
Machismo estrutural na 
sociedade brasileira: até quando?

No Brasil, o machismo estrutural, a misoginia, o assédio sexual, o feminicídio e 
todas as demais formas de violência contra a mulher são uma realidade cotidiana. 

A APEOESP representa uma categoria profissional composta por 84% de 
mulheres. Entende, nesse sentido, que é de fundamental importância dar 
visibilidade a esse problema e discuti-lo à exaustão, de modo que a sociedade 
se conscientize e o Estado encontre meios legais de combater essa verdadeira 
chaga nacional. Não há outra forma de combater a naturalização da violência e a 
banalização e controle dos corpos femininos.

O fato ocorrido na noite de 16 de dezembro no plenário da Assembleia 
Legislativa joga luz sobre o problema por estar documentado em vídeo e envolver 
assédio sexual de um deputado, Fernando Cury, contra uma deputada estadual, Isa 
Penna. 

O machismo e a misoginia também são instrumentos de luta política de setores 
conservadores e retrógados na nossa sociedade, como ocorreu no processo de 
desgaste e posterior golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. 

Eu própria, no exercício de meu mandato como Presidenta da APEOESP e 
Deputada Estadual, em diferentes momentos e de diversas formas, fui alvo de 
atitudes machistas, misóginas e autoritárias, visando calar-me e impedir-me de 
exercer livremente meu papel de liderança e de parlamentar.

Hoje isso ocorre com uma de nós, amanhã pode ser com qualquer uma e com 
todas.

Portanto, é preciso que não nos calemos e que somemos cada vez mais forças 
para denunciar e combater o machismo estrutural em todas as suas manifestações 
e para romper um sistema de poder baseado numa visão misógina e patriarcal de 
sociedade.

No âmbito da Assembleia Legislativa um passo importante foi dado nesse 
sentido, quando o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
incorporou o projeto de lei 286/2020, de minha autoria, que cria programa de 
combate à violência doméstica (anexo). Ele cria uma rede solidária de atendimento 
psicológico e jurídico a mulheres vítimas de qualquer tipo de violência e formas 
seguras para que denunciem os fatos ocorridos.

Proporei ainda na ALESP que se crie uma CPI para a apuração da existência de 
machismo, misoginia, assédio e violência contra a mulher no interior da instituição, 
tendo em vista manifestações de diversas mulheres, inclusive deputadas, sobre a 
existência dessas práticas.

Reafirmo nesse momento minha solidariedade ativa para com todas as 
mulheres vítimas de discriminação e violência e reitero o compromisso da 
APEOESP de lutar de forma vigorosa, firme e permanente para erradicar o 
machismo estrutural da nossa sociedade.

 

Professora Bebel 
Presidenta da APEOESP 

Deputada Estadual



Projeto de lei n° 286, de 2020
Cria programa de combate à violência do-
méstica no âmbito do Estado de São Paulo 
e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

  Artigo 1º - Fica criado no âmbito do Es-
tado de São Paulo o “Programa Rede Segura”, 
que se destina a oferecer proteção e auxílio 
legal, médico, psicológico e material às mu-
lheres vítimas de violência doméstica.

  Parágrafo único - O programa de que 
cuida o caput será intensificado durante o pe-
ríodo em que perdurar o isolamento social, 
em virtude da pandemia do COVID-19, causada 
pelo novo coronavírus.

  Artigo 2º - O programa de que trata a 
presente lei consiste na criação de ampla rede 
de atendimento à mulher que esteja sofrendo 
atos de violência doméstica, e será efetivado 
mediante:

  I - A criação de espaços seguros de 
atendimento às mulheres, que serão aloca-
dos preferencialmente em estabelecimentos 
comerciais pertencentes a redes empresariais 
voluntariadas onde a mulher comumente fi-
gura como consumidora;

  II - a criação de rede solidária de aten-
dimento médico hospitalar para a mulher que, 
em virtude da violência doméstica sofrida, 
necessite de primeiros socorros e não possua 
qualquer possibilidade de arcar com as des-
pesas correspondentes;

  III - a criação de rede solidária de aten-

dimento psicológico para as mulheres que, em 
virtude da violência doméstica sofrida, neces-
site de acompanhamento especializado e não 
possua qualquer possibilidade de arcar com 
as despesas correspondentes;

