
O homem pré-histórico também é 
mulher

R7354 - 01 (ROSA DOS TEMPOS).indd   1R7354 - 01 (ROSA DOS TEMPOS).indd   1 18/04/2022   16:26:0918/04/2022   16:26:09



Marylène Patou-Mathis

O homem pré-histórico também é mulher

Uma história da invisibilidade das mulheres

Tradução

Julia da Rosa Simões

1ª edição

Rio de Janeiro
2022

R7354 - 01 (ROSA DOS TEMPOS).indd   3R7354 - 01 (ROSA DOS TEMPOS).indd   3 18/04/2022   16:26:0918/04/2022   16:26:09



Copyright © Allary Editions, 2020
Publicado mediante acordo com a Allary Editions em conjunto com o agente legalmente indica-
do, 2 Seas Literary Agency, e o coagente Villas-Boas & Moss Agência e Consultoria Literária.
Copyright da tradução © Rosa dos Tempos, 2022

Título original: L’Homme préhistorique est aussi une femme: Une histoire de l’invisibilité des 
femmes

 Patou-Mathis, Marylène,
P338h   O homem pré-histórico também é mulher: uma história da invisibilidade 
 das mulheres / Marylène Patou-Mathis : tradução Julia da Rosa Simões. – 
 1. ed. – Rio de Janeiro : Rosa dos Tempos, 2022.
 
 294 p.
 Tradução de: L’homme préhistorique est aussi une femme
 Inclui bibliografia

    ISBN 978-65-89828-11-2

   1. Mulheres pré-história. 2. Feminismo. I. Simões, Julia Rosa. II. Título

 CDD: 930.1082
22-77051 CDU: 903-055.2

 Gabriela Faray Ferreira Lopes – Bibliotecária – CRB-7/6643

Todos os direitos reservados. É proibido reproduzir, armazenar
ou transmitir partes deste livro, através de quaisquer meios,
sem prévia autorização por escrito.

Texto revisado segundo o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

Direitos desta edição adquiridos pela
EDITORA ROSA DOS TEMPOS
Um selo da
EDITORA RECORD LTDA.
Rua Argentina, 171 – Rio de Janeiro, RJ – 20921-380 – Tel.: (21) 2585-2000.

Seja um leitor preferencial Record.
Cadastre-se no site www.record.com.br
e receba informações sobre nossos
lançamentos e nossas promoções.

Atendimento e venda direta ao leitor:
sac@record.com.br

Impresso no Brasil
2022

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO  
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ

R7354 - 01 (ROSA DOS TEMPOS).indd   4R7354 - 01 (ROSA DOS TEMPOS).indd   4 18/04/2022   16:26:0918/04/2022   16:26:09



SUMÁRIO

 Prefácio – Fazer bater o coração das mulheres negras na 
pré-história, por Giovana Xavier 9

 Introdução 13

 1. Visão romântica sobre as mulheres pré-históricas 19
O homem pré-histórico: de macaco a herói 19
Ancestrais violentos por natureza? 22

O rapto das mulheres 29

 2. Contexto histórico e intelectual do surgimento da pré-história 
enquanto disciplina científica 33

Seres inferiores 34
Por “ordem divina” 34
Por “natureza” 47

Subordinadas 82
Devemos educar as mulheres? 93

Nascimento da ideologia sexista 100

 3. As mulheres pré-históricas à luz das novas descobertas 
e da arqueologia de gênero 107

As mulheres no Paleolítico 110
O corpo feminino desnudado 112
O papel socioeconômico das mulheres 142
A condição social das mulheres 164

R7354 - 01 (ROSA DOS TEMPOS).indd   7R7354 - 01 (ROSA DOS TEMPOS).indd   7 18/04/2022   16:26:0918/04/2022   16:26:09



As mulheres no Neolítico e nas Idades dos Metais 184
Guerreiras 190
Divindades femininas 201

 4. Eternas rebeldes 219
Da Antiguidade à Idade Média 219
Do Renascimento ao Século das Luzes 229
Durante a tormenta revolucionária 238
As “mulheres de 1848” 247
No século XX 257

 Epílogo – Mulheres e feminismo de ontem e hoje 273

 Agradecimentos 281

 Anexos 283
Bibliografia geral 283
As grandes etapas da evolução humana 286

Na Europa 288

 Posfácio – Mulheres originárias: reflexos da Mãe Terra e seus 
saberes proibidos, por Renata Tupinambá 289

R7354 - 01 (ROSA DOS TEMPOS).indd   8R7354 - 01 (ROSA DOS TEMPOS).indd   8 18/04/2022   16:26:0918/04/2022   16:26:09



13

INTRODUÇÃO

Não! As mulheres pré-históricas não passavam o tempo varrendo a caverna! E 
se elas também tiverem pintado as paredes de Lascaux, caçado bisões, talhado 
ferramentas e protagonizado na origem das inovações e dos avanços sociais? 
As novas técnicas de análise de vestígios arqueológicos, as recentes descobertas 
de fósseis humanos e o desenvolvimento da arqueologia de gênero colocaram 
em questão vários lugares-comuns e clichês.

Nem todos os homens são misóginos, mas é forçoso constatar que, até o 
início do século XX, o reconhecimento da alteridade feminina se chocou com 
suas recusas quase generalizadas e ainda hoje as resistências seguem atuantes. 
A exemplo de certas “raças”, será que as mulheres não teriam uma história 
própria, como postulavam os antropólogos evolucionistas do século XIX, 
que classificavam os seres humanos em categorias inferiores e superiores? 
Na “escala dos seres humanos”, a mulher sempre aparece no grau mais bai-
xo. Associada ao primitivo e ao selvagem, ela é vista como uma ameaça. Em 
1912, o psicanalista Sigmund Freud afirma sem rodeios: a mulher é “diferente 
do homem […] incompreensível, cheia de mistérios, estrangeira e, por isso, 
inimiga”.1 Até meados do século XX, tanto as publicações científicas quanto as 
obras literárias, artísticas e filosóficas veiculavam estereótipos extremamente 
negativos sobre as mulheres. É desse fértil substrato que nasce a pré-história 

