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São práticas de dominação que
ocorrem na vida cotidiana, por meio de
ações interpessoais e que perpassam as
relações de forma quase imperceptível.
Os micromachismos são compostos por
manobras utilizadas para controlar as
mulheres, tanto nas relações de
intimidade quanto fora delas.

Os micromachismos têm consequências
diretas na autonomia das mulheres e
funcionam como aliados da ordem
social, validando as visões
conservadoras e ignorando esse tipo de
violência. Portanto, produzem efeitos na
subjetividade, tornando-se necessário
desvendar esses mecanismos como
primeiro passo para neutralizá-los.

Algumas críticas foram feitas em
relação ao uso do ‘micro’ no termo
micromachismos. Reforçamos que este
termo não se refere a um potencial de
dano menor, mas ao sistema de poder
que está enraizado em nossa cultura e,
por isso, torna-se imperceptível e
invisibilizado.

Separamos em grupos os tipos de
micromachismos que podem ocorrer
com o intuito de possibilitar sua
identificação. Entretanto, é
fundamental destacar que vários tipos
de micromachismos podem ocorrer ao
mesmo tempo nas relações.
Profissionais devem ter um olhar atento
para identificá-los e intervir de forma a
auxiliar na autonomia e na melhora da
saúde mental das mulheres.
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REFERÊNCIAS

Este fôlder utiliza as seguintes referências: 
Micromachismos: la violencia invisible en la
pareja, de Luis Bonino Méndez. 
Los Micromachismos, publicado no blog
Mujer, Educación y Cultura.Los
Micromachismos, qué son? , publicado no
blog La Opinión de 4º A.

Os textos podem ser acessados em:
crpmg.org.br/micromachismos

“Talvez por sua falta de
experiência e de malícia
para os negócios, não
conseguiu encontrar os

problemas deste contrato.
Mas não se preocupe, isso é

normal, já estou
acostumado. Acho até

bonitinha essa sua
ingenuidade. Deixa comigo
que vou apresentar para os

chefes, assim vai ser
melhor.”

Patrícia solicita a Jorge que cuide do
filho enquanto ela está na aula on-
line, combinado feito anteriormente

pelo casal. Por várias vezes a criança
demanda cuidados e grita por ela,
sem que Jorge busque estratégias

para evitar que o filho interrompa os
estudos de Patrícia. Ela precisa
chamar por Jorge inclusive para

trocar a fralda, ele inicia o processo e
a chama diversas vezes para auxiliá-
lo. Cansada, ela desiste de estudar e

vai cuidar de seu filho.

Usados nas interações como força
moral, psíquica ou econômica
direcionada contra as mulheres, cujo
intuito é mostrar sua suposta
inferioridade. Tem como efeitos
inibição, autodesconfiança, diminuição
da autoestima, dentre outros.

Apelação ao argumento lógico

Quando a pessoa, apelando a um suposto
argumento lógico e racional, impõe sua
opinião como a única válida, criando um
sentimento de opressão e retraimento das
mulheres que acabam não se
expressando.

Tomada repentina do comando

Quando a pessoa toma decisões sem
consultar opiniões, monopoliza  o espaço
de fala e/ou o espaço físico gerando nas
mulheres ocultamento de sua presença e
silenciamento das opiniões.

Manobra Aterrorizante

Quando a pessoa tem “fama de nervoso”
(real ou falseada) e, ao levantar a voz, por
exemplo, já cria inibição e medo.

Controle do dinheiro

Quando a pessoa monopoliza o uso do
dinheiro com a justificativa de administrá-
lo melhor.

Insistência abusiva

Quando “se ganha pelo cansaço”, por
meio do esgotamento da mulher, que
aceita a imposição “por um pouco de
paz”.

Uso expansivo de espaço físico 

Quando a pessoa ocupa o espaço físico
de forma desrespeitosa como se somente
ele precisasse deste espaço.
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Pseudointimidade

O homem manipula o diálogo visando
favorecer seu controle sob a mulher e a
manutenção de vantagens no
relacionamento. Essa estratégia é composta
por: defesas e ataques que impõem o que o
homem deseja ou manipulação e ocultação
da verdade.

Criação de falta de intimidade

Atitudes ativas de falta de intimidade com
pouco espaço para conversar sobre as
questões do casal. Inclui a negação de
reconhecimento das  mulheres em suas
potencialidades ou necessidades, trazem
como efeito uma "fome de afeto" que
acarreta em um aumento da dependência.
O objetivo é controlar as regras do diálogo.
Algumas das manobras utilizadas são:
fechar-se em si mesmo, não responder, não
perguntar, não escutar, falar por falar sem
se comprometer, etc. Retirando o afeto, o
homem cria uma estratégia de punição que
traz sentimentos de culpa e manutenção do
controle.Autoindulgência e justificação 

Consiste em "sair pela tangente" em várias
situações por meio de estratégias de fazer-se
de tonto, esquecer algo estratégico, colocar-
se como ajudante da mulher sem se
comprometer com o cuidado e minimização
dos próprios erros e faltas.

