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“A humanidade sempre teve medo das mulheres que voam, 

Sejam elas bruxas, sejam elas livres” 

Autor(a) desconhecido(a) 

 

Resumo: o texto a seguir foi desenvolvido considerando o lugar de fala feminino em diversos setores 

importantes de construção de consensos, como o legislativo, executivo, judiciários e o setor privado, 

pensando nos cargos de liderança. Apesar da evolução dos números de mulheres participantes do espaço 

público de debates, a representação dos seus interesses ainda feita de forma tímida. As mulheres são 

normalmente interrompidas em suas falas (manterrupting), ou alvo de explicações, colocando-as em 

lugar de inferioridade (mansplaining). Podem ainda ser alvo de colocações maliciosas para minimizar a 

importância da sua fala (gaslighting) e ainda terem suas ideias roubadas (bropriating). Todos esses 

gestos são indicativo daquilo que Bourdieu defendeu como a reprodução e perpetuação da dominação 



masculina por meio da linguagem. Por isso a importância de garantir (e porque não exigir) espaços 

qualificados de fala, escuta e a liberdade de expressão. 

  

Palavras chave: Liberdade de expressão. Lugar de fala. Manterrupting. Bropriating. Gaslighting. 

Mansplaining. 

 

Introdução 

 

O ano é 1770. Esperança Garcia, nascida numa fazenda gerida por jesuítas, aprende a ler e escrever, 

como talvez tenha sido possível a muitos escravos que trabalhavam em fazendas de jesuítas. Trabalha, 

casa-se e tem vários filhos. Mas, por algum motivo, ela e uma de suas filhinhas são levadas à fazenda de 

um novo senhor.  Vítima de maus-tratos, cansada de ser abusada, ela escreve ao Governador do Piauí, 

pedindo-lhe que possa ser devolvida para fazenda onde foi criada e que ele permita que sua filha seja 

batizada.1 Por oito anos esperou uma resposta. Cansada, fugiu. Esperança Garcia viveu em Oeiras, 

primeira capital do estado do Piauí. Sua carta foi considerada, mais de duzentos anos depois de escrita, 

como a primeira petição escrita por uma mulher2. Esperança Garcia é a primeira advogada brasileira.  

Esse é apenas um caso de uma mulher que não foi ouvida. 

A Liberdade de expressão é uma conquista do mundo moderno, em termo da importância da sua 

função: ela garante o direito de informar-se e de ser informado, com a finalidade de prover aos cidadãos 

fazer escolhas qualificadas, bem instruídas e necessárias para o processo decisório do exercício da 

cidadania. A liberdade de expressão garante que a democracia possa existir, imperfeita e não nem sempre 

na plenitude que dela se espera, é certo, mas presente. 

 
1 LITEAROFRO. A carta da escrava ‘Esperança Garcia’ de Nazaré do Piauí: uma narrativa de 

testemunho precursora da literatura afro-brasileira. Disponível em: 

http://www.letras.ufmg.br/literafro/arquivos/artigos/criticas/ArtigoElioferreira1cartaesperancagarcia.pdf, 

acesso em 18.out.2020.  

2 OBSERVARTÓRIO DO TERCEIRO SETGOR. Escravizada, ela buscou justiça e tornou-se a 

primeira advogada do Piauí. Disponível em: https://observatorio3setor.org.br/noticias/escrava-ela-

buscou-justica-e-tornou-se-a-primeira-advogada-do-

piaui/#:~:text=Esperan%C3%A7a%20entrou%20para%20a%20hist%C3%B3ria,os%20maus%2Dtratos%2

0que%20sofria, acesso em 18.out.2020. 

http://www.letras.ufmg.br/literafro/arquivos/artigos/criticas/ArtigoElioferreira1cartaesperancagarcia.pdf
https://observatorio3setor.org.br/noticias/escrava-ela-buscou-justica-e-tornou-se-a-primeira-advogada-do-piaui/#:~:text=Esperan%C3%A7a%20entrou%20para%20a%20hist%C3%B3ria,os%20maus%2Dtratos%20que%20sofria
https://observatorio3setor.org.br/noticias/escrava-ela-buscou-justica-e-tornou-se-a-primeira-advogada-do-piaui/#:~:text=Esperan%C3%A7a%20entrou%20para%20a%20hist%C3%B3ria,os%20maus%2Dtratos%20que%20sofria
https://observatorio3setor.org.br/noticias/escrava-ela-buscou-justica-e-tornou-se-a-primeira-advogada-do-piaui/#:~:text=Esperan%C3%A7a%20entrou%20para%20a%20hist%C3%B3ria,os%20maus%2Dtratos%20que%20sofria
https://observatorio3setor.org.br/noticias/escrava-ela-buscou-justica-e-tornou-se-a-primeira-advogada-do-piaui/#:~:text=Esperan%C3%A7a%20entrou%20para%20a%20hist%C3%B3ria,os%20maus%2Dtratos%20que%20sofria