1. Sigmund Freud, “Le Tabou de la virginité”. In: La Vie sexuelle. Paris: PUF, 1969, 1. ed. 
1912, p. 71 [Ed. bras.: O tabu da virgindade (Contribuições à psicologia do amor III) (1918 
[1917]). In: Edição Standard. Vol. XI. Rio de Janeiro: Imago, 2006].
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enquanto disciplina – na realidade, no imaginário e, cruzamento entre os dois, 
na ideologia. Excluída metade da humanidade, a visão dos comportamentos 
humanos nas sociedades pré-históricas é distorcida por mais de um século e 
meio. Para explicar a invisibilidade das mulheres pré-históricas, afirma-se que 
os vestígios arqueológicos não fornecem elementos que permitam atribuir-lhes 
um papel social e econômico. Ora, pode se dizer o mesmo dos homens! Com 
as mesmas provas, no entanto, eles são descritos como caçadores de grandes 
animais, inventores (que criam ferramentas e armas, que dominam o fogo etc.), 
artistas ou ainda guerreiros e conquistadores de novos territórios. Afirmações 
em parte baseadas nos comportamentos dos povos caçadores-coletores moder-
nos, descritos pelos etnólogos desde o início do século XIX. Mas esses povos 
modernos também têm uma longa história. Ao longo de mais de 10 mil anos, 
suas tradições se transformaram: eles não são seres humanos pré-históricos!

A pré-história é uma ciência jovem, que nasce em meados do século XIX. É 
provável que os papéis dos dois sexos nos primeiros textos dessa nova discipli-
na tenham tido mais relação com a realidade da época em que foram escritos 
do que com a do tempo das cavernas. As teorias médicas, naquele momento, 
eram justamente combinadas com os textos religiosos. Assim, à inferioridade 
de “ordem divina” que atingia as mulheres, somava-se uma inferioridade de 
“natureza”, pois, para aqueles médicos, as mulheres tinham uma identidade 
anatômica e fisiológica que lhes conferia funções e temperamentos específicos. 
Para tais cientistas, elas seriam fisicamente fracas, psicologicamente instáveis 
e intelectualmente inferiores aos homens; menos dotadas para a invenção 
porque menos criativas. Esses são alguns dos clichês que atravessam os sécu-
los, não apenas nos textos sagrados e na literatura, como também nas obras 
científicas. Dominantes nas consciências e nas culturas coletivas, eles leva-
ram à discriminação e à subordinação das mulheres. Elas teriam um papel 
meramente biológico, passivo e marginal na sociedade, ainda que, a partir da 
segunda metade do século XVIII, seus direitos, sobretudo o direito à educação, 
tenham sido debatidos. Essa posição científica servirá de álibi às ideologias 
antifeministas que pregam a exclusão das mulheres das atividades sociais e 
políticas, e sua manutenção no lar, restritas aos cuidados maternos e às tarefas 
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domésticas. Transmitidos de geração em geração, os preconceitos em relação 
às mulheres parecem se disseminar por muitas culturas, impregnando-as em 
profundidade. Paralelamente, arquétipos femininos2 que também se baseiam 
em pressupostos por vezes inconscientes,3 transparecem em muitos mitos 
fundadores das sociedades.4 O paradigma naturalista da diferença entre os 
sexos provocou não apenas o acesso diferenciado ao saber e à produção, como 
também marginalizou e demonizou as mulheres que detinham conhecimentos 
(às vezes chamadas de “bruxas”). É nesse contexto que se estrutura a abordagem 
dos primeiros desbravadores da disciplina.

“Toda a história das mulheres foi escrita pelos homens”,5 escreveu Simone 
de Beauvoir. Não surpreende que o olhar voltado para os seres humanos pré-
-históricos seja masculino. Os primeiros pré-historiadores firmam seu objeto 
de estudo no modelo patriarcal da divisão de papéis entre os sexos. Essa visão 
genderista se mantém até o início da segunda metade do século XX, período em 
que o estudo da evolução humana permanece uma esfera intelectual frequen-
tada essencialmente por homens. As pesquisas em antropologia, pré-história 
e arqueologia podem ser chamadas de androcentradas − as relações sociais 
que envolvem as mulheres são raramente levadas em conta.6 Como no modelo 

2. Segundo o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung (Tipos psicológicos, 1921. Tradução de 
Lúcia Mathilde Endlich Orth. Petrópolis: Vozes, 2015), um dos dois arquétipos mais 
representados nas culturas e nas religiões de todas as épocas é a anima, a representação 
feminina no imaginário do homem, sendo a outra o animus (a representação masculina 
no imaginário da mulher).
3. Carl Gustav Jung, Dialectique du moi et de l’inconscient. Paris: Gallimard, 1971, cole-
ção Idées, p. 181 [Ed. bras.: O eu e o inconsciente. In: Obras completas. Tradução de Dora 
Ferreira da Silva. Petrópolis: Vozes, 2014].
4. Sob formas antropomórficas ou simbólicas, como a deusa-mãe, no caso dos períodos 
antigos, e mais tarde, com o surgimento da tradição judaico-cristã, na Eva bíblica.
5. Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, vol. 1. Paris: Gallimard, 1949, p. 222 [Ed. bras.: 
O segundo sexo. Tradução de Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016].
6.  Nicole-Claude Mathieu, “Études féministes et anthropologie” [Estudos feministas e 
antropologia] e “Différenciation des sexes” [Diferenciação dos sexos]. In: Pierre Bonte 
e Michel Izard (orgs.), Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie [Dicionário de 
etnologia e antropologia]. Paris: PUF, 1991.
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proposto nos anos 1950 a respeito do “homem caçador”, principal provedor 
de alimento para a comunidade e inventor de ferramentas e armas. Segundo 
esse modelo, o homem teria sido o principal catalisador da hominização, e 
mesmo da “humanização”.7

