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RESUMO: 

Entres os desdobramentos das propostas realizadas por David Schneider é 

possível situar os trabalhos na área do parentesco que consideram as 

substâncias e fluidos corporais como partes formadoras das relações de 

parentesco e da pessoa. Ao mesmo tempo, em outra linha de pensamento, 

estudos como os de Françoise Héritier, lançam outros olhares para a análise 

das substâncias e do sangue nas análises das relações matrimoniais. 

Considerando essas duas perspectivas, pretendo refletir sobre meus primeiros 

resultados e análises da minha tese, ainda em curso, sobre o papel das 

substâncias- em especial do sangue – nas escolhas e interdições matrimoniais, 

assim como nas relações de parentesco em sete comunidades Caiçaras do 

litoral norte do estado de São Paulo. Nestas comunidades, onde há forte 

tendência endogâmica, variando de uniões de consanguíneos próximos 

(tios/tias, irmãos adotivos, primos germanos) até replicações de alianças, o 

idioma do sangue, assim como as substâncias que por ele passam, são uma 

das faces destas relações sendo por vezes a explicação para determinadas 

práticas matrimoniais.  

 

 



Consubstancialidade, sangue e parentesco: algumas reflexões 
sobre substâncias.  

Desde minha dissertação de mestrado venho pensando as relações entre as 

rejeições que as uniões –supostamente- endogâmicas, como o casamento 

entre primos recebem. Ainda naquele estudo1, realizado em uma comunidade 

de pescadores situada na cidade de Florianópolis, a reprovação destas uniões 

estava expressa através da escolha dos cônjuges por uma prática matrimonial 

conhecida como fuga ou fugir. A fuga, frequentemente utilizada pelos 

moradores, auxiliava a contornar algumas das interdições que recaíam sobre 

os casais2. 

 Entre as proibições que a fuga ajudava a contornar a que mais me chamou a 

atenção era interdição do casamento entre primos ou parentes que tinham 

crescido juntos ou muito próximos. Considerando a tendência residencial 

patri(viri)local, na maioria dos casos, os primos e parentes cujas uniões não 

eram desejadas eram principalmente : FBS e FBD no caso dos primos 

germanos e FFBSS. Contudo, quando este modelo residencial não era 

seguido, ou seja, os homens não permaneciam no terreno de seus pais ou as 

mulheres permaneciam nas terras, o casamento com o mesmo primo FBS que 

antes era mal visto passava a ser permitido. 

Foi a partir dessa constatação, a de que uma mesma posição de parentesco 

FBS poderia fazer parte ora dos casamentos desejáveis e ora dos indesejáveis, 

a depender unicamente da distância (residencial) e das substâncias que os 

cônjuges compartilharam desde sua mais tenra idade, que comecei a refletir 

sobre o papel dos fluídos nas escolhas matrimoniais. E esta reflexão não 

cessou de me acompanhar.  

Atualmente, em meus estudos de doutorado, me deparei com uma situação 

bastante próxima: as uniões entre primos, tanto FBS, FZS, MBS e MBZ são, na 

maioria das vezes, bem vistas e até mesmo apoiadas por alguns moradores. 

																																																													
1	Rendas	da	Vida:	relações	matrimoniais	na	Costa	da	Lagoa.	(Dissertação)	PPGAS/UFSC	(2011)	
2	Para	maiores	detalhes,	a	publicação		na	revista	Vibrant	“Weaving	Relatives	Elopement	and	Kinship	in	a	
Southern	 Brazilian	 Community”	 (2011)	 site:	 http://www.vibrant.org.br/issues/v8n2/juliana-p-lima-
caruso-weaving-relatives/	



No entanto, se esses mesmos primos tiverem em suas genealogias outro 

casamento entre primos/parentes, sejam eles singulares, redoublement ou 

renchaînement3, essas uniões tornam-se indesejáveis e até mesmo apontadas 

por causarem problemas. Estes últimos, na maioria dos casos, estão ligados à 

procriação. 