No Brasil, a liberdade de expressão está prevista no artigo 5º, incisos IV e IX, além do artigo 220, 

todos da Constituição Federal, atendendo aos anseios mais caro do ser humano: a liberdade de pensar, de 

sentir, de exprimir, pelas letras, pela arte, pela música. 

A liberdade de expressão revela o pensamento e o mais profundo dos desejos. 

Esse texto tem como base uma breve análise sobre a liberdade de expressão da mulher no século 

XXI, considerando a importância da liberdade de expressão como garantia de exercício da cidadania e 

participação nas esferas de tomada de decisão.  

Mas antes de mais nada, é uma reflexão sobre respeito ao próximo. 

1. Espaço de fala 

De acordo com dados da Câmara dos Deputados, na legislatura de 2019-2022, dos 513 

(quinhentos e treze) deputados, 77 (setenta e sete) são mulheres, o que representa 15% (quinze por 

cento) das cadeiras. Embora haja um aumento de 5% da legislatura anterior, cuja bancada feminina 

representava 10% do Parlamento, com 51 deputadas. No Senado, o número se manteve, são 7 (sete) 

mulheres num total de 81 (oitenta e um) senadores: 

Figura 01 – Mulheres no legislativo3 

 

Fonte: site do G1 - Mulheres no Legislativo — Foto: Juliane Souza  

 
3 G1. Nº de mulheres eleitas se mantém no Senado, mas aumenta na Câmara e nas Assembleias. 

Disponível em: https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-

numeros/noticia/2018/10/08/no-de-mulheres-eleitas-se-mantem-no-senado-mas-aumenta-na-camara-e-

nas-assembleias.ghtml, acesso em 12.nov.2020. 

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/08/no-de-mulheres-eleitas-se-mantem-no-senado-mas-aumenta-na-camara-e-nas-assembleias.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/08/no-de-mulheres-eleitas-se-mantem-no-senado-mas-aumenta-na-camara-e-nas-assembleias.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/08/no-de-mulheres-eleitas-se-mantem-no-senado-mas-aumenta-na-camara-e-nas-assembleias.ghtml


No Judiciário, a presença feminina é maior. Em 2018, os dados do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) revelaram que quase quarenta por cento dos cargos de magistrado eram ocupados por mulheres. 

As servidoras de justiça são em 56,2% (cinquenta e seis, vírgula dois por cento). Além disso, as pesquisas 

identificaram que, quanto maior o nível da carreira na Magistratura, menor era a participação feminina, 

sendo ela representada por 44% (quarenta e quatro por cento) dos juízes substitutos, 39% (trinta e nove 

por cento) dos juízes titulares, 23% (vinte e três por cento) dos desembargadores e apenas 16% 

(dezesseis por cento) dos ministros de tribunais superiores, no STJ – tribunal superior com maior número 

absoluto de julgadoras – essa relação é de 21% (vinte e por cento), ou 7 (sete) magistradas num total de 

33 (trinta e três)4. 

Esse estudo apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostrou que nunca houve 

tantas mulheres servindo a justiça como nesses últimos anos. A presença delas na Justiça do Trabalho é 

a maior, sendo próxima de inexistente na Justiça Militar. 

Mas as diferenças de cargos públicos entre homens e mulheres ainda é relevante. 

Como forma de buscar minimizar essas diferenças, em 2018 o CNJ publicou a Resolução CNJ nº 

255 que inaugurou a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder 

Judiciário (4/9/2018) e instituiu a criação de grupo de trabalho, responsável pela elaboração de estudos, 

análise de cenários, eventos de capacitação e diálogo com os Tribunais sobre o cumprimento desta 

Resolução (Portaria CNJ nº 66 de 04/09/2018, alterada pela Portaria CNJ nº 126 de 15/10/2018)5. 

No âmbito do poder Executivo, os números são ainda mais baixos. 

 
4 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Diagnóstico da participação feminina no Poder Judiciário, 

2019. Disponível em: 

https://www.tjpr.jus.br/documents/18319/17932066/Diagnostico+feminino/13a68e86-b069-4440-6b94-

9acce5ba28c0, acesso em 12.nov.2020. 