Nos anos 1960, as mulheres se reapropriam, nesses campos de estudo, 
de seu lugar por tanto tempo usurpado. O modelo do “caçador” é contes-
tado, sobretudo por antropólogas feministas estadunidenses, que preferem 
o modelo da mulher “coletora”, também provedora de alimentos essenciais 
à sobrevivência do clã. A década seguinte vê o surgimento da tese da exis-
tência de sociedades matrilineares e de cultos a divindades femininas ou à 
deusa-mãe.8 Nos anos 1980, várias pesquisadoras apontam para o persistente 
androcentrismo do pensamento antropológico e o criticam.9 Elas contestam 
a legitimidade da dominação masculina baseada na concepção naturalista e 
se dedicam a definir as condições para o surgimento das desigualdades entre 
os sexos segundo os contextos sócio-históricos. Acusar essas pesquisadoras 
feministas de preconceitos a favor das mulheres − seus trabalhos tenderiam 
à ginocracia e careceriam de objetividade − é esquecer a que ponto os pri-
meiros estudos da evolução humana estavam impregnados de preconceitos 
a favor dos homens.

7. A hominização é o processo evolutivo que resultou na espécie humana atual (Homo 
sapiens) a partir de um ancestral primata. Ela parece ter sido iniciada há cerca de 7,2 
milhões de anos, provavelmente na África, no momento da separação de nossa linhagem 
da linhagem dos grandes símios. O termo humanização é compreendido como sendo a 
evolução cultural, e não apenas biológica, que teria levado aos comportamentos humanos 
modernos.
8. Pesquisas da arqueóloga estadunidense de origem lituana Marija Gimbutas.
9. Joan Wallach Scott, Gender and the Politics of History [Gênero e a política da histó-
ria]. Nova York: Columbia University Press, 1988; Danielle Léveillé, L’Androcentrisme 
en anthropologie. Un exemple: les femmes inuit [O androcentrismo na antropologia. Um 
exemplo: as mulheres inuítes], trabalho de pesquisa do grupo de pesquisa multidisciplinar 
feminista (Gremf). Québec: Université Laval, 1989; Kate Millett, La Politique du mâle [A 
política sexual]. Paris: Seuil, 1983, 1. reed., 1969; Christine Delphy, L’Ennemi principal, 
tome I: Économie politique du patriarcat [O principal inimigo, tomo I: Economia política 
do patriarcado]. Paris: Éditions Syllepse, 1998, coleção Nouvelles questions féministes.
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Para a antropóloga Françoise Héritier (1933-2017), por exemplo, a quase ausên-
cia de mulheres na história da evolução humana se deve à “valência diferencial dos 
sexos”, ativa desde os primórdios da humanidade. Ela estima que “em toda parte, 
em todas as épocas e em todos os lugares, o masculino é considerado superior 
ao feminino […], o positivo está sempre do lado masculino e o negativo do lado 
feminino”.10 No entanto, não é porque os mitos, os textos sagrados, profanos e 
científicos por séculos veicularam a imagem da mulher inferior ao homem e sub-
metida a ele que as coisas sempre e em toda parte foram assim. É grande o risco, 
de fato, de impormos os pressupostos contemporâneos de gênero às sociedades 
estudadas. Eles precisam ser identificados para que possam ser desconstruídos. Os 
novos métodos de análise dos sítios e vestígios arqueológicos, das sepulturas e dos 
restos humanos nelas contidos, bem como o estudo das numerosas representações 
deixadas pelos caçadores-coletores pré-históricos nos fornecem informações que 
permitem reconsiderar o papel das mulheres no processo evolutivo.

Em uma época em que nenhuma prova tangível permitia diferenciar as 
tarefas e a hierarquia entre os sexos, os pré-historiadores apresentaram uma 
visão binária das sociedades pré-históricas: homens fortes e criadores, mu-
lheres fracas, dependentes e passivas. Os homens foram apresentados como 
responsáveis pela sobrevivência de suas comunidades e atores do “progresso” 
– a “transformação gradual rumo ao melhor” de que fala Montaigne em seus 
Ensaios, de 1588. No entanto, as pesquisas mostraram que os objetos pré-
-históricos são polissêmicos e não necessariamente representativos do sexo 
de um indivíduo.11 Sondando as profundezas do passado, este livro se dedica 
a responder às dúvidas em torno da história das mulheres nas sociedades pré-
-históricas. Quais foram seus papéis econômico, social, cultural e religioso? 
Que posição elas ocuparam? Existiram sociedades matriarcais? Quando e por 

10. Françoise Héritier, Michelle Perrot, Sylviane Agacinski e Nicole Bacharan, La Plus 
Belle Histoire des femmes [A mais bela história das mulheres]. Paris: Seuil, 2011, p. 21-27.
11. Nos túmulos, a associação quase sistemática das armas com o masculino e das joias 
com o feminino é rejeitada nos dias de hoje.
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que a divisão sexual do trabalho e a hierarquização dos sexos, em detrimento 
das mulheres, se impuseram?

Esquecidas pelas pesquisas científicas por mais de um século e meio, as 
mulheres pré-históricas se tornam objetos de estudo de pleno direito12 e final-
mente começam a sair da invisibilidade à qual foram relegadas. Restituir-lhes 
o devido lugar na evolução humana é o nosso objetivo.

12. A mulher enquanto objeto de estudo só começa a aparecer nos livros dedicados à 
pré-história no início do século XXI.
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1
VISÃO ROMÂNTICA SOBRE AS MULHERES  

PRÉ-HISTÓRICAS

O homem ocupa a frente do palco e a mulher é relegada ao segundo 

plano. O homem carrega armas, abate feras assustadoras, é forte, cora-

joso, protetor, ereto; a mulher é fraca e dependente, às vezes ociosa, está 

cercada de crianças e velhos, sentada à frente na caverna. Até meados 

do século XX, quadros, esculturas, livros, ilustrações em revistas e em 

manuais escolares criam um imaginário coletivo e nos passam uma única 

mensagem: pré-história é coisa de homem! Desconstruir os paradigmas 

na origem desse ostracismo nos permite abrir novas perspectivas para a 

prática científica e mudar a maneira como olhamos para os seres humanos 

pré-históricos.