  IV  - a criação de rede solidária de 
atendimento jurídico, para as mulheres que, 
em virtude da violência doméstica sofrida, ne-
cessite de acompanhamento especializado e 
não possua qualquer possibilidade de arcar 
com as despesas correspondentes;

  § 1º - As redes solidárias de que tra-
ta o presente artigo serão formadas a partir 
do credenciamento de profissionais médicos, 
psicólogos e advogados que se voluntariem a 
prestar esse atendimento, e possuem como 
objetivo secundário a formação de grupo téc-
nico especializado em casos relativos à vio-
lência doméstica.

  § 2º- O atendimento da mulher vitima-
da pela violência doméstica pelas redes so-
lidárias de que cuida o presente artigo será 
prestado sem prejuízo do atendimento que 
a vítima obteria normalmente nos órgãos de 
saúde pública, junto à Defensoria Pública e 
pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
São Paulo, através de advogados inscritos no 
atendimento de convênios firmados com o 
Governo do Estado.
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  Artigo 3º - Os Espaços Seguros de 
atendimento à mulher vitimada pela violência 
doméstica de que cuida o artigo anterior, se-
rão atendidos por funcionárias das empresas 
comerciais ali mencionadas, que serão res-
ponsáveis por:

  I - Atender a mulher vitimada pela 
violência doméstica, escutando seu relato e 
observando, ainda que superficialmente, se 
o ato de violência causou lesão corporal que 
seja facilmente constatada;

  II - providenciar acolhimento à mulher 
vitimada e, se o caso, após o relato menciona-
do no inciso anterior, acionar a Polícia Militar, 
que tomará as medidas que jugar necessárias;

  III - apresentar à mulher vitimada o 
programa de que trata essa lei, acionando, 
imediatamente, os órgãos de atendimento 
que o caso de que tomar conhecimento exigir;

  IV - acionar os órgãos de assistência 
social do Estado de São Paulo, caso existam 
crianças, idosos, outras mulheres e deficien-
tes físicos em companhia do agressor;

  Parágrafo único- A funcionária respon-
sável pelo posto do Espaço Seguro passará 
por treinamento e aperfeiçoamentos constan-
tes ministrados pelo Comitê Gestor do progra-
ma, e o trabalho que prestar ao programa de 
que cuida essa lei não será remunerado, mas 
será considerado de relevante interesse pú-
blico para todos os fins previstos em lei.

  Artigo 4º - O programa será coordena-
do por um Comitê Gestor, vinculado à Secre-
taria de Desenvolvimento Social do Estado de 
São Paulo, que será composto:

  I - Pelo Secretário de Desenvolvimento 
Social do Estado de São Paulo;

  II - pelo Secretário de Segurança Públi-
ca do Estado de São Paulo;

  III - por uma Deputada Estadual;

  IV - por uma médica indicada pelo Con-
selho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo;

  V - por uma psicóloga, indicada pelo 
Conselho Regional de Psicologia do Estado de 
São Paulo; 

  VI - por uma psicóloga, indicada pelo 
Conselho Regional de Serviço Social do Esta-
do de São Paulo;

  VII - por uma advogada, indicada pela 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São 
Paulo.

  § 1º - O Comitê Gestor será coordenado 
pelo Secretário de Desenvolvimento Social do 
Estado de São Paulo.

  § 2º - Os membros descritos nos inci-
sos de IV até sete terão mandato de dois anos, 
permitida uma recondução, e poderão ser li-
vremente substituídos pelo período restante 
do mandato em caso de morte, renúncia, en-
cerramento por qualquer motivo da inscrição 
no conselho correspondente, ou desempenho 
insatisfatório de suas funções, a juízo do con-
selho que o indicou.

  § 3º - O membro descrito no inciso III 
permanecerá como membro do comitê pelo 
prazo da legislatura que o indicou, podendo 
ser substituída pelo prazo restante pelas mes-
mas razões descritas no parágrafo anterior.

  § 4º - Na ausência da indicação de 
uma mulher para a vaga que lhe corresponde, 
o conselho em questão perderá a vaga pelo 
prazo do mandato, que será preenchida por 
qualquer dos conselhos restantes, mediante 
composição entre estes, sendo que no caso 
de não haver esse entendimento, o preenchi-
mento dar-se-á por sorteio.