5 Em 2020, foi realizado um webinário cujo tema era “A participação feminina nos concursos para a 

magistratura”, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-ago-

20/entidades-classe-debatem-participacao-mulher-judiciario, acesso em 10.dez.2020. Houve também a 

segunda edição do seminário Trajetórias e Desafios das Mulheres no Judiciário”, do STJ, onde se firmou 

Protocolo HeforShe, da ONU Mulheres, e de relançar o Programa Equilibra STJ, com novas regras para 

promover o equilíbrio de oportunidades entre homens e mulheres na corte. Disponível em: 

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/20102020-STJ-adere-ao-HeForShe-e-

relanca-Programa-Equilibra-em-seminario-sobre-desafios-da-mulher-no-Judiciario.aspx, acesso em 

10.dez.2020. 

https://www.tjpr.jus.br/documents/18319/17932066/Diagnostico+feminino/13a68e86-b069-4440-6b94-9acce5ba28c0
https://www.tjpr.jus.br/documents/18319/17932066/Diagnostico+feminino/13a68e86-b069-4440-6b94-9acce5ba28c0
https://www.conjur.com.br/2020-ago-20/entidades-classe-debatem-participacao-mulher-judiciario
https://www.conjur.com.br/2020-ago-20/entidades-classe-debatem-participacao-mulher-judiciario
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/20102020-STJ-adere-ao-HeForShe-e-relanca-Programa-Equilibra-em-seminario-sobre-desafios-da-mulher-no-Judiciario.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/20102020-STJ-adere-ao-HeForShe-e-relanca-Programa-Equilibra-em-seminario-sobre-desafios-da-mulher-no-Judiciario.aspx


O Projeto Mulheres Inspiradoras (PMI) – 2018 elaborou um ranking baseado em um índice que 

sintetiza dados que medem a (i) representatividade feminina nas chefias de governo; (ii) a 

representatividade nas chefias de Estado; (iii) o número e a proporção de habitantes governados por 

mulheres e (iv) a proporção de cargos em ministérios ocupados por lideranças femininas, usando dados 

baseados em informações das Nações Unidas, do Banco Mundial e do instituto de pesquisas The Heritage 

Foundation6.  

Dessa análise, concluiu-se que o Brasil ocupa a 161ª posição no Ranking de Presença Feminina no 

Poder Executivo, dentre os 186 (cento e oitenta e seis) países analisados. Como prefeitas, as mulheres 

ocupam 639 (seiscentos e trinta e nove) prefeituras, das 5.477 (cinco mil quatrocentos e setenta e sete) 

analisadas (considerando que existem ao todo, 5.570 municípios). No governo do Estado, a melhor 

representatividade ocorreu em 2006, quando havia três governadoras, hoje há apenas uma e na 

presidência, houve apenas uma vez na história em que uma mulher foi presidente7.  

No mundo corporativo, de acordo com um levantamento da Catho, considerando as mais de 200 

(duzentas) mil empresas inscritas, profissionais do sexo feminino representam 23,85% dos cargos de 

liderança mais elevados (presidentes e CEO’s), que indica um aumento de 15% (quinze por cento) de 

presença feminina em posição de liderança nos últimos anos8, mas ainda representa um número baixo 

de mulheres em posição de liderança.  

As consequências dessa limitada participação feminina no ambiente de trabalho são variadas e 

poderiam ser objeto de múltiplos artigos, sem, contudo, encontrar uma solução ou mesmo um fim para 

a desigualdade de tratamento, de oportunidades e de fala entre os seres. Isso é justamente aquilo que 

o caput do artigo quinto da constituição quis evitar com sua sentença afirmativa: todos são iguais perante 

a lei.  

Para a reflexão aqui proposta, a importância de avaliar a presença feminina em cargos de 

representatividade (como são o legislativo e o executivo), no judiciário ou mesmo em cargos de liderança 

 
6 AGÊNCIA BRASIL. Brasil ocupa 161° lugar em ranking da presença de mulheres no Poder 

Executivo. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/brasil-ocupa-161deg-

lugar-em-ranking-da-presenca-das-mulheres-no-poder, acesso em 10.dez.2020. 