O HOMEM PRÉ-HISTÓRICO: DE MACACO A HERÓI

As primeiras reconstituições dos seres humanos pré-históricos e de seus modos 
de vida não têm nenhuma base científica real. Podemos constatar, como nas es-
culturas Gorila raptando uma negra (1859) e Gorila raptando uma mulher (1887),1 

1. Que causam escândalo durante a primeira apresentação ao público na seção de an-
tropologia e etnografia da “Retrospectiva do trabalho e das ciências antropológicas” da 
Exposição Universal de 1889. 
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de Emmanuel Frémiet, que os artistas se inspiram na visão culta dominante no 
século XIX: a do macaco antropomorfo, uma espécie de gorila particularmente 
selvagem e lúbrico.2 Os comportamentos dos seres humanos pré-históricos, pa-
recidos com os de um predador oportunista, só podiam ser instintivos. Sua vida 
é considerada miserável e precária diante de uma natureza hostil, povoada por 
grandes predadores. Encontramos essa concepção nas esculturas de Emmanuel 
Frémiet e do belga Louis Mascré e nas pinturas de Fernand Cormon, Maxime 
Faivre e Paul Jamin.3

As mulheres, em geral representadas seminuas e cercadas de filhos, esperam 
na caverna − inquietas ou temerosas − o retorno dos caçadores.4 Às vezes, elas são 
as próprias presas dos homens, como na tela O rapto na Idade da Pedra (1888), 
de Paul Jamin. Nessas obras, as mulheres são relegadas às funções reprodutivas, 
maternas e domésticas, como subalternas, e os homens são valorizados em fun-
ções “nobres”: caça, pesca, talha de ferramentas e de armas. Também é inconce-
bível imaginar uma artista do sexo feminino.5 Da mesma forma, a ideia de que 
o artista ou seu modelo possam ser negros não é cogitada até a descoberta, em 
1911, da Vênus de Laussel, ou Mulher com corno, pelo dr. Jean-Gaston Lalanne 
(em Laussel, na Dordonha) − que apresenta, para os homens da época, todas as 
características físicas de uma negra, especificamente hotentote! Louis Mascré 

2. O desenho do pintor tcheco František Kupka intitulado Os primórdios da humanidade. 
O habitante da caverna de La Chapelle-aux-Saints na época musteriense, publicado no 
L’Illustration de 20 de fevereiro de 1909, mostra como a imprensa contribuiu para forjar 
o mito do homem (no caso, um neandertal) simiesco e primitivo.
3. Escultura de Emmanuel Frémiet, Homem da Idade da Pedra com seu urso (anos 1850), 
telas de Maxime Faivre, Duas mães (1888), em que uma mulher com um cassetete defen-
de os dois filhos, e de Paul Jamin, A fuga diante do mamute (1885) ou Encontro perigoso 
(1899), que representa um “casal” diante de leões.
4. Pinturas de Fernand Cormon (Idade da Pedra, 1884), Angèle Delasalle (O regresso da 
caça, 1898), a escultura de Frederick Blaschke (Mulher neandertal e bebê, 1929), a gravura 
O homem fóssil, de Pierre Boitard, frontispício de Paris avant les hommes [Paris antes dos 
homens], Paris, Passard, 1861.
5. Escultura de Louis Mascré, O artista magdaleniano da raça cro-magnon; estátua de 
vulto de Paul Richer, Primeiro artista (1890); pintura de Paul Jamin, Um pintor decorador 
na Idade da Pedra: o retrato do auroque (1903).
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a esculpe com um corno na mão (A mulher negroide de Laussel) e lhe dá um 
companheiro (O negroide de Menton) com traços boxímanes (bushman) e com o 
mesmo ornamento na cabeça de um dos dois esqueletos fósseis de Homo sapiens 
descobertos em 1901 na caverna das Crianças (uma das cavernas italianas de 
Balzi Rossi, na fronteira franco-italiana, perto de Menton).

Presas, companheiras, mães… as mulheres estão submetidas aos homens. 
As representações da família pré-histórica imitam o modelo ideal de família 
do século XIX ocidental: nuclear, monogâmica e patriarcal.6

A dicotomia sexual das tarefas cotidianas aparece nos textos dedicados à pré-
-história e, a partir de 1880, também nos romances pré-históricos em que o 
herói, obviamente, é do sexo masculino. Nessas obras, as mulheres são sexual-
mente cobiçadas7 − colocadas no centro da história,8 permitindo a descrição 
de cenas eróticas, como em Nomaï: Amours lacustres,9 de J.-H. Rosny10 − ou 
relegadas a funções “femininas”: reprodução, educação dos filhos, colheita, 
cozinha… Quando velhas, elas às vezes se tornam sábias e são procuradas para 
conselhos, mas ai daquela que se afastar do caminho traçado pelos homens! 
Uma condenação à morte sancionará seus desvios.

Uma mudança acontece nos anos 1960-1970. Sob pressão dos movimentos 
feministas, sobretudo estadunidenses, que se insurgem contra essas visões 
caricaturais, surgem novas representações: as mulheres deixam o lar e se tor-
nam heroínas, como Ayla na saga em seis volumes da estadunidense Jean M. 

6. Frontispício de A família pré-histórica, de Louis Figuier, em O homem primitivo, 1870. 
Tradução de Manuel José Felgueiras, Lisboa: Empresa Literária Luso-Brasileira, 1883.
7. Como em Eva, presa dos homens, de Henri-Jacques Proumen, 1934.
8. Léon Lambry, “Rama, a fada das cavernas”, publicada em La Semaine de Suzette, 1928.
9. Publicado em 1897 e ilustrado com gravuras um tanto ousadas de Antoine Calbet.
10. Pseudônimo de Joseph Henri Honoré Boex (1856-1940) e de Séraphin Justin François 
Boex (1859-1948), escritores de origem belga. Em 1908, eles encerram sua colaboração 
e publicam separadamente sob os respectivos pseudônimos de J.-H. Rosny Aîné e J.-H. 
Rosny Jeune.
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Auel.11 Mas os preconceitos machistas perduram. As mulheres precisam ser 
sexy, como Raquel Welch e seu biquíni de pele de animal em Mil séculos antes 
de Cristo (1966), de Don Chaffey, ou 2001: uma odisseia no espaço (1968), de 
Stanley Kubrick, para que os homens lutem por elas.12

Na maioria das vezes, elas permanecem comportadamente em casa, tra-
tando dos assuntos domésticos ou cuidando das crianças, à espera do retorno 
dos caçadores. Inúmeros documentários e docudramas, supostamente fiéis 
à realidade porque baseados em dados arqueológicos, seguem essa visão. A 
maioria dessas obras aceita a preponderância dos homens no plano econômico 
e social nas sociedades caçadoras-coletoras pré-históricas. Elas consolidam a 
ideia de que as mulheres não desempenharam papel algum na evolução técnica 
e cultural da humanidade.

