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Resumo 

Nos últimos dias a mídia tem noticiado um número incomum de estupros de mulheres. Essa 

circunstância, além da importância intrínseca do assunto, motivou a preparação deste artigo. 

O escopo do mesmo está explícito no subtítulo. Tentaremos expor a) a origem biológica da 

violência masculina, em particular a que envolve diretamente a mulher e o domínio sobre ela; 

b) a evidência da universalidade e da escala dessa violência e desse domínio e c) uma descrição 

do cenário presente.  

Evolução biológica da violência masculina e do seu domínio sobre as mulheres 

Qualquer ser humano, seja Hitler, Gandhi ou Madre Tereza de Calcutá, teve como ancestrais 

homens que usaram a violência para aumentar seu sucesso reprodutivo. O número de filhos 

que uma mulher pode gerar é bastante limitado, mas quase toda mulher saudável pode 

realizar plenamente seu potencial procriativo. Já o homem, tem um potencial biológico 

enorme de gerar filhos, mas a realização desse potencial depende também enormemente de 

seus caracteres físicos e psicológicos. Um homem forte e agressivo compete em vantagem 

com seus concorrentes pela posse de mulheres. Sua atratividade sobre as mulheres também 

afeta muito seu acesso a elas, mas isso é irrelevante para a nossa discussão. O sucesso 

reprodutivo do homem depende do número de mulheres a que ele tem acesso, e também da 

sua capacidade de controlar essas mulheres para que elas não se relacionem sexualmente com 

outros homens e despendam parte do seu potencial reprodutivo com a geração de filhos de 

seus rivais. Também esse controle é conseguido por métodos violentos. Os homens que 

logram obter a posse de muitas mulheres e de controlar suas vidas sexuais têm grande sucesso 

reprodutivo. Com isso, passam seus genes para os descendentes e eles ficam mais 

disseminados a cada geração. Já os mal sucedidos nessa competição, têm poucos 

descendentes e seus genes acabam sendo exterminados. 

Os genes condicionam fortemente o comportamento dos animais e do homem. Os campeões 

de procriação que acabamos de descrever não têm consciência de que o propósito de muito 

do fazem é gerar prole numerosa. Eles agem movidos pelos seus instintos e emoções, que por 

sua vez são controlados pelos genes. Por um lado, têm o instinto de vencer os rivais e obter 

mais mulheres do que eles; por outro, o instinto sexual que os leva a fecundá-las. E, 



finalmente, o ciúme sexual, sentimento que os induz a controlar a vida sexual das suas 

parceiras.  

Já mulher, do ponto de vista reprodutivo, nada ganha tendo diversos parceiros sexuais. Com 

um único parceiro ela realiza todo o seu potencial de procriação. Por isso, a mulher não teve 

razões evolutivas para desenvolver genes que propiciem a violência. Ela tende a ser 

monógama enquanto os homens tendem a ser polígamos e na média são também muito 

menos violentas do que os homens. Resta entender por qual razão nem sempre são 

monógamas e fiéis e também porque são providas de violência considerável, embora inferior à 

do homem. A genética explica isso. Os genes que evoluem em um sexo também são passados 

ao outro na reprodução sexuada. Mas a expressão desses genes no outro sexo é bem distinta. 

Em alguns casos, o referido gene se expressa parcialmente. Por exemplo, as filhas de um 

homem alto e forte têm boa chance de também serem altas e fortes, mas não tanto quanto o 

pai. Temos aqui um caso de expressão parcial. Consideremos agora o caso de um homem 

calvo. Suas filhas não serão calvas. Mas os filhos delas têm boa chance de se tornarem calvos, 

o que mostra que os genes da calvície estão em seu genoma, embora não se expressem.  São 

genes silenciosos no corpo da mulher. Além dos genes silenciosos e dos que se expressam 

parcialmente, temos aqueles que se expressam plenamente no sexo oposto, como os da cor 

dos olhos e da pele e os genes da inteligência.  

O ciúme feminino também tem origem evolucionária na própria mulher. Isso ocorre porque o 

pai precisa protegê-la pouco antes e pouco depois do parto, e também ao seu filho durante 

seu lento crescimento. Um pai monógamo será mais efetivo nessa proteção; assim, é de seu 

interesse procriativo escolher esse tipo de parceiro e tentar controlar sua vida sexual com 

outras mulheres. Também é fato conhecido que mulheres sentem atração sexual por homens 

fortes e poderosos, que supostamente proverão mais proteção a elas e à sua prole.  

A manifestação dessas características masculinas e femininas pode ser observada com maior 

força de convencimento nos povos indígenas atuais que tiveram pouco contato com a 

civilização. Talvez o melhor estudo etnográfico nesse campo foi o realizado por Napoleon A. 

Chagnon sobre os Ianomâmis, povo indígena que vive na fronteira do Brasil com a Venezuela.  