 É em relação a estas questões que venho, desde a minha dissertação, 

pensando os papéis das substancias nas relações e posições de parentesco 

assim como nas escolhas dos cônjuges. Em especial, passei a considerar a 

noção de incesto do segundo tipo de Françoise Héritier e a partilha de outras 

substâncias como preponderantes para  trabalhar com esses dados. De acordo 

com Héritier (1994) o incesto do segundo tipo leva a pensar a circulação de 

fluidos de um corpo ao outro como um problema. Nas palavras da autora: 

 “L´existence d´um inceste du deuxième type nous conduit à 

concevoir la prohibition de l´inceste comme um problème de 

circulation de fluides d´un corps à un autre. Le critère fondamental de 

l´inceste, c´est la mise en contacte d´humeurs identiques. Il met en 

jeu ce qu´il y a de plus fondamental dans les sociétés humaines :la 

façon dont elles construisent leurs catégories de l´identique et le 

différent. » (Héritier, 1994 :11) 

O idêntico e o diferente em Héritier reaparecem em suas discussões 

dois anos mais tarde , em 1996, em sua obra “Masculin, Féminin. La pensée de 

La différence4” que recupera e reúne artigos escritos durante mais de duas 

décadas sobre essa temática. Mas é sua obra « Deux soeurs et leur mère » 

(1994), que a autora deixa claro que há uma  oposição principal, a partir da 

qual o diferente e o idêntico são definidos: diferença entre os sexos.  

É em cima disso, e conotando os sexos, que podem ser encontrados os 

“idênticos” que são reforçados através de oposições como, por exemplo, 

quente/frio ou seco /úmido. Assim, quando duas pessoas consideradas como 

																																																													
3	«	Redoublement	»	de	acordo	com	a	definição	do	glossário	de	parentesco	da	L´Homme	2000,	significa:	
“mariage	de	deux	consanguins	(ou	plus)	avec	n	consanguins	d´une	autre	famille	».			
Renchaînement	d´alliance	,	é	definido	como	«		mariage	entre	individus	qui	partagent	en	commum	soit	un	
consanguin	éloigné,	soit	un	allié	».(L´Homme,	2000	:722	

4Françoise HÉRITIER, Masculin, Féminin. La pensée de la différence. Paris, O. Jacob, 1996. 
	



idênticas, seja pelo seu sexo e posição, por conta de suas substâncias, ou pela 

forma pela qual essa pessoa é classificada no seio de seu grupo, ao entrarem 

em contato produzem acúmulo do mesmo. Estes dois idênticos nem sempre 

precisam ter relações sexuais diretamente, já que para Héritier, eles podem ser 

colocados em contato através de uma terceira pessoa, segundo a autora: 

“[...] à partir de l´observation de la circulation des fluides, et de 

leur circulation d´un corps à l´autre, parfois médiatiée par un corps tiers, 

pour faire apparaître clairement, dans des textes qu´un homme ne peut 

avoir de rapports « avec les deux soeurs » ou avec des soeurs et leur 

mére. »( Héritier, 1994 :365) 

 Existem outros exemplos em que dois idênticos, através de um terceiro 

ou não, são proibidos de manter relações, como o caso de duas irmãs que 

casam e mantém5 relações com um mesmo homem. Em alguns países 

ocidentais, a união entre uma mulher e seu cunhado não é autorizada nem 

mesmo após a morte dessa irmã ou irmão. No caso do parente continuar vivo, 

segundo Héritier, as relações sexuais entre eles oferecem risco já que as 

irmãs/irmãos são consideradas idênticas, sendo elas através do mesmo 

homem, colocadas em contato por meio das substâncias gerando assim o que 

a autora chama de cúmulo do idêntico. 

O cúmulo do idêntico é o conceito chave da obra de Françoise Héritier 

para compreender de quais ou de que forma o incesto de segundo tipo opera. 