ANCESTRAIS VIOLENTOS POR NATUREZA?

Um homem arrasta uma mulher pelos cabelos. Para onde ele a carrega à 

força? Rumo a um passado imemorial no qual as relações entre os sexos 

se baseiam em relações de dominação, em que o estupro, o rapto e a 

brutalidade são a norma. Essa visão,13 que modelou nosso imaginário 

até os dias de hoje, coloca a selvageria no centro das sociedades pré-

-históricas.

11. Jean M. Auel, Les Enfants de la Terre. Paris: Presses de la Cité, seis volumes publica-
dos entre 1980 e 2011 [Ed. bras.: Saga Os filhos da Terra. Tradução de Maria Thereza de 
Rezende Costa. Rio de Janeiro: BestBolso, 2008-2014].
12. Pascal Semonsut, Le Passé du fantasme. La représentation de la préhistoire en France 
dans la seconde moitié du XXe siècle (1940-2012) [O passado da fantasia. A representação 
da pré-história na França na segunda metade do século XX (1940-2012)]. Paris: Éditions 
Errance, 2013, p. 165-171.
13. Segundo nossas pesquisas, essa “imagem” poderia ter sido inspirada em uma ilustração 
do inglês Edmund Evans no conto “Barba azul”, de Charles Perrault (1628-1703), “Ele a 
arrasta para as escadas da masmorra” (c. 1888).
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Até o fim do século XIX, a produção artística e literária, com raras exceções, cons-
trói a imagem dos homens pré-históricos violentos. Sem comportamentos sociais 
civilizados ou religiosos, eles se deixam levar ao assassinato14 e ao canibalismo.

Na maioria dos romances, portanto, os conflitos são onipresentes, sobre-
tudo entre “raças” diferentes, cujo modelo costuma ser buscado em relatos de 
exploradores. Eles inscrevem no imaginário popular o arquétipo do homem 
pré-histórico: herói viril, armado de uma clava e vestido com pele de animais, 
que vive em uma caverna onde ele talha ferramentas de pedra.15 Quando se 
depara com animais enormes (mamutes) e ferozes (tigres-dentes-de-sabre), 
ele sai vitorioso. Revoltado, age com violência para conquistar o fogo,16 um 
território, uma mulher, ou para vingar um ente querido.17 Essas representações 
se baseiam, em grande parte, nos escritos dos antropólogos evolucionistas e 
dos pré-historiadores do século XIX e do início do século XX.18

A abordagem dos primeiros pré-historiadores e, consequentemente, as imagens 
que eles nos legaram dos seres humanos dos tempos remotos se articularam em 
torno de dois grandes eixos: o da grande violência primordial e o da evolução 
progressiva e linear da história da humanidade. Tais postulados, repetidos por 
décadas a fio, condicionaram o trabalho dos pesquisadores e o imaginário do 
grande público. Como esses paradigmas se formaram?

14. Como no quadro de Maxime Faivre, O invasor (1884).
15. J.-H. Rosny, “Scènes préhistoriques”[Cenas pré-históricas]. In: La Revue indépendante, 
n. 21, jul. 1988, e Les Origines, essai sur les temps préhistoriques [As origens, ensaio sobre 
os tempos pré-históricos], 1895.
16. Como em A guerra do fogo, de J.-H. Rosny Ainé, 1909. Tradução de Heloisa Prieto. 
São Paulo: Bamboo Editorial, 2014.
17. Marylène Patou-Mathis, Préhistoire de la violence et de la guerre [Pré-história da 
violência e da guerra]. Paris: Odile Jacob, 2013.
18. Especialmente do etnólogo escocês John Ferguson McLennan, do antropólogo 
britânico Edward Tylor, do pré-historiador inglês John Lubbock e do sociólogo inglês 
Herbert Spencer.
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Desde que a existência de seres humanos pré-históricos foi reconhecida, em 
meados do século XIX, seus comportamentos foram aproximados aos dos gran-
des símios, gorilas e chimpanzés, depois aos das “raças inferiores”, consideradas 
primitivas. Sem fazer análises precisas dos objetos talhados na pré-história, os 
primeiros pré-historiadores deram-lhes nomes de conotação guerreira: clava, 
cassetete, “machado” biface, punhal… As grandes Exposições Universais e os pri-
meiros museus retransmitem essa imagem. O Museu de Artilharia, instalado no 
Hospital dos Inválidos, em Paris, 1871, expunha coleções de armas pré-históricas e 
proto-históricas, antigas, históricas, etnográficas e, para cada período, manequins 
de tamanho real, armados e em trajes de guerra. Essa apresentação museográfica 
instilava nos visitantes a ideia de uma continuidade cultural da guerra desde as 
épocas mais remotas da humanidade. No entanto, estudos recentes19 das ativida-
des pré-históricas atestam que essas supostas armas de guerra serviam sobretudo 
para matar e decepar animais. Nos anos 1880, a teoria das migrações afirma 
que a sucessão das culturas pré-históricas resulta de substituições populacionais 
e consolida a ideia de que a guerra de conquistas sempre existiu. No início do 
século seguinte, baseados nos comportamentos dos grandes símios, alguns so-
ciobiólogos, aos quais se unem antropólogos e pré-historiadores, afirmam que 
descenderíamos de “primatas assassinos”.20 Essa teoria, popularizada em 1961,21 
decorre diretamente de uma concepção do homem regido por sua animalidade, 
que também é agressiva e predadora. Ela consolida a tese da violência filogenética 
e ontológica do ser humano. Os homens pré-históricos teriam sido agressivos por 
natureza e os primeiros predadores de sua própria espécie. Quando a violência é 