7 Ibidem. 

8 MEIO E MENSAGEM. Número de mulheres em cargos de nível executivo aumenta 40%. Disponível 

em: https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/01/17/numero-de-mulheres-em-cargos-

de-nivel-executivo-aumentou-40.html, acesso em 10.dez.20. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/brasil-ocupa-161deg-lugar-em-ranking-da-presenca-das-mulheres-no-poder
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/brasil-ocupa-161deg-lugar-em-ranking-da-presenca-das-mulheres-no-poder
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/01/17/numero-de-mulheres-em-cargos-de-nivel-executivo-aumentou-40.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/01/17/numero-de-mulheres-em-cargos-de-nivel-executivo-aumentou-40.html


no setor privado tem a ver com o espaço de fala, com a liberdade de expressão e, como consequência, 

relaciona-se com a maior ou menor qualidade da democracia.  

Sanches analisa que:  

Alguns autores argumentam que o princípio da igualdade política, entendido como não 

apenas a possibilidade de eleger representantes, mas também como a capacidade de 

influenciar os resultados políticos, é fundamental para a avaliação da qualidade da 

democracia nos diferentes países (Diamonde Morlino, 2005; O’Donnell, Iazzetta e Cullell, 

2004). Lijphart (2003) abordou mais especificamente o tema da representação política 

feminina ao afirmar que a porcentagem de mulheres nos parlamentos é um indicador 

importante na avaliação da qualidade da democracia9. 

 

Como Simone de Beauvuvoir10 demonstrou que a hierarquia entre os sexos não é fatalidade, mas 

uma construção social,  Rezende11 analisa a ausência (ou escassa presença) das mulheres nos espaços de 

poder e tomada de decisão são resultado de processos sociais mais amplos, “que terminam por 

estabelecer ‘lugares de mulheres’ e naturalizar a desigualdade”.  

Isso significa que os baixos percentuais de mulheres nas estruturas de poder e decisão 

não devem ser tomados como fruto de escolhas individuais, mas associados a arranjos 

estruturais que reforçam a desigualdade entre homens e mulheres e mesmo entre as 

mulheres, quando se considera as dimensões de raça/cor e classe, por exemplo12.  

 

 
9 SANCHES, Beatriz Rodrigues. Quem são e o que fazem as parlamentares brasileiras? Uma análise do 

perfil biográfico e da produção legislativa da bancada feminina. I Seminário Internacional de Ciência 

Política Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Set. 2015. Disponível em: 

https://www.ufrgs.br/sicp/wp-content/uploads/2015/09/Sanchez-Beatriz.pdf, acesso em 10.dez.20 

10 BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. 4ª edição, Difusão Europeia do Livro. Disponível em: 

https://farofafilosofica.com/2016/11/21/simone-de-beauvoir-bibliografia-em-pdf/, acesso em 10.dez.20. 

11 REZENDE, Daniela Leandro. Mulher no poder e na tomada de decisões, p. 6. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/190215_tema_g_mulher_no_poder_e_na_tomada_de_decisoes.pdf, 

acesso em 10.dez.20. 

12 Rezende explica que “O fenômeno conhecido como teto de vidro diz respeito à existência de uma 

segregação vertical ou "afunilamento hierárquico” relacionado, portanto, à ascensão na carreira”, mas essa 

expressão não seria apropria para tratar do problema, pois da ideia de algo estático e não revela a característica 

dinâmica desse processo. 

https://www.ufrgs.br/sicp/wp-content/uploads/2015/09/Sanchez-Beatriz.pdf
https://farofafilosofica.com/2016/11/21/simone-de-beauvoir-bibliografia-em-pdf/
https://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/190215_tema_g_mulher_no_poder_e_na_tomada_de_decisoes.pdf


Barros e Busanello13 defendem que uma das formas de reprodução e perpetuação da dominação 

masculina é por meio da linguagem, por meio da qual se aprende e se incorpora sob a forma de 

“esquemas inconscientes de percepção e de apreciação as estruturas históricas da ordem masculina” 14. 

Afinal, defendem os autores, “a linguagem é portadora do poder de construir representações simbólicas 

sobre o mundo social", referindo-se à obra de Bourdieu para quem o poder simbólico é uma forma 

transformada, transfigurada e legitimada das outras formas de poder, constituindo uma ‘eufemização’ 

“que garante uma verdadeira transubstanciação das relações de força, fazendo ignorar-reconhecer a 

violência que nelas se encerram objetivamente e transformando-as assim, em poder simbólico, capaz de 

produzir efeitos reais sem dispêndio aparente de energia”15.  

Amaral16, ao explicar o lugar de fala dos jornais sensacionalistas, faz uso das ideias de Foucault 

no sentido de que existem procedimentos “pelos quais as condições de funcionamento dos discursos 

impõem aos indivíduos certo número de regras e, assim, não permitem que todo mundo tenha acesso a 

eles”, são chamados  de rarefação. E, continua a autora:  

Brandão (1998, p31) baseia-se em Foucault para afirmar que o discurso é o espaço em 

que o saber e o poder se articulam, pois quem fala, fala de algum lugar, a partir de um 

direito reconhecido institucionalmente e esse discurso que veicula saber é gerador de 

poder. 

