
Em um relacionamento abusivo com… a cidade? 
Por Mariana Anconi 

Recentemente em uma conversa com uma amiga, que estava se mudando de Nova 
York para Milão, ela me contou que sua relação com as cidades é como uma relação 
amorosa. Achei muito interessante essa ideia, assim algumas cidades podem ser só 
“um lance” e já outras podem "virar um romance.” Já que ela estava saindo de Nova 
York, perguntei de sua relação com essa cidade e, então, ela me disse que com Nova 
York foi um relacionamento abusivo.  

Definir algo como um relacionamento abusivo nos remete a uma experiência marcada 
por conflitos e frustrações. Não pretendo explorar aqui as questões particulares ao 
definir assim a relação com a cidade, até porque não cabe aqui determinar o que é 
uma relação abusiva, já que isso envolve particularidades de quem vivencia. Mas isso 
me fez pensar nas relações que estabelecemos com as cidades e do quanto isso 
permite que acessemos também algo da nossa subjetividade no espaço em que 
vivemos. 

Poder pensar a cidade como esse Outro com quem nos relacionamos, que ora nos 
angustia, ora causa satisfação, pode ser uma analogia arriscada, mas que traz 
aspectos interessantes. Sentir-se violentado em uma cidade tem a ver com essa 
relação com Outro que é uma construção particular, mas não totalmente. Pois 
consideramos, nessa construção, aspectos como políticas públicas, cultura e o laço 
social. Nesse sentido, me interessa ir na direção de pensarmos o que aparece no 
espaço da cidade — mesmo que de forma velada — e que produz marcas. 

Há muitas formas de uma cidade deixar a vida dos habitantes mais difícil e angustiante, 
seja em sua arquitetura, seus discursos, ideais, mitos, a narrativa de suas políticas, a 
relação entre os próprios habitantes, etc. O que acontece no dia a dia, quem precisa 
pegar o metrô, andar a pé, ocupar os espaços públicos tem uma vivência intensa que 
atravessa o corpo. 

Quando uma cidade vira espaço para a repetição de agressões esta relação com os 
habitantes pode ser difícil e produzir traumas e angústia naqueles que a vivenciam 
cotidianamente. Há muitas formas de nomear isso que está relacionado as 
experiências de violência na cidade. Às vezes ocorre através de um olhar que 



discrimina, uma abordagem policial na rua, etc. Um exemplo recente ocorreu no metrô 
de São Paulo quando uma mulher branca reclama do cabelo de uma mulher negra. (1) 

O Prof. Derald Wing Sue – um dos principais psicólogos da Universidade de Columbia 
– e seus colaboradores definem microagressões como “os desrespeitos, desprezo ou 
insultos verbais, não verbais e ambientais cotidianos, intencionais ou não, que 
comunicam hostilidade, depreciação ou mensagens negativas para pessoas-alvo com 
base apenas em sua participação no grupo marginalizado”. A origem do termo “micro 
agressão” remonta à década de 1970, e foi cunhado pelo psiquiatra afro-americano da 
Universidade de Harvard, Chester Pierce, especificamente em relação à raça. (2) 

As microagressões são definidas como “micro” porque ocorrem em direção a um alvo 
específico, diferente das macroagressões que são "manifestações ativas de um 
sistema ou vieses institucionais presentes na filosofia, nos programas, práticas e nas 
estruturas de instituições e comunidades direcionadas as populações marginalizadas.” 
(3) 

“As microagressões tem aparente sutileza, o que dificulta o 
reconhecimento. Muitas das vezes quem sofre a agressão 
fica em dúvida se está exagerando ou não, mas justamente 
por serem pequenas, são repetidas inúmeras vezes, 
marcando profundamente o indivíduo. Na maioria das vezes 
são dirigidas a minorias, pessoas “vistas” como diferentes: 
pessoas com deficiência, obesos, mulheres, mas quem mais 
sofre com elas são as pessoas negras e LGBTQIA+.” (4) 

Uma questão que surge é sobre o quão abusiva pode ser a relação com uma cidade se 
levarmos em conta essas agressões no cotidiano, sem que haja uma consequência. 
Fico pensando no nível em que essas agressões ocorrem em determinadas cidades e 
os efeitos na saúde mental de muitos. Poder nomear estas agressões é tornar o 
invisível visível e validar o sofrimento de uma parcela da população.  

Nem todos podem sair de suas cidades ou migrar. Nem todos querem. Muitas vezes é 
preciso continuar em contato com essas microagressões no cotidiano, mas isso não 
quer dizer que não devamos buscar meios para lidar com tais situações, seja em uma 
terapia/análise para trabalhar questões particulares do que ocorre no campo social, 
seja também em um engajamento coletivo e político tornando visível as agressões 
veladas na cidade. 



Notas: 
(1): Notícia: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/05/04/estou-
emocionalmente-esgotada-diz-mulher-negra-vitima-de-racismo-no-metro-de-sp.ghtml 

(2): citação do site: https://www.arnewsnoticias.com/2022/05/microagressoes-como-e-
por-que-elas-impactam-saude-mental-fisica.html?m=1 

(3): livro: SUE, D. W.; CALLE, C. Z; MENDEZ, N; ALSAIDI, S; GLAESER, E. 
Microintervention strategies: What you can do to disarm and dismantle individual and 
systemic racism and bias. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2021. 

(4): citação do site: https://scc10.com.br/colunistas/melissa-amaral/microagressoes-
cotidianas-por-que-voce-deve-se-posicionar-a-respeito/ 
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