Ele acontece através do contato de humores de duas pessoas consideradas 

idênticas. Como já foi dito acima, são considerados como “idênticos” as 

pessoas (parentes) do mesmo sexo, como duas irmãs ou pessoas classificadas 

da mesma maneira, como a autora ilustra através do no caso Samo. No caso 

Samo, um homem é sempre considerado como quente e a mulher como fria 

durante seus anos férteis. No entanto, antes da puberdade e após a 

menopausa, a mulher passa a ser quente, dado que ela não perde mais seu 

sangue. Desta forma, uma mulher que já atravessou a menopausa ao manter 

relações sexuais com um homem, estaria colocando em contato 

quente/quente, gerando o cúmulo do idêntico. 
																																																													
5	Françoise	Héritier	(1997:14)	mostra	que	no	livro	do	Corão,	um	homem	é	proibido	de	casar	com	a	filha	
da	esposa	(filha	de	outro	homem)	se	ele	tem/	mantém	contato	sexual	com	a	mãe.	Caso	não	mantenha,	
esta	união	é	permitida.	



É importante notar, que de acordo com a autora, nem todos consideram 

que o “cúmulo do idêntico” pode gerar efeitos negativos. Segundo Héritier: 

« Lorsque le cumul de l´identique est présumé engendrer de mauvais 

effets, il sera interdit et seront recherchées des juxtapositions ou 

combinaisons entre des éléments classés comme étant de nature 

différente. Le cumul de l´identique sera au contraire recherché dans 

des sociétés ou dans des situations particulières où il serait censé 

produire de bons effets. » (Héritier, 1994 :12) 

Com exceção das sociedades que atribuem efeitos positivos ao cúmulo 

do idêntico, como citado acima, Héritier (1994:274-265) nos mostra que há três 

formas principais pelas quais as repercussões desse contato se manifestam.  

A primeira é a meteorológica, depois biológica ou por último social. Elas 

podem se manifestar em conjunto ou apenas uma de cada vez, como nos 

meus casos etnográficos onde o cúmulo do idêntico se manifesta, segundo os 

habitantes, no que Héritier considera como a esfera do biológico já que é por 

causa dessas uniões que nascem crianças com problemas. Mas em outros 

casos, como nos Samo anteriormente citados, tais relações causam a falta de 

chuvas. 

As consequências nefastas do cúmulo do idêntico estão atreladas a noção que 

Françoise Héritier pega de empréstimo de Durkheim(1989) de curto circuito.  O 

curto circuito, segundo a autora é nada mais nada menos do que a ideia que 

através do contágio ou transmissão há uma contaminação (Héritier, 1994:286). 

 Considerando que são humores, substâncias e fluídos que em excesso e 

contato causam o que a autora denomina de “curto circuito” algumas questões 

que surgem de imediato: quais são essas substâncias que transitam se tocam 

e se acumulam no corpo? Seria a substância  uma unidade ou composição?6 

No subcapítulo “D´où proviennent les humeurs du corps?” Françoise Héritier 

novamente faz uso de um exemplo colhido entre os Samo, onde a pessoa é 

composta de múltiplas substâncias sanguíneas, vindas cada uma de uma fonte 
																																																													
6	Eu	gostaria	de	excluir	desse	artigo	o	debate	sobre	substâncias	e	 forma	e	substâncias	e	 relação.	Esta	
exclusão	deve-se	unicamente	a	falta	de	tempo	e	espaço	para	abordar	essas	outras	duas	questões	que	se	
ligam	aos	estudos	de	parentesco	e	consubstancialidade	e	não	por	uma	profunda	discordância	quanto	ao	
debate.	



agnática. Mas o pai e a mãe teriam papéis diferentes na formação da criança. 

