
M I C R O M A C H I S M O S

E Q U I P O  D E  I G U A L D A D E

I E S P O L I T É C N I C O  D E  V I G O



MICROMACHISMOS…

DEFINICIÓN DE 

MICROMACHIMOS

• Segundo Luis Bonino tratase de 
comportamientos sexistas que están asentados 
na vella e aínda vixente idea que que os homes
teñen autoridade sobre as mulleres. Producen 
comportamientos de control e dominio de 
“baixa intensidade” naturalizados, que executan
impunemente, con o sen conciencia de facelo.

• O prefixo de micro de “micromachismos” non 
é por pequeno, é por difícil de percibir

PONTE ESTAS GAFAS : XA QUE 

O FEMINISMO DEFENDE QUE 

TODAS E TODOS SOMOS 

IGUAIS



COMO SE PRODUCEN...

Prodúcense a través de xestos, 
actitudes e ideas que condicionan 
día a día a vida das mulleres. Ao 
ser unha acción cotiá vívese en 

todos os ámbitos: na rúa, no 
transporte público, no traballo, 

nos colexios, no fogar, etc

Son manifestacións de carácter 
machista que a miúdo pasan 

desapercibidas por considerarse 
normais na sociedade.

É un machismo subterráneo, que 
non fai saltar as nosas alarmas a 

maior parte das veces

Son actos que están arraigados na 
cultura da sociedade e que non se 

vem como algo malo.



O ICEBERG DA VIOLENCIA DE XÉNERO

Os icebergs son masas compactas de xeo: só se ve unha 
pequena parte pero esa punta é sostida por unha base 
enorme que non vemos a primeira vista. 

Co machismo sucede algo moi parecido: con frecuencia 
vemos que se producen asasinatos por violencia de 
xénero e que moitas mulleres son vítimas de malos 
tratos ou de violencia sexual.

Con todo, eses casos son só a punta do iceberg, a parte 
máis visible. Para que existan necesitan ser sostidos por 
unha base grande e forte que, moitas veces, non se ve. 
Esa base é o machismo cotián, o desprezo ao feminino e 
a todo o que ten que ver coas mulleres. 



PONTE AS GAFAS VIOLETAS E 
VISUALIZAMOS O SEGUINTE VÍDEO...

https://www.youtube.com/watch?v=xHFMWTC7ow8


ONDE COMEZA A VIOLENCIA DE 
XÉNERO?

“Algúns micromachismos son violencia en si 
mesmos, outros, son a antesala da mesma. Saber 
velos, ter a man unha lupa para identificalos, 
supón unha medida de protección”

Nuria Varela



A PIRÁMIDE DE VIOLENCIA 

Asasinato de mulleres,

agresións físicas ou violacións

Humillacións e desprezos, a chantaxe
emocional, ou as culpabilizacións

O control, a publicidade sexista, a invisibilización das mulleres ou os 
micromachismos



ALGÚNS EXEMPLOS DE 
MICROMACHISMOS...

Distinguir entre señorita e señora

Negarse en redondo a que unha muller che ceda o paso

A bebida forte para el. Facede a proba pedindo un “whisky só e un batido de 
amorodo”

Camareiros que che din guapa e preciosa

“Déixame que ti non sabes” Frases como esa ou “quita que eu o acabo máis 
rápido”



ALGÚNS EXEMPLOS DE 
MICROMACHISMOS...

Chamar polo nome e non polo apelido a unha muller. Rajoy, Sánchez, Igrexas, Rivera 
fronte a Susana e Soraya. Poucos titulares veredes cun “Mariano” a secas. 

As mulleres pagan menos nas discotecas. 

Comentar que unha muller non se depilou

Recorrer ao teu pai, un noivo ou un amigo para instalar un programa, colgar un
cadro ou abrir un tarro.

Uniformes con saia para elas e pantalóns para eles



ALGÚNS EXEMPLOS...

Manspreading

• Práctica masculina de sentar en 
lugares públicos (asentos de 
medios de transpote, paradas de 
autobús, bancos públicos) 
espallando as pernas, 
abranguendo máis espazo que o 
que ocuparía un asento 
estándar.



PARA QUE NON EXISTA VIOLENCIA DE 
XÉNERO… QUE PODEMOS FACER?

Desfacer estereotipos

Eliminar micromachismos

Que vivamos unha sociedade 
igualitaria e diversa



PARA QUE NON EXISTA VIOLENCIA DE 
XÉNERO… QUE PODEMOS FACER?

Nin agardamos por principes

Nin aceptamos o control

Nin controlamos

Vivimos e compartimos en Igualdade e 
Diversidade un mundo Plural



O 25 DE NOVEMBRO É DÍA INTERNACIONAL 

CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA …

…os outros 364 días do ano 

estamos contra a violencia de 

xénero porque todas e todos 

somos LIBRES para decidir 

sobre a nosa vida



NON TE PASOU QUE...

https://www.youtube.com/watch?v=WVRKdakH6fw&feature=youtu.be