Paternalismo

Manobras que visam mascarar a
possessividade e autoritarismo dos homens
significando-as como cuidado.

Abuso da capacidade 
feminina de cuidado

Ocorre através da manipulação da mulher
para que ela priorize o cuidado incondicional,
o que acarreta no abandono total ou parcial
da vida profissional e pessoal. Baseia-se na
ideia de que o cuidado é natural da mulher e,
por isso,  ela é conduzida a ser uma
mulher/mãe tradicional, compreensiva,
cuidadosa, disponível ao cuidado das outras
pessoas da família e em outros espaços. Não
são raras as vezes em que se imprime um
sentido de coação nessas solicitações de
cuidado.

Desautorização

Inferiorização da mulher por meio da suposta
autoridade inquestionável do homem. É
conjugada com estratégias de
desqualificação, ridicularização e
desvalorização da mulher. Em alguns casos a
desautorização das mulheres ocorre em
público e de maneira abrupta, deixando-as
frequentemente paralisadas.

Manobras encobertas que impedem
pensamentos e ações das mulheres, de
forma que todas as escolhas delas passam
a ser direcionadas. Por não serem
evidentes, tais manobras não são
percebidas no primeiro momento, mas seus
efeitos tardios podem causar nas mulheres
sentimentos devastadores.

Manipulação emocional

O afeto é utilizado como meio de controlar
a relação e não como forma de troca no
relacionamento. São manobras compostas
por duplas mensagens afetivas ou
expressões não verbais que demonstram
desaprovação, fazendo com que a mulher
se sinta culpada.
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Mulheres que escolhem
não casar podem ser

vistas - e por
insistência passam a se
enxergar nesse lugar -

como únicas
responsáveis pelo

cuidado dos membros
idosos ou doentes da

família.
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Os efeitos dos micromachismos tendem
a ser visíveis a longo prazo. Nas
mulheres geralmente produzem
sentimentos relacionados a derrota e
impotência. Impactos na autoestima,
produzindo inseguranças, que podem
acarretar em perdas significativas do
próprio desenvolvimento subjetivo das
mulheres. São acompanhados por
sentimento de culpa pelos desgastes
produzidos na relação, pelos quais ela
se sente responsável.

Nos homens se observa que ocorre a
busca de uma preservação da posição
dominante, que lhes é socialmente
atribuída. Isso ocasiona, ao mesmo
tempo, os sentimentos de superioridade
e desconfiança, visto que a obtenção
do poder não irá garantir o afeto.

Portanto, as relações passam por um
frequente desequilíbrio, ocasionado
pela constante tentativa de
manutenção da hierarquia de poder,
isso pode ocasionar aberturas para
espaços que podem ser atravessados
por abusos e violências.
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São utilizados pelos homens em momentos
de diferença de poder ou de desequilíbrio
nas relações, ocorrem mais frequentemente
quando as mulheres estão em posição de
empoderamento ou se sobressaindo em
outras atividades. Assim, o homem passa a
utilizar estratégias para manter e recuperar
a posição de superioridade frente a mulher,
sempre de maneira velada com objetivos
de dominação.

Algumas vezes o homem faz uso de
comportamentos auto-prejudiciais ou
ameaça ter esses comportamentos para
que a mulher se sinta na obrigação de
cuidar ou reveja seu posicionamento, pois é
levada a se considerar responsável por
garantir a saúde do outro.

Resistência passiva e distanciamento

Oposição passiva ou abandono, falta de
apoio e colaboração, que sutilmente vão
sobrecarregando ou fazem a mulher se
sentir sozinha.

Pseudoapoio

Apoios somente anunciados, mas sem
concretude na realidade ou ações
cooperativas.

Hipercontrole

Consiste em aumentar o controle sobre
atividades, tempos e espaços das
mulheres, pois o homem se sente
ameaçado.

Evitar a crítica e a negociação

Estratégias para tentar calar as
reclamações da mulher acompanhadas de
culpabilização das atitudes dela.

Vitimismo

o homem se declara vítima das loucuras
da mulher, a culpa para que volte atrás
em algo que lhe convenha e a acusa de
não ficar satisfeita com nada

Promessas e méritos

Frente às reclamações das mulheres, os
homens realizam modificações pontuais,
por conveniência, mas sem modificações
substanciais.
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Julia chega em casa contente e conta
ao marido que conseguiu a tão sonhada

promoção em seu emprego.

Antônio diz: Que bom amor, estou muito
feliz, você se dedicou muito a isso. Mas
estou pensando aqui, isso significa mais

tempo dedicado à empresa, menos
tempo em casa e convivendo com as
crianças. Você vai acabar perdendo
quando a Melyssa andar e o Gabriel
falar, você é tão apegada a eles. E

como eu fico tanto tempo longe do meu
amor? E se a gente adoecer? Vamos ter

que pedir ajuda a minha mãe.

Dar-se tempo

Manobra que supõe postergar o tempo de
uma mudança necessária para a relação
melhorar.

Ter pena 

Manobras que faz com que a mulher sinta
pena dele, frequentemente com o apoio
de aliados que comprovem o quanto ele é
bom para ela e o quanto ela é ruim.
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