O pai é responsável pelo sangue e o espírito à criança. Já a mãe o corpo, o 

calor e o destino. Mas, para os casos de transmissão e contágio de substância, 

entre os diferentes exemplos citados por Héritier, as principais substâncias 

seriam o sangue, o leite e o esperma. 

Neste ponto, é quase impossível não lembrar o que Janet Carsten (2011) 

escreve sobre as substâncias: 

“One might imagine that substance could be used for all kinds of bodily 

fluids or tissue—bones, flesh, saliva, blood, organs, breast milk, semen, 

and female sexual fluids, as well as hair, skin, and nails—either singly 

or in combination.” ( Carsten, 2011:3). 

 

Ainda neste artigo, Janet Carsten coloca em pauta a questão que são 

principalmente as partes “líquidas, macias e viscosas” que são antes 

consideradas como substâncias em oposição a outras porções mais sólidas do 

corpo, como os ossos ou as cartilagens por exemplo. No entanto, é um 

pequeno trecho desse artigo me chama a atenção para um fato que considero 

importante para pensar as substâncias no contexto etnográfico em que  estudo: 

na literatura antropológica, as substâncias aparecem principalmente 

associadas aos estudos realizados na Melanésia, no Sul da Ásia e na Euro-

América.  

É a partir desse ponto, juntamente com meus esforços iniciais para 

buscar compreender as classificações e interdições das uniões que encontrei 

ao longo do meu trabalho de campo que venho me questionando sobre as 

definições de substâncias e sobre elas serem tratadas como categorias êmicas 

enquanto elas podem não o ser.  Pergunto-me, por exemplo, se o que 

consideramos sangue e que tratamos como um fluido “unitário” composto de 

fragmentos – como na biomedicina onde temos as hemácias, glóbulos bancos, 

etc- pode não ser um mesmo fluido ou compreender outros fluídos e sólidos 

para os interlocutores.  

  Longe de achar uma resposta para essa questão, buscando saber em 

quais uniões as substâncias seriam importantes para entender sua 

aceitação/proibição, que eu realizei um primeiro esforço de sistematizar as 



diferentes configurações de uniões encontradas através dos meus 

levantamentos genealógicos e trabalho de campo. 

Essa primeira sistematização foi apresentada ainda neste ano de 2015 

durante o congresso da AFEA (Association Française d´Ethnologie et 

Anthropologie)7 . Nesta ocasião pude discutir quais uniões eram aceitas pelas 

comunidades e quais não eram, criando assim o que eu chamaria de 

classificação inicial dos arranjos matrimoniais, as quais as foram agrupadas e 

posteriormente divididas em cinco grupos. 

No primeiro grupo, encontra-se um caso de incesto, que ocorreu por 

volta dos anos cinquenta, onde um casal de irmãos acabou gerando um filho. O 

rapaz fugiu da comunidade depois que os outros moradores descobriram o 

fato, deixando a irmã grávida. A criança, filha dessa união, foi adotada por um 

casal da comunidade que não tinha filhos e essa história é contada raras 

vezes, mas sempre acompanhada de comentários sobre a falta de respeito e o 

perigo do incesto. 

O segundo grupo diz respeito a cinco uniões encontradas em diferentes 

comunidades, as quais todas – umas mais e outras menos – são taxadas pelos 

moradores como negativas. Entre elas figuram: o casamento entre irmãos 

adotivos; a união entre uma madrasta e seu afilhado; o caso de um tio e sua 

sobrinha; o de uma tia com seu sobrinho; e finalmente, a união de uma mulher 

com seu cunhado. Como apenas duas dessas uniões produziram 

descendentes os comentários contra estas uniões pode ser dividido entre os 

argumentos calcados na questão da consanguinidade ou os que recaem em 

aspectos concernentes à moralidade e religião, sendo a Bíblia (Novo 

Testamento) citada para dar ênfase ao problema de casar com parentes.  