19. Sobretudo de traceologia, que, a partir do estudo das marcas produzidas pela utilização 
das peças líticas, permite determinar sua função.
20. O Homo sapiens, animal brutal, porque predador, teria se disseminado para fora da 
África através da Eurásia eliminando os outros grandes primatas bípedes! Essa hipótese 
foi sugerida em 1925 pelo antropólogo australiano Raymond Dart.
21. Pelo escritor estadunidense Robert Ardrey em African Genesis: A Personal Investigation 
into the Animal Origins and Nature of Man [Gênese africana: uma investigação pessoal 
sobre as origens animais e a natureza do homem], 1961. Ardrey promove a ideia de que o 
homem é um predador instintivo.
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vista como um determinismo, porque consubstancial ao gênero humano, o que 
se impõe é uma forma de “cultura da guerra”.

A ideia de que a violência faz parte da “natureza humana” está presente em 
grande número de filósofos e pensadores. É o que Sigmund Freud afirma quan-
do escreve que “o ser humano não é uma criatura branda, ávida de amor, que 
no máximo pode se defender, quando atacado, mas sim que ele deve incluir, 
entre seus dotes instintuais, também um forte quinhão de agressividade. Em 
consequência disso, para ele o próximo não constitui apenas um possível cola-
borador e objeto sexual, mas também uma tentação […]. Homo homini lupus: 
quem, depois de tudo o que aprendeu com a vida e a história, tem coragem de 
discutir essa frase?”22

Quer consideremos o teórico inglês Thomas Hobbes (1588-1679), para quem 
existe uma “guerra de todos contra todos” (Leviatã, 1651), que consideremos  
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), que defende a ideia de que o “homem sel-
vagem” estava sujeito a poucas paixões e foi arrastado para “o mais horrível 
estado de guerra pela sociedade nascente”,23 a questão da origem da violência 
atravessa a história da filosofia: a violência é original, “primordial” e inata, 
ou, como afirma Rousseau, nasceu junto com a civilização e a propriedade?

Segundo os estudos de fósseis humanos, as marcas de violência aparecem em 
poucos indivíduos,24 portanto é razoável pensar que, ao longo do Paleolítico,25 
não houve guerras stricto sensu. É preciso destacar, no entanto, que os esque-

22. Sigmund Freud, O mal-estar na civilização (1930). Tradução de Paulo César de Souza. 
In: Obras completas, vol. 18. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 76-77.
23. Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade 
entre os homens, 1755. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: L&PM Pocket, 2008.
24. Marylène Patou-Mathis, ibid.
25. Período mais longo da pré-história (de c. 3,3 milhões de anos até c. 10 mil anos antes 
de nossa era), durante o qual viveram diferentes espécies humanas, primeiro na África e, 
depois, em todos os continentes. Ele se caracteriza pela presença de ferramentas talhadas 
e uma economia de subsistência baseada em coleta, colheita, pesca e caça. O Paleolítico 
está subdivido em três períodos: Inferior, Médio e Superior.
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letos descobertos são relativamente pouco numerosos e ferimentos letais não 
necessariamente deixam vestígios nos ossos − que são os únicos elementos 
preservados. Na maioria dos casos de violência confirmada, os ferimentos es-
tão cicatrizados, portanto os indivíduos não foram mortos, mas tratados. Por 
meio da observação das anomalias ou dos traumas presentes nas ossadas de 
vários fósseis humanos do Paleolítico, deduziu-se que eles cuidavam de seus 
doentes e feridos, e que um deficiente físico ou mental, mesmo de nascença, 
não era eliminado e tinha lugar na comunidade. O exame dos dados arqueoló-
gicos mostra que as comunidades mantinham relações baseadas na troca de 
objetos, de saberes, de habilidades, e mesmo de indivíduos. A cooperação e a 
ajuda mútua, tanto quanto − e talvez mais que − a agressividade e a competição, 
foram vitais para a sobrevivência dos humanos que se reuniam em pequenos 
grupos. Em A origem da família, da propriedade privada e do Estado, o filósofo  
alemão Friedrich Engels (1820-1895) afirma que “a tolerância recíproca dos 
machos adultos, ausência de ciúme, foi a primeira condição para a formação 
desses grupos maiores e mais duradouros, sendo esse o único meio em que se 
poderia efetivar a humanização do animal”.26

Os primeiros vestígios de violências coletivas parecem surgir com a seden-
tarização das comunidades, que começa há cerca de 14 mil anos, e aumentar ao 
longo do Neolítico, período marcado por várias mudanças ambientais (aque-
cimento climático), econômicas (domesticação das plantas e dos animais, o 
que permite um excesso de recursos alimentares − atestado por seus locais de 
armazenamento), sociais (surgimento das elites e das castas27 e de seu corolário, 
a hierarquização e as desigualdades) e de crenças (surgimento de divindades 
e de locais de culto). Essa violência podia ser causada por múltiplos fatores: 

26. Friedrich Engels, A origem da família, da propriedade privada e do Estado, 1884. 
Tradução de Leandro Konder. Rio de Janeiro: BestBolso, 2014.
27. Como a dos guerreiros e a dos escravos, cuja presença é atestada em algumas sepultu-
ras. Entre 4.500 e 3.500 anos antes de nossa era, por exemplo, escravos foram sacrificados 
durante ritos funerários no sítio arqueológico de Gournier, no departamento de Drôme 
(Alain Testar, Christine Jeunesse, Luc Baray, Bruno Boulestin, “Les esclaves des tombes 
néolithiques”[Os escravos das tumbas neolíticas]. Pour la science, out. 2010, p. 74-80.
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situações paroxísmicas ligadas a momentos de crise (demográfica, política, 
epidemiológica), ritos sacrificiais (de fundação, propiciatórios ou expiatórios), 
motivos psicológicos (vingança em resposta a humilhação ou ofensa, vontade 
de dominação).