 

O reconhecimento institucional do lugar de fala não é suficiente.  

A garantia da igualdade na participação, do valor da opinião e o interesse no sujeito e na 

mensagem devem ser desenvolvidas a partir da desconstrução da crença cultural de imputar valor ao 

outro pelo papel que ele desempenha. Para garantir legitimidade a essa mudança ela deve ser feita, 

inicialmente, pela sociedade, para ser posteriormente assumida institucionalmente. Os sujeitos da 

 
13 BARROS, Antônio Teixeira de; BUSANELLO, Elisabete. Machismo discursivo: modos de interdição 

da voz das mulheres no parlamento brasileiro. Rev. Estud. Fem. vol.27 no.2 Florianópolis  2019  Epub 

June 18, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

026X2019000200219&script=sci_arttext&tlng=pt, acesso em 10.dez.20. 

14 BARROS, Antônio Teixeira de; BUSANELLO, opus cit. 

15 BOURDIEU, Pierre. O Poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998, p. 15.  

16 AMARAL, Márcia Franz.  Lugares de Fala: um conceito para abordar o segmento popular da grande 

imprensa. Disponível em: https://periodicos.uff.br/contracampo/article/view/17388/11025, acesso em 

30.out.20. 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2019000200219&script=sci_arttext&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2019000200219&script=sci_arttext&tlng=pt
https://periodicos.uff.br/contracampo/article/view/17388/11025


mudança não podem depender dos interesses envolvidos no jogo político para terem reconhecido o seu 

direito constitucional à igualdade. 

Rezende defende que:  

(...) quando se trata da representação de grupos estruturais, como as mulheres, deve-se 

pensar não na representação de interesses ou opiniões de tais grupos, mas sim de sua 

perspectiva social. Isso significa que em vez de estabelecer um interesse de grupo (o que 

redundaria em uma construção essencialista de “interesses de mulheres”, incapaz de dar 

conta da diversidade e da desigualdade intragrupo) ou uma opinião homogênea 

relacionada a determinado grupo estrutural, deve-se representar a perspectiva social 

compartilhada pelos membros do grupo, uma vez que esses se encontram situados em 

determinada posição social e compartilham experiências, narrativas e pontos de vista a 

respeito da sociedade em que vivem e dos processos que nela se desenvolvem. A 

representação de mulheres, dessa forma, não estaria necessariamente vinculada à 

definição de que objetivos perseguir ou que decisões tomar, mas sim à tematização de 

questões e à apresentação de pautas específicas no debate político, o que levaria à 

ampliação do conhecimento disponível para informar a tomada de decisões.17  

 

Tomas Chamorro-Premuzic e Cindy Gallop18 indicam que existem pesquisas que mostram a 

disparidade de gênero na liderança de talentos, ou é inexistente, ou realmente favorece às mulheres, e 

destacam sete características da liderança feminina que os homens deveriam buscar aprender: (i) não 

referenciar o que não merece ser reverenciado (ou seja, promover pessoas considerando sua 

experiência, histórico e competências relevante); (ii) reconhecer as próprias limitações (as mulheres 

costumam entender como as pessoas as veem, dando a elas a capacidade de identificar as brechas entre 

onde querem estar e onde de fato estão), (iii) motivar através da transformação (mulheres têm maior 

propensão a liderar através da inspiração); (iv) colocar pessoas à sua frente (estudos indicam que  os 

homens são, em geral, mais egocêntricos do que as mulheres, eles tendem a liderar de forma narcisista 

e egocêntrica e a melhora da liderança implica em adotar um estilo menos egocêntrico); (v) não dar 

comandos, dar ênfase (a liderança do século 21 exige que os líderes estabeleçam uma ligação emocional 

com seus seguidores, isso evolve a validação, o apreço e a empatia, características femininas), (vi) 

concentrar-se em melhorar os outros (mulheres líderes já provaram que têm mais propensão a treinar, 

orientar e desenvolver seus subordinados diretos do que os homens líderes), (vii) não dizer que você é 

“humilde” mas ser humilde .  