Já as duas uniões que geraram descendentes são apontadas como 

causa para os supostos problemas com seus filhos e netos. Nestes últimos 

exemplos, os moradores usam frequentemente a imagem do “muito sangue” 

como formas de mostrar sua ojeriza a estes casamentos.    

																																																													
7	Esta	primeira	sistematização	foi	apresentada	durante	o	congresso	da	AFEA	no	Atelier/GT	coordenado	
por	mim	e	Aude	Michelet,	sob	o	título:	“	La	peur	de	l´inceste:	effroi	démesuré	ou	prohibition	raisonée?”	
O	 título	da	minha	apresentação	 individual	 foi:	 «		 Je	 vais	 vous	dire	»:	 diversité	et	 antagonisme	dans	 le	
discours	sur	le	mariage	entre	parents		



A terceira divisão que realizei abrange um número maior de uniões que 

podem ser encontradas nas sete comunidades onde esta pesquisa foi 

realizada. São os casamentos entre primos8 que são vistos como negativos ou 

ruins. Uma característica em comum a todas essas uniões que eu pude 

perceber é que a maioria dos casais possui no mínimo uma união entre 

parentes anterior à deles em suas genealogias.  

Tais uniões localizam-se geralmente em G-2 ou em G-3 podendo variar 

quanto à frequência, mas seguem o formato do redoublement e renchaînement 

citados no início desse texto. A respeito dessas uniões, são utilizados 

argumentos quase idênticos aos proferidos sobre o grupo anterior: interdição 

com base na Bíblia do casamento entre parentes e a proximidade dos sangues 

e seu acúmulo9.  

  O quarto grupo é formado pelos casamentos de primos que não 

possuem outro casamento entre parentes (consanguíneos ou aliados) em sua 

genealogia. Surpreendentemente, essas uniões na maior parte dos casos não 

são mal vistas pelas comunidades e como eu pude notar em alguns discursos, 

esses casamentos recebem muitas vezes o apoio de alguns moradores. Entre 

os comentários elogiosos a esses casais, encontra-se primeiramente uma ideia 

de “tradição”, de que sempre houve casamentos desse tipo já que de certa 

forma, esses casamentos fazem parte da tendência do grupo de “se fechar” 

entre eles. 

 Além dos aspectos positivos elencados acima sobre tais casamentos, outro 

argumento incentivador a essas uniões é o de que os cônjuges possuem um 

vínculo de parentesco, logicamente eles e seus familiares se conhecem- em 

clara oposição ao casamento com pessoas não caiçaras ou pertencentes à 

comunidade. Há ainda quem ressalte a conveniência dessas uniões se apoiado 

em passagem da Bíblia, mais particularmente no velho testamento10. Neste 

																																																													
8	Quando	estou	me	referindo	aos	primos	estou	utilizando	esta	categoria	em	seu	sentido	amplo,	ou	seja,	
primos	em	primeiro	,	segundo	graus,	etc.		
9	É	importante	ressaltar	que	entre	essas	uniões	existem	algumas	que	não	são	apontadas	como	ruins-	ou	
nem	mesmo	são	lembradas	como	fazendo	parte	desses	casamentos-	especialmente	se	o	ancestral	que	o	
casal	divide	está	situado	em	G-3.	
10	Entre	os	casamentos	do	velho	testamento,	encontramos	os	de	Abraão	e	Sara	(meio-irmãos),	 Isaac	e	
Rebeca	 (tio/sobrinha)	 e	 Jacó,	 filho	 de	 Isaac	 e	 Rebeca	 que	 se	 casa	 com	 suas	 duas	 primas	 	 Léia	 e	
Raquel(matri).	É	 interessante	notar,	que	em	Héritier	(1994:70)	a	autora	ao	fazer	a	análise	da	união	de	



último caso, foi possível notar uma ambiguidade no uso dos textos bíblicos que 

são usados ora para justificar a interdição dos casamentos consanguíneos ou 

permiti-los. No primeiro caso, o novo testamento é evocado e no segundo, o 

velho para justificar as uniões entre parentes. 