Constatamos que as mulheres e as crianças seriam suas principais vítimas. 
No entanto, a violência não está presente em todas as sociedades neolíti-
cas. No sítio arqueológico de Çatal Hüyük28 (Anatólia Central, Turquia), a 
homogeneidade das moradias e das práticas funerárias leva a pensar que a 
organização social era igualitária e pouco guerreira (ausência de vestígios de 
conflitos).29 É sobretudo a partir do ano 5.500 antes de nossa era, quando da 
chegada de novas migrações à Europa, que os conflitos dentro das comuni-
dades e entre elas parecem se intensificar. Segundo vários arqueólogos, essa 
mudança sociocultural nas sociedades posteriores ao Paleolítico também 
seria visível na progressiva substituição, no fim do Neolítico, dos cultos pres-
tados a divindades femininas (deusa-mãe, da fecundidade, da fertilidade…) 
pela veneração de divindades masculinas, geralmente representadas com um 
punhal da Idade do Bronze.30 A guerra se institucionaliza ao longo desse 
período, que vê o surgimento do Estado e de uma civilização urbana, bem 
como o desenvolvimento da metalurgia e do comércio de bens de prestígio 

28. Descoberto em 1951 por David French, Alan Hall e James Mellaart, esse sítio tem 
dois tels separados por um rio; o tel leste, ocupado sobretudo entre 7.560 e 6.400 anos 
antes de nossa era, e o tel oeste, ocupado essencialmente entre 6.000 e 4.340 anos antes 
de nossa era (James Mellaart, Çatal Hüyük: A Neolithic Town in Anatolia [Çataç Hüyük: 
uma cidade neolítica na Anatólia]. Nova York: McGraw-Hill, 1967).
29. Para o arqueólogo inglês Ian Hodder, que em 1993 retomou o estudo desse sítio 
(“Çatalhöyük: the leopard changes its spots. A summary of recent work” [Çatalhöyük: 
o leopardo muda suas manchas. Um resumo dos trabalhos recentes], Anatolian Studies, 
n. 64, 2014, p. 1-22). No entanto, para o etnólogo Alain Testart, a posição, sentada majes-
tosamente, da “mulher sentada com leopardos”, descoberta nesse sítio, seria o sinal do 
surgimento de uma hierarquização da sociedade (La Déesse et le grain: Trois essais sur 
les religions néolithiques [A deusa e o grão: três ensaios sobre religiões neolíticas]. Paris: 
Éditions Errance, 2010).
30. A Idade do Bronze (liga de cobre e estanho) começa por volta de 2.200 anos antes de 
nossa era e vai até cerca de 800 anos antes de nossa era.
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(armas). O guerreiro e o armamento se tornam objeto de um verdadeiro 
culto. Mais uma vez, no entanto, não em toda parte. Algumas civilizações 
se mantêm pouco guerreiras, como a de Caral, cidade pré-colombiana da 
região de Lima, no Peru,31 e a do vale do Indo.32

Visto que a violência das sociedades pré-históricas do Paleolítico não foi 
arqueologicamente comprovada, as relações entre homens e mulheres nesse 
período não eram tão antagônicas quanto algumas teses sugeriram. A domi-
nação das mulheres seria mais recente e consecutiva à instauração do sistema 
patriarcal, às vezes estabelecido pela violência, sobretudo com tomada de 
poder pelos homens sobre o corpo das mulheres. Essa vontade de tomar posse 
do corpo do outro sem seu consentimento é encontrada em vários mitos nos 
quais as mulheres são estupradas depois de raptadas à força.33 Assim como a 
cultura da guerra, a cultura do estupro logo aparece nas representações. Será 
por isso que há séculos existe uma tolerância para com a violência sexual per-
petradas contra as mulheres?34 Devemos nos perguntar, como o psicanalista 
inglês Donald Winnicott: “Não se poderia dizer que, no extremo patriarcal 
da sociedade, a relação sexual é o estupro?”35

31. Explorada pela antropóloga e arqueóloga peruana Ruth Solis, a civilização de Caral 
foi datada entre 2.600 e 2.000 anos antes de nossa era (Ruth Solis, La ciudad sagrada de 
Caral-Supe en los albores de la civilización en el Perú [A cidade sagrada de Caral-Supe 
no alvorecer da civilização no Peru]. Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Fondo 
Editorial, 1997).
32. Também chamada de civilização harapeana, ela foi descoberta em vários sítios arqueoló-
gicos em torno do Paquistão, datados entre 2.600 e 1.900 anos antes de nossa era.
33. Na mitologia celta, o druida Gwydion “viola” a deusa Arianrhod com sua varinha 
mágica; na mitologia suméria, Enki estupra Uttu apesar do interdito. Na mitologia 
greco-romana, os deuses fazem uso de ardis para seduzir as mortais, vestindo diferentes 
envoltórios corporais: Cefiso estupra Liríope, Zeus estupra Leto…
34. Georges Vigarello, Histoire du viol, XVIe-XXe siècle. Paris: Seuil, 1998, coleção L’Univers 
historique [Ed. bras.: História do estupro: violência sexual nos séculos XVI-XX. Tradução 
de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998].
35. Donald Winnicott, O brincar e a realidade. Tradução de José Octávio de Aguiar Abreu 
e Vanede Nobre. Rio de Janeiro: Imago, 1975 (1. ed. inglesa, Playing and Reality, 1971).
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O RAPTO DAS MULHERES

Na base dessa construção que coloca a mulher como objeto a ser conquistado, 
encontramos o rapto, que a mitologia greco-romana já menciona. A história 
humana teria começado com o rapto de uma mulher, segundo o poeta latino 
Ovídio no livro V das Metamorfoses: Perséfone, raptada pelo deus Hades, é 
desesperadamente procurada por sua mãe, Deméter. As obras literárias e ar-
tísticas ocidentais serão profundamente influenciadas por esses textos antigos 
em que as mulheres são objeto de cobiça e submetidas à vontade masculina. A 
antropóloga Françoise Héritier sugere que, desde os primórdios, as mulheres 
teriam sido vistas como presas: “A humanidade era formada por grupos fe-
chados, hostis entre si, que recorriam à força para conseguir parceiros, se esses 
viessem a faltar.”36 A competição para a obtenção de mulheres teria sido um 
estímulo potente para o desenvolvimento do intelecto!37 Considerar o rapto 
das mulheres um costume que existe desde tempos imemoriais seria basear-se 
no mito ou na realidade?