 
17 REZENDE, opus cit., p. 13. 

18 CHAMORRO-PREMUZIC, Tomas; GALLOP, Cindy. 7 lições sobre liderança que homens podem 

aprender com mulheres. Disponível em: https://hbrbr.com.br/genero/, acesso em 10.dez.20. 

https://hbrbr.com.br/genero/


Marcia Tiburi19 explica que para falar, é preciso que haja solidariedade entre os discursos que 

exigem direitos. A solidariedade não pode ser descartada, mas sim exigida. 

Tão importante quando o espaço de fala, é a escuta qualificada, que se envolve, não no espaço 

do outro, já que prática de falar pelo outros geralmente nasce de um desejo de domínio20, mas a de 

escutar o que o outro tem a dizer de forma que suas necessidades e desejos possam ser atendidos com 

base na sua própria medida.   

 

 

2. A fala que limita 

A violência é uma maneira de silenciar pessoas, de negar-lhes voz e 

a credibilidade, de afirmar que o direito de alguém controlar vale 

mais que o direito delas de existir, de viver. 

Rebeca Solnit21 

 

Solnit conta em seu livro “Os homens explicam para mim” que, uma vez em uma festa, ela foi 

apresentada a um senhor, que curioso por saber que ela era escritora, perguntou se ela havia escrito livros 

e ela disse que havia escrito vários. Ele perguntou o tema e ela disse o nome do livro mais recente: ‘Rio 

das sombras: Eadweard Muybridge’. Eis que ele pergunta: você já ouviu falar daquele livro muito 

importante sobre Muybrigde? E começa a explicar para ela sobre um artigo que ele havia lido no jornal e 

sobre a importância daquele livro, até que é interrompido por uma das pessoas do círculo que diz: esse é 

o livro dela! 

Alguns termos foram cunhados para dar significado a diversas situações vividas por mulheres ao 

logo dos anos (e porque não dos séculos) e que estão relacionadas à situação descrita. A própria Solnit 

admite ser, até certa ponto, responsável pelo termo mansplaining que, em inglês, é a junção das palavras 

man (homem) e explaining (explicando), significando uma situação em que um homem dedica seu tempo 

 
19 TIBURI, Márcia. Feminismo em comum para todas, todes e todos. 7ª edição. Rio de Janeiro: Rosa dos 

tempos, 2018, p. 54 a 58. 

20 ALCOFF, Linda. The problem of Speaking for Others. Cultural Critique, No. 20 (Winter, 1991-1992), 

pp. 5-32. Disponível em: http://conflictmatters.eu/conference-2017/wp-content/uploads/2017/10/The-

Problem-of-Speaking-for-others.pdf, acesso em 10.dez.20. 

21 SOLNIT, Rebecca. Os homens explicam tudo para mim. São Paulo: Cultrix, 2017 

http://conflictmatters.eu/conference-2017/wp-content/uploads/2017/10/The-Problem-of-Speaking-for-others.pdf
http://conflictmatters.eu/conference-2017/wp-content/uploads/2017/10/The-Problem-of-Speaking-for-others.pdf


a explicar algo óbvio a uma mulher, de forma didática, como se ela não fosse capaz de entender ou mesmo, 

para explicar algo que já do conhecimento dela, como o caso acima.   

Outra situação possível tem a ver com o manterrupting uma junção do man (homem) com 

interrupting (interrompendo) que é a situação onde um homem interrompe constantemente uma mulher, 

de maneira desnecessária, não permitindo que ela consiga concluir sua frase. Esse pode ser comum em 

reuniões e palestras mistas, quando uma mulher não consegue concluir sua frase por ser constantemente 

interrompida pelos homens ao redor. 

Foi o que aconteceu com a Ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. 

Em uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, a presidente do Supremo Tribunal Federal, 

Cármen Lúcia, deu a palavra que a Ministra Rosa Weber proferisse seu voto. Em uma confusão a Ministra 

Rosa Weber diz ao Ministro Lewandowski que o ministro Fux é quem tinha concedido um aparte. Em 

seguida, o Ministro Fux se dirige a Rosa Weber dizendo: que concede a ela a palavra para o voto integral. 

Eis que a presidente Carmen Lúcia diz: “Como concede a palavra? É a vez dela votar. Ela é quem concede, 

se quiser, um aparte”.  

Nesse mesmo ato, a Ministra Carmen Lúcia diz sobre uma pesquisa feita que indicava que, em 

todos os tribunais constitucionais onde há mulheres, o número de vezes em que as mulheres são aparteadas 

é 18 vezes maior do que entre os ministros.22 

Bropriating significa que quando um homem se apropria da mesma ideia já expressa por uma 

mulher, levando os créditos por ela. O termo é uma junção de bro (de brother, irmão, mano) e 

appropriating (apropriação)23.  