E por último, figuram os casamentos entre pessoas sem vínculos de 

parentesco. Entre essas uniões encontramos tanto os casamentos entre 

pessoas da mesma localidade como entre comunidades diferentes. Fazem 

parte também desse último grupo os casamentos com cônjuges de outras 

cidades, estados e em alguns raros casos, as uniões com pessoas de outros 

países.  

As opiniões sobre estes arranjos matrimoniais nas sete comunidades 

pesquisadas são bastante heterogêneas e dependem de cada caso. Por 

exemplo, os casamentos entre pessoas de diferentes comunidades “caiçaras” 

ou com indivíduos da área central da cidade ou cidades próximas, as quais os 

habitantes têm o costume de frequentar são bastante elogiados. Já os 

casamentos com pessoas de cidades distantes, outros estados brasileiros ou 

outros países são alvo, por vezes, podem ser alvo de reprovações familiares. 

Ou seja, parte das raras críticas11 realizadas contra essas uniões diz respeito 

principalmente ao “quão longe” a pessoa se casou. 

Das cinco repartições que realizei, me parece que são principalmente 

nos casamentos classificados como integrantes do segundo e terceiro grupo 

que as substâncias assim como a noção de incesto de segundo tipo parecem 

ser relevantes. 

No caso elencado no segundo grupo, da mulher que trocou o marido 

pelo cunhado assim como os casamentos entre primos ou parentes que 

possuem outra união de parentes em sua genealogia temos praticamente todas 
																																																																																																																																																																																			
Jacó	com	Léia	e	Rebeca,	aponta	que	pelo	fato	de	Jacó	ter	crescido	distante,	indo	buscar	uma	esposa	no	
país	de	sua	mãe,		o	casamento	foi	negociado	a	um	tempo	como	se	ele	fosse	um	estrangeiro	e	ao	mesmo	
tempo	 como	parente.	Héritier	 indica	 que	 possivelmente,	 a	 união	 com	as	 duas	 irmãs	 foi	 somente	 por	
conta	de	Jacó	ter	crescido	longe	de	suas	primas.	(	Héritier,	François.	1994:70-71)			
Exemplo	 mais	 citado	 entre	 os	 moradores	 justificando	 as	 uniões	 entre	 pessoas	 com	 vínculos	 de	
parentesco	está	o	casamento	de	Isaac	e	Rebeca	e	o	matrimônio	de	seu	filho,	Jacó.		
11	 Diferentemente	 dos	 casamentos	 dos	 três	 primeiros	 grupos,	mencionado	 nas	 páginas	 anteriores,	 as	
uniões	com	pessoas	de	outras	comunidades/cidades/estados	e	países	raramente	são	desaprovadas,	seja	
pela	comunidade	ou	pelas	famílias	dos	cônjuges.		



as características explicadas por Françoise Héritier para pensar através do 

cúmulo do idêntico: “idênticos” que são colocados em contato por um terceiro 

ou através deles mesmos; a partir do contato, há um acúmulo ou contágio de 

substâncias e, esse curto circuito terá um resultante negativo materializado na 

esfera do “biológico”.  Quando dizem que as crianças que nascem com 

“problemas” são fruto de casamentos cujas partes têm muito ou o mesmo 

sangue que podemos pensar as consequências elencadas por Héritier. 

Como dito anteriormente, muitas questões estão sem resposta neste 

meu atual estudo de doutorado. Surgem dúvidas incessantemente sobre a 

importância do sangue e de outras substâncias (inclusive as substâncias 

“sólidas” como os ossos) nas relações de parentesco das comunidades em que 

realizei esta pesquisa. Outra questão é a de abandonar ou não a análise das 

substâncias enquanto categorias êmicas. Restam inúmeras questões que eu 

espero poder me aproximar de uma resposta até o final do próximo ano.   
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