tem um impacto positivo 
sobre o empoderamento da pessoa com deficiência. Além disso, atuamos em outras frentes. Capacitamos 
mais de dois mil professores de Educação Física da rede estadual para trabalhar o esporte numa perspectiva 
de inclusão, além de lançar cursos inéditos de capacitação à distância, como formação de cuidadores, e 
ensino sobre direitos e prevenção de acidentes e deficiências, entre outros.  
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PERFIL – A senhora é conhecida por sua personalidade forte e aguerrida lutadora pelo que acredita. 
Esses traços contribuem para suas realizações na gestão público?  
  
Dra. Linamara: Estou sempre aberta ao diálogo, e faço questão de mantê-lo no mais alto nível. Gosto de 
ouvir a sociedade civil, os gestores de diversas correntes, médicos e, principalmente, as pessoas com 
deficiência. É desta sinergia entre os diferentes setores que nasce uma sociedade mais plural e democrática. 

Mas, como Secretária de Estado devo nortear as ações, 
apontar e decidir sobre quais caminhos devemos seguir, 
sempre em consonância com a política do governador do 
Estado de São Paulo. Esta é minha responsabilidade e 
dela não abro mão. Deste modo, temos criado a marca da 
inclusão no Estado de São Paulo, temos avançado com 
muito trabalho, dedicação e determinação. 
  
PERFIL – Além de seu trabalho em várias frentes, a 
senhora é conhecida por sua energia e vitalidade que 
se expressa nas 24 horas do dia. Qual o segredo para 
conciliar sua vida profissional com a vida pessoal? 
  
Dra. Linamara: Há um conhecido pensamento que diz: 
“escolha um trabalho que goste e nunca terá que 
trabalhar”. Acho que é esse o segredo, aliado ao fato de 
ser casada, ter filhos e netos que me dão muita felicidade 
e este é o suporte necessário para trabalhar no que gosto 
e realizar o que preciso.     
  

PERFIL – O que pensa para o futuro, como imagina que serão os próximos anos? 
  
Dra. Linamara: Infelizmente, ou felizmente, a realização dos pensamentos e da imaginação passa pela 
ação. Sem ação não adianta pensar e imaginar. Quero acreditar que, junto com a equipe desta Secretaria, 
junto com as pessoas que nos cercam, construímos uma realidade mais inclusiva. Tenho buscado isso ao 
longo dos últimos 30 anos, mais intensamente nos últimos dez, mas quero continuar avançando, até que 
não haja diferenças entre pessoas com e sem deficiência, até que os recursos tecnológicos nos permitam 
conviver com igualdade, para que a deficiência não se sobreponha à pessoa. É isso o que penso, o que 
imagino para o futuro.  
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