E, por fim, gaslighting, termo derivado do termo inglês gaslight que significa a luz [inconstante] 

do candeeiro a gás’, é considerado uma manipulação, um abuso psicológico que leva a mulher a achar que 

enlouqueceu ou está equivocada sobre um assunto, sendo que está originalmente certa. É um jeito de fazer 

a mulher duvidar do seu senso de percepção, raciocínio, memórias e sanidade24. 

 
22 JOTA. Não nos deixam falar, diz Cármen sobre ela e Rosa no STF. Disponível em: 

https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/jotinhas/carmen-lucia-eu-e-a-ministra-rosa-

nao-nos-deixam-falar-10052017, acesso em 20.out.20. 

23MOVIMENTO MULHER 360. MM360 explica os termos gaslighting, mansplaining, manterrupting 

e bropriating. Disponível em: https://movimentomulher360.com.br/mm360-explica-os-termos-gaslighting-

mansplaining-bropriating-e-manterrupting/, acesso em 10.dez.20. 

24 Idem. 

https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/jotinhas/carmen-lucia-eu-e-a-ministra-rosa-nao-nos-deixam-falar-10052017
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/jotinhas/carmen-lucia-eu-e-a-ministra-rosa-nao-nos-deixam-falar-10052017
https://movimentomulher360.com.br/mm360-explica-os-termos-gaslighting-mansplaining-bropriating-e-manterrupting/
https://movimentomulher360.com.br/mm360-explica-os-termos-gaslighting-mansplaining-bropriating-e-manterrupting/


Eric Beerbohm e Ryan Davis25 relatam um episódio que teria acontecido entre a rainha Elisabeth 

e o presidente Trump. O presidente americano, em visita ao país da rainha teria marcado com ela uma 

reunião, na qual chegou atrasado. Contra todas as evidências, o presidente dizia que, na verdade, havia 

chegado adiantado. Sendo o evento uma organização de cunho político, estava cheio de jornalistas, que 

por sua vez, possuíam inúmeras fotos da rainha Elisabeth sozinha, esperando seu convidado.  

O ato de minar a credibilidade do outro, por meio da dúvida sobre sua afirmação ou instigando 

dúvidas sobre sua sanidade é uma forma de desestabilizar a vítima, no caso desse texto, é uma forma de 

minimizar a força da expressão feminina, colocando dúvida até, se há, de fato, uma fala a ser 

considerada. Assim, se constituem os abusos que acabam por se tornarem duvidosos; os pedidos de 

equiparação salarial dos diferentes salários para a mesma função (mas que para muitos, não acontece); 

a minimização do valor da ideia na defesa de uma tese ou o calar da opinião ou do exercício político.          

Essas são falas de violência, de preconceito e desrespeito e como disse Bourdieu: 

A força simbólica é uma forma de poder que se exerce sobre os corpos, diretamente, e 

como que por magia, sem qualquer coação física; mas essa magia só atua com o apoio de 

predisposições colocadas, como molas propulsoras, na zona mais profunda dos corpos26.  

 

É preciso fazer silêncio para escutar o outro falar. Mas o passo seguinte é compreender, com 

empatia, que a necessidade do outro, embora nem sempre possa ser compreendida, deve ser, primeiro 

ouvida, e depois respeitada. Jamais diminuída. Jamais hostilizada.   

  

Considerações Finais: 

 

A lei dos Partidos Políticos (12.034/2009) determinou a obrigatoriedade do preenchimento de no 

mínimo 30% e no máximo de 70% de candidaturas por sexo apresentadas por partidos ou coligações para 

os cargos proporcionais. Outras duas medidas aprovadas foram os 10% do tempo de propaganda partidária 

 
25 BEERBOHM, Eric and DAVIS, Ryan. Gaslighting Citizens. Disponível em:? 

https://scholar.harvard.edu/files/beerbohm/files/eb_rd_gaslighting_citizens_apsa_2018_v1_1_0.pdf, 

acesso em 15.jan.2021. 

26 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. 17° ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2020, p. 69. 

https://scholar.harvard.edu/files/beerbohm/files/eb_rd_gaslighting_citizens_apsa_2018_v1_1_0.pdf


e a destinação de 5% dos recursos do fundo partidário para a formação política e o incentivo à participação 

feminina.  