Chagnon estudou-os por vários anos, a partir de 1964, e relatou esses estudos no livro 

Yanomanö. O povo Ianomâmi, com uma população de 20 mil pessoas, vive num território com 

85% da área do Paraná, em vilas de 50-100 habitantes. Não sofrem pressão de espaço e, por 

isso, não se envolvem em guerra territorial. Mas as vilas vizinhas vivem em permanente guerra 

pela posse de mulheres. Guerreiros atacam de surpresa alguma vila vizinha, roubam as 

mulheres jovens e as trazem para sua vila. Cerca de 25% dos homens adultos acabam tendo 

morte decorrente dessa disputa. Os Ianomâmis mais violentos, que já mataram pelo menos 

um homem, ganham o título de unokai. Em média, um unokai tem 3 vezes mais filhos do que o 

restante dos homens, e são os preferidos pelas mulheres do seu povo. O estupro é endêmico 

dentre os Ianomâmis, como de resto dentre todos os indígenas conhecidos. Como apontou 

Chagnon, o processo evolutivo que favorece a violência masculina ainda está em andamento 

no povo Ianomâmi. Outros estudos etnográficos sugerem que o mesmo ocorra entre outros 

povos indígenas.  



Ao apontar que a opressão masculina sobre as mulheres, observada em todas as culturas, tem 

origem na evolução biológica dos humanos, obviamente não pretendo justificar essa prática 

como sendo coisa natural e, por isso, justificável. Não se pode confundir diagnóstico com 

tratamento. Nossos genes, resultantes da evolução, nos predispõem a numerosos 

comportamentos, alguns deles muito positivos, mas também a outros merecedores da mais 

dura condenação. É possível reduzir grandemente o efeito de instintos perversos que a 

evolução nos legou, e com o avanço da civilização isso tem sido conseguido. Os genes não 

determinam nosso comportamento, que na verdade vem de uma interação entre genes e 

cultura. Para que, por meio da cultura, possamos reduzir a incidência de atos que essa própria 

cultura condena, é importante que entendamos a razão biológica desses atos. Por outro lado, 

acho ingênua a visão de que tudo no comportamento humano, inclusive os estereótipos de 

gênero, sejam, inteiramente, construção social. Infelizmente, ainda persiste, principalmente 

no meio humanístico, a fabulação de J. Jaques Rousseau sobre o nobre selvagem corrompido 

pela civilização, que nos impossibilita reconhecer nossa índole e nesse caso também controlá-

la. Como exemplo desse contraste entre as duas visões do homem, menciono o livro A Natural 

History of Rape – biological bases of sexual coercion, de Randy Thornhill e Craig T. Palmer 

(2000) e sua refutação na coletânea de artigos encomendados e editados por Cheryl Brown 

Travis no livro Evolution, Gender and Rape (2003). Jerry A. Coyne inicia um dos artigos com a 

afirmação: “In science’s pecking order, evolutionary biology lurks somewhere near the botton, 

far closer to phrenology than to physics”.  Tendências de minimizar o efeito da evolução no 

comportamento humano, às vezes chegando ao extremo de ridicularizar a própria biologia 

evolutiva, como manifestadas pelos culturalistas alinhados com Jerry Coyne, obstruem o 

esforço de entender como cultura e natureza biológica humana interagem para determinar o 

nosso comportamento. 

História sexual dos povos “civilizados” nos últimos milênios 

As primeiras civilizações surgiram no Oriente Médio, e é também ali que encontramos os mais 

antigos registros escritos da história. Os detentores do poder – reis e altos membros da 

administração – mantinham haréns de inúmeras mulheres e as mantinham vigiadas e 

atendidas por homens castrados, os eunucos. Na bíblia hebraica encontramos o melhor 

retrato da relação entre homem e mulher num tempo relevante da história. Enquanto 

solteiras, as mulheres eram propriedade do pai, que as cedia em casamento em troca de um 

dote. As donzelas eram mais valiosas, pois com certeza não traziam no ventre um filho. Isso 

era especialmente importante, pois quase nenhum homem iria querer cuidar de um filho que 

não fosse seu. Com isso, os pais cuidavam muito zelosamente da virgindade de suas filhas. Os 

homens ricos compravam várias esposas. Os pouco dotados de bens às vezes obtinham 

esposas por meio de roubos. Muitos roubavam moças virgens e as estupravam, em parte com 

o propósito de desvalorizá-las e poder comprá-las por um preço mais em conta. Outra 

possibilidade para os mais pobres era obter esposas não virgens restolhadas pelos 

compradores, órfãs ou donzelas de má aparência. A mulher era uma “coisa”, uma propriedade 

de alguém, de modo análogo aos escravos. O estupro de uma mulher solteira era tratado 

como um roubo a seu pai, que também era seu dono. No caso de mulher casada, um roubo ao 

marido. Se uma mulher casada era estuprada, era acusada de adultério, e provavelmente seria 

condenada à morte por apedrejamento. Ou seja, a vítima era culpada da violência contra ela. 



O estuprador, se fosse casado e membro da gente comum, provavelmente também seria 

acusado de adultério e executado por apedrejamento. Não se reconhecia como falha punível 

um pai estuprar sua filha ou um marido estuprar sua mulher ou concubina; isso seria análogo a 

acusar alguém de roubar algo de si próprio.  