  Artigo 5º - O programa de que cuida a 
presente lei será amplamente divulgado pelo 
Governo do Estado de São Paulo.

  Artigo 6º - Complementará o programa 
de que cuida a presente lei o atendimento re-
moto à mulher vitimada pela violência domés-
tica, sendo que o Governo do Estado de São 
Paulo providenciará central de atendimento 
telefônico específica para tal fim, que operará 
através de número composto por três dígitos 
de fácil memorização, sem prejuízo de meca-
nismos secundários de atendimento remoto.

  Artigo 7º - Integra o programa de que 
cuida essa lei, a Patrulha Maria da Penha, que 
será unidade policial de atuação em todo o Es-
tado de São Paulo, composta exclusivamente 
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por mulheres, para o atendimento preferen-
cial das ocorrências policiais que envolvam os 
casos de violência contra a mulher.

  Artigo 8º - O Poder Executivo regula-
mentará a presente lei em 120 dias de sua pu-
blicação.

  Parágrafo único - O regulamento de 
que cuida o caput deverá elaborado em 10 
dias da aprovação da lei se, quando de sua 

publicação, estiverem vigorando medidas de 
isolamento social que ocasionam aumento 
nos casos de violência doméstica contra a 
mulher.

  Artigo 9º - As despesas para a aplica-
ção da presente lei serão suportadas por do-
tação orçamentária própria.

  Artigo 10 - A presente lei entra em vi-
gor da data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

  É de conhecimento público que neste 
momento, infelizmente, escreve-se a história 
de uma época em que pandemia tomou conta 
de nosso país. Medidas sanitárias adequadas 
foram tomadas. Contudo, há ainda o que ser 
feito.

  O projeto que ora apresento busca su-
prir uma lacuna muito importante, porque se 
preocupa com a violência doméstica que tem 
se ampliado muito durante o período de iso-
lamento social, entretanto, a única medida 
eficaz até o momento para combater o avanço 
do contágio pelo novo coronavírus.

  Há um grande problema, especialmen-
te neste período de isolamento social, para as 
mulheres vítimas de violência doméstica. Em 
primeiro lugar, há o fato de que não há para 
onde essas mulheres, que desconhecem seus 
direitos, possam se dirigir, nem sabem exata-
mente como agir.

  A instalação de pontos de atendimento 
em estabelecimentos comerciais que normal-
mente essas mulheres frequentam, de forma 
absolutamente visível, chamará a atenção da 
mulher que sofre silenciosa com a violência 
doméstica e lhe trará apoio e amparo. Poderá 
ocorrer que esta mulher não se aproxime no 
primeiro contato visual, mas ela saberá que 
existe um local referenciado para que possam 
buscar ajuda. Assim, quando se sentir pronta, 
poderá buscar ali o necessário apoio.

  O programa que ora proponho revê a 
formação de uma rede de voluntários que se-

ria composta por profissionais credenciados 
em seus respectivos conselhos, sem prejuízo 
do atendimento nas redes públicas já exis-
tentes. Também prevê um comitê gestor pre-
dominantemente feminino, exceção feita aos 
secretários de Estado que o integrarão, e que 
poderão ser de ambos os sexos.

  A lei que surgirá com a aprovação deste 
projeto terá que ser regulamentada, e assim o 
projeto exige, sendo generoso com o prazo de 
expedição do regulamento, salvo se a lei for 
aprovada ainda durante a pandemia, condi-
ção essa que diminui o prazo de expedição do 
regulamento para apenas 10 dias.

  Isso porque está sendo amplamente 
noticiado pela grande imprensa que a violên-
cia contra a mulher aumentou em 44,9% du-
rante o período da pandemia. Apenas na com-
paração entre março de 2019 e março de 2020, 
os casos atendidos passaram de 6.755 para 
9.817. A quantidade de feminicídios aumentou 
no mesmo período de 13 para 19 casos, o que 
significa uma ampliação de 46,2% de um ano 
para outro.

  Por isso é que peço o apoio dos nobres 
pares para a aprovação do presente projeto 
de lei.

Sala das Sessões, em 24/4/2020.

 a) Professora Bebel - PT
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