Em 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 561727(por maioria de votos) que (i) a distribuição de recursos do Fundo 

Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais direcionadas às candidaturas de mulheres 

deve ser feita na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos, respeitado o patamar mínimo de 

30% de candidatas mulheres previsto no artigo 10, parágrafo 3º, da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições), e 

que (ii) é inconstitucional a fixação de prazo para esta regra, como determina a lei, e que a distribuição 

não discriminatória deve perdurar enquanto for justificada a necessidade de composição mínima das 

candidaturas femininas. 

Embora a decisão seja favorável ao pleito de maior participação feminina na política, a fixação de 

cotas não resolve as questões aqui apresentadas. Longe disso. Mesmo com a previsão legal e a decisão do 

 
27 STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Origem: DF - DISTRITO FEDERAL. 

Relator: MIN. EDSON FACHIN Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. EDSON FACHIN 

Julgamento: 15/03/2018. Publicação: 03/10/2018. Ementa: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ART. 9º DA LEI 

13.165/2015. FIXAÇÃO DE PISO (5%) E DE TETO (15%) DO MONTANTE DO FUNDO 

PARTIDÁRIO DESTINADO AO FINANCIMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS PARA A 

APLICAÇÃO NAS CAMPANHAS DE CANDIDATAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À IGUALDADE E 

À NÃO-DISCRIMINAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar 

as alegações de inconstitucionalidade de norma, deve fixar a interpretação que constitucionalmente a 

densifique, a fim de fazer incidir o conteúdo normativo cuja efetividade independe de ato do Poder Legislativo. 

Precedentes. 2. O princípio da igualdade material é prestigiados por ações afirmativas. No entanto, utilizar, 

para qualquer outro fim, a diferença estabelecida com o objetivo de superar a discriminação ofende o mesmo 

princípio da igualdade, que veda tratamento discriminatório fundado em circunstâncias que estão fora do 

controle das pessoas, como a raça, o sexo, a cor da pele ou qualquer outra diferenciação arbitrariamente 

considerada. Precedente do CEDAW. 3. A autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do 

respeito incondicional aos direitos fundamentais, pois é precisamente na artificiosa segmentação entre o 

público e o privado que reside a principal forma de discriminação das mulheres. 4. Ação direta julgada 

procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “três ” contida no art. 9º da Lei 13.165/2015; 

(ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º da Lei 13.165/2015 de modo a (a) equiparar o patamar 

legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao menos 30% de 

cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a lhes serem destinados, que deve ser interpretado como 

também de 30% do montante do fundo alocado a cada partido, para eleições majoritárias e proporcionais, e 

(b) fixar que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do 

partido destinados a campanhas lhes seja alocado na mesma proporção; (iii) declarar a inconstitucionalidade, 

por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da Lei 9.096/95.(por maioria). 



STF, essa participação pode não alcançar os mínimos 30%. Por que? Diversas razões, dentre as quais, a 

maternidade e os desafios que ela impõe, como o tempo gasto em casa ou o difícil acesso à escolaridade.  

A voz a mulher precisa ser ouvida, respeitada e, mais que tudo, concretizada.  

A maior participação feminina nas estruturas de poder pode representar uma ruptura importante no 

poder simbólico da dominação masculina arraigado em algumas culturas, sobretudo, na brasileira, 

possibilitando que os iguais se identifiquem nas suas necessidades e nas suas demandas. 

A igualdade de direitos formalmente alcançada com a Constituição Federal de 1988 e sua ampla 

garantia à liberdade de expressão é um grande avanço e um claro indicativo dos anseios da sociedade que 

a promulgou, que a defende e que a interpreta. Mas garantir a efetividade desses direitos é desafiador, 

ainda mais no que diz respeito à voz feminina.  

Talvez o primeiro passo rumo a essa liberdade, deva ser dado no seio da democracia, entre os 

cidadãos, entre as mulheres, por meio das redes de apoio: rede de apoio contra abusos, rede de apoio contra 

a violência, rede de apoio de valorização ininterrupta entre as mulheres para que elas não sejam 

interrompidas em sua fala, não tenham suas ideias roubadas, não sejam desacreditadas, enfim, uma de rede 

de apoio pela liberdade. Liberdade de se expressar, liberdade de se comunicar e pela liberdade de brilhar28.  

 

  

 
28 O termo é uma analogia à Shine Theory (termo cunhado por Ann Friedman) que significa ajudar alguém 

a ser seu melhor, assim como fizeram as assistentes que trabalharam na casa Branca durante o governo 

Obama: apoiaram-se mutuamente para garantir que a sugestão de uma delas fosse ouvida e valorizada como 

sendo dela. Disponível em: https://www.shinetheory.com/, acesso em 15.jan.2021. 

https://www.shinetheory.com/
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