A dominação da mulher pelo homem sempre incluiu o controle da sua sexualidade. Por isso, os 

homens sempre surraram suas mulheres, e as normas e leis, até recentemente, lhes garantiam 

esse direito. As surras e até a possibilidade de assassinato pelo marido em caso de adultério 

foram fortes promotores da fidelidade feminina. Nos povos árabes, e até em povos orientais 

cultural e economicamente avançados como Japão e Coreia, as mulheres ainda são surradas 

pelos maridos com muito mais frequência do que nos países ocidentais, e as leis são lenientes 

com essas práticas.  

A mutilação genital feminina 

A mutilação da genitália feminina não era praticada nas civilizações antigas. Foi inventada na 

África, aparentemente há vários séculos, e quando s colonizadores europeus chegaram lá já a 

encontraram como prática disseminada em grande parte do continente. É uma violência atroz, 

à qual dão o nome ameno de circuncisão feminina. O clitóris, os pequenos e grandes lábios da 

vagina são extirpados sem anestesia com uso de instrumentos rudimentares. Essa é ainda a 

prática, mesmo em locais onde há hospitais e médicos especialistas na mutilação; o sofrimento 

da mulher faz parte do rito. Em alguns locais, a circuncisão é considerada sagrada e 

alegadamente traz muitos benefícios à mulher, dentre eles o de torná-las mais bonitas. A 

mulher mutilada não tem qualquer chance de obter prazer numa relação sexual, o que 

constitui um fortíssimo desestímulo ao adultério feminino. A prática da mutilação subiu para o 

Egito e dali migrou para muitos países islâmicos do Oriente Médio e da Ásia. A somaliana Waris 

Dirie, homenageada com a foto de rosto deste post, teve sua genitália mutilada na infância. 

Mais tarde tornou-se modelo e Embaixadora da ONU para a prevenção da violência contra a 

mulher. Escreveu em 1998 o livro Desert Flower, publicado em Português em 2010 com o 

título Flor do Deserto.  O Livro, autobiográfico, é uma comovente narração da vida de uma 

mulher mutilada. 

A escala em que se pratica a mutilação feminina é assustadora. No seu livro A mulher Nua, 

Desmond Morris faz uma exposição sobre a mutilação em si e sua prática no mundo atual. 

Alguns dos seus números referentes a mulheres mutiladas são: Nigéria, 33 milhões; Etiópia, 24 

milhões; Egito, 24 milhões; Sudão, 7 milhões; Somália , 4,5 milhões. Existem hoje mais de 100 

milhões de mulheres circuncisadas. No Egito, cerca de 3 mil meninas são mutiladas todos os 

dias. A prática atinge países longínquos, como Indonésia e Malásia. Mesmo em grandes 

metrópoles americanas e europeias é comum a mutilação clandestina de meninas em famílias 

oriundas de regiões onde ela é tradição, atesta Waris Dirie. 

O estupro nos dias atuais 

A quantidade de mulheres estupradas a cada ano no mundo é descomunal. Em apenas uma 

pequena fração dos países há estatísticas sobre o assunto e mesmo neles os números obtidos 

são estimados, dado o fato de que a maioria dos casos de estupro não é denunciada.  No caso 

brasileiro, não há qualquer estimativa minimamente confiável. A comparação de dados 



referentes a estupro em países diferentes tem de ser vista com muita cautela. Em primeiro 

lugar, não há uma definição de estupro que seja válida nas leis de todos os países. Em certos 

países, legalmente só há estupro se houver penetração do pênis na vagina, ânus ou boca. Já 

em outros, há estupro sempre que ocorra manipulação erótica não consentida do corpo da 

mulher.  Feita essa ressalva, apontamos alguns números, que de qualquer maneira são 

estimativas oficiais; eles atendem, pelo menos, ao propósito de revelar a escala do problema. 

É também oportuno apontar que, além de mulheres, homens estupram também outros 

homens com frequência muito considerável. Por exemplo, estima-se que nos EUA 19% das 

mulheres e 2% dos homens já foram estuprados pelo menos uma vez, do que calculamos a 

inacreditável quantia de mais 60 milhões de americanos vivos que já foram estuprados. A 

grande maioria dos homens americanos estuprados é composta de crianças e presidiários.  

 Dentre os países onde há estimativas confiáveis, a África do Sul é o país campeão em índice de 

estupros. Cerca de 500 mil mulheres são estupradas a cada ano e 40% delas serão estupradas 

em algum momento das suas vidas. Em segundo lugar vem a Suécia. Sim, a avançadíssima 

Suécia. Em terceiro, os EUA, em quarto a Inglaterra, em quinto a Índia, em sexto a Nova 

Zelândia, em sétimo o Canadá, em oitavo a Austrália, em nono o Zimbabwe e em décimo, 

empatadas, Dinamarca e Finlândia. Em todos esses países, exceto África do Sul, o número de 

estupros é da ordem de cem vezes o número de homicídios.  

 