O rapto das mulheres aparece pela primeira vez em 1865, em Primitive 
Marriage:38 os homens pré-históricos teriam praticado o infanticídio feminino, 
o incesto, o estupro e o rapto! Depois de serem presas, as mulheres teriam se 
tornado “mercadorias”, trocadas ou compradas. Segundo Friedrich Engels, seu 
“valor de mercado” teria surgido junto com a agricultura, a criação de ani-
mais e a união conjugal (um homem-uma mulher).39 Constatamos que, há no 
mínimo 300 mil anos, os seres humanos pré-históricos têm comportamentos 

36. Françoise Héritier-Augé, “Famille” [Família]. In: Pierre Bonte e Michel Izard (orgs.), 
Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie. Paris: PUF, 1991, p. 273-275.
37. Robin Fox, Anthropologie de la parenté. Une analyse de la consanguinité et de l’alliance 
[Antropologia do parentesco: uma análise da endogamia e da aliança]. Paris, Gallimard, 
1972.
38. John Ferguson McLennan, Primitive Marriage. An Inquiry into the Origin of the 
Form of Capture in Marriage Ceremonies [Casamento primitivo: uma investigação sobre 
a origem da forma de captura em cerimônias de casamento], 1865.
39. Friedrich Engels, A origem da família, da propriedade privada e do Estado, 1884.
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complexos, portanto é muito pouco provável que a perpetuação dos clãs tenha 
se baseado apenas no rapto das mulheres. Hoje, essa hipótese é rejeitada por 
muitos arqueólogos e etnólogos, que preferem a hipótese da troca.40 Ideia já 
presente no mito de Pandora, relatado no século VIII a.C. pelo poeta grego 
Hesíodo, na Teogonia: a fim de manter os laços sociais, a função primordial 
da mulher é ser dada ou trocada. Segundo Marcel Mauss (1872-1950), 41 o “pai 
da etnologia francesa”, nas sociedades ditas “primitivas”, o sistema de dádiva 
e contradádiva permitiria a recriação permanente do laço social e evitaria 
conflitos.42 Esses pesquisadores sugerem a hipótese de que a troca de mulheres 
no Paleolítico teria permitido selar alianças entre grupos, necessárias à sobrevi-
vência das pequenas comunidades dispersas em vastos territórios. Enquanto o 
antropólogo e etnólogo Claude Lévi-Strauss (1908-2009) menciona a troca das 
mulheres como “obrigações positivas”, Françoise Héritier vê nelas a dominação 
masculina e o pouco valor atribuído às mulheres: “Em todas as latitudes, em 
grupos muito diferentes uns dos outros, vemos homens que trocam mulheres, 
e não o contrário. É isso que me faz dizer que a valência diferencial dos sexos 
já existia desde o Paleolítico, desde os primórdios da humanidade.”43

40. Tese defendida em 1948 por Claude Lévi-Strauss na obra As estruturas elementares 
do parentesco. Tradução de Mariano Ferreira. Petrópolis: Vozes, 2012.
41. Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaï-
ques. Paris: PUF, 1973, coleção “Quadrige”, p. 149-279 [Ed. bras.: Ensaio sobre a dádiva. 
Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Cosac & Naify, 2013].
42. Ainda hoje, aliás, em certas sociedades, a mulher é cedida pelo grupo de seus parentes 
masculinos em troca de um ou vários bens, o “preço da esposa ou da noiva” (compensação), 
ao qual às vezes se soma uma indenização aos parentes do noivo: o dote (forma antecipada 
de herança). Em suas pesquisas, o antropólogo belga Robert Deliège constatou que o “preço 
da noiva” costumava caracterizar sociedades igualitárias (ou casamentos isogâmicos que 
uniam cônjuges de mesma condição social), como em certas sociedades da África Central, 
enquanto o “dote” era mais frequente nas sociedades hierarquizadas e, mais especialmente, 
em casamentos hipergâmicos (aqueles em que a mulher se casa com um homem de condição 
superior), como na sociedade indiana (Robert Deliège, Anthropologie de la famille et de la pa-
renté [Antropologia da família e do parentesco]. Paris: Armand Colin, 2011, coleção Cursus).
43. Françoise Héritier, Michelle Perrot, Sylviane Agacinski e Nicole Bacharan, La Plus 
Belle Histoire des femmes. Paris: Seuil, 2011, p. 24.
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No entanto, nenhuma descoberta arqueológica sustenta a tese da troca. 
Se essa prática existia desde o Paleolítico − o que precisa ser demonstrado −, 
ela era imposta às mulheres pelos homens ou acontecia de comum acordo? 
Atualmente, essa pergunta permanece sem resposta. Visto que os “bens de 
prestígio” é que costumam ser trocados, alguns pesquisadores veriam nessa 
troca a prova de que, nas sociedades pré-históricas, as mulheres teriam um 
grande valor, sobretudo porque, dando à luz, elas garantiriam a descendência 
e, portanto, a sobrevivência do clã. Como já havia sugerido o naturalista inglês 
Charles Darwin44 (1809-1882) em 1871, não poderíamos imaginar que, nos 
tempos antigos, as mulheres também escolhessem seu(s) parceiro(s)? Diante da 
abundância de hipóteses, é preciso identificar os elementos da herança cultural 
construída ao longo dos séculos que alimentou e condicionou a abordagem 
científica da pré-história.

44. Charles Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, 1871 [Ed. bras.: 
A origem do homem e a seleção sexual. Tradução de Eugênio Amado. Belo Horizonte: 
Garnier, 2019].
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