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 Resumo 
Apesar do enorme avanço que os estudos do parentesco entre sociedades indígenas 

sul-americanas conheceu em anos recentes, o problema do incesto continuou a merecer 

poucas atenção. Há, é claro, poucas e notáveis exceções. Esta comunicação pretende 

contribuir com a reabertura desta discussão, partindo de uma descrição detalhada de 

casamentos entre irmãos, e outras situações incestuosas encontradas entre os Arara (Karíbe, 

Estado do Pará, Brasil). Valendo-me de aspectos das teorias nativas sobre a ontologia das 

relações sociais, pretendo mostrar o que sustenta certos casos de incesto e avançar alguns 

princípios analíticos que podem tornar o caso Arara comparável a outros realidades 

 amazônicas. 
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1	 Este	texto	incorpora	umas	poucas	passagens	de	alguns	outros	textos,	refraseadas,	
dando-lhes	outra	direção	descritiva	e	outro	horizonte	teórico,	que	em	nada	negam	o	que	havia	
anteriormente,	mas	pretendem	propor	outras	dimensões	comparativas	e	outros	refinamentos	
analíticos.			
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 Incesto e endogamia 
 

Na história recente dos Arara2 há pelo menos duas situações em que relações 

matrimonais foram entendidas, mesmo que em graus variados, como incestuosas. Com uma 

população pequena, e que se viu em crescente processo de isolamento causado pela ocupação 

invasiva da região em torno da Transamazônica entre o final dos anos de 1960 e início da 

década de 1980, os Arara viveram durante décadas uma realidade de endogamia efetiva.  

Como se sabe há algum tempo, entretanto, um certo “estilo endogâmico” para muitos 

povos ameríndios é mais do que um efeito de tal ou qual condição, alcançando o estatuto 

mesmo de uma espécie de “filosofia da sociedade”  que lida com o paradoxo  que “states the 

necessity of differences to social life in a world where the coming together of differences 

implies danger, while the conjoining of like things implies safety and non-society or anti-life” 

(Overing Kaplan 1981: 163).  

Talvez não custe lembrar que esta forma ou ideal endogâmico não implica, nem 

lógica, nem empiricamente, em maior ou menor incidência de uniões matrimoniais 

consideradas incestuosas. De igual modo,  se nos primórdios de nossa disciplina, e mesmo em 

tempos mais recentes e não menos fundamentais, exogamia e incesto caminham forçosamente 

em diferentes direções, não há como imaginar que a simples inversão de um destes termos 

forçaria sua convergência na direção do outro, ou que a negativa de um implicaria na 

afirmação do outro: se a proibição do incesto é a afirmação de alguma exogamia, nenhuma 

exogamia valendo por alguma endogamia por certo não quererá dizer a afirmação do incesto. 

Fenômenos de ordens distintas, mesmo que entrelaçados num de seus planos de existência, a 

figura do incesto e, digamos, a topologia das normas sociais implicada nas noções de 

endogamia e exogamia devem se prestar a tratamento analítico que os mantenha à parte. 3           

Se endogamia e exogamia já são decerto termos que carecem de múltiplos ajustes, isto 

para nem sequer reimaginar a reincidência da pequena mas importante distinção 

                                                             
2	 Falantes	de	uma	língua	da	família	Caribe,	aparentada	do	Ikpeng	(P.I.	Xingu,	MT)	e	do	
Bakairi	(MT),	habitantes	da	margem	esquerda	do	Rio	Iriri,	afluente	do	Rio	Xingu,	nas	cercanias	
de	Altamira,	Pará,	Brasil.	Somam	hoje	pouco	mais	de	200	pessoas,	vivendo	em	duas	diferentes	
Terras	Indígenas,	Arara	e	Cachoeira	Seca,	com	uma	história	tristemente	comum	de	invsão,	
esbulho	e	assassinato	de	índios	
3	 Isto	possivelmente	é	verdade	não	mais	do	que	para	nós	antropólogos,	pois	para	os	
biólogos	e	os	geneticistas	endogamia	e	incestuo	são	virtualmente	sinônimos,	já	que	se	valem	de	
um	jogo	de	substituição,	que	nem	sempre	se	mostra	produtiva,	da	ideia	de	casamento	pela	ideia	
de	reprodução	–	que	é	o	que	parece	estar	implicado	nas	noções	de	“inbreeding”		e	“outbreeding”		
com	que	costumam	tratar	o	par	conceitual	endogamia/exogamia	(Wolf	2005;	Read	2014)	
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levistraussiana entre “endogamia verdadeira” e “endogamia funcional” 4 (Ibid.), incesto por 

sua vez é uma categoria de igual, se não maior,  complexidade que, por si mesma, bastaria 

para merecer um tratamento que escapa ao espaço este trabalho.  De todo modo, após 

descrever e analisar parte do que venho chamando de incesto entre os Arara  voltarei a 

algumas das questões teóricas do incesto que importam para deixar às claras o argumento que 

proponho aqui.  
 

 Incesto, casamento: modos de usar 
 

 Tsibie, seus filhos, seus maridos 
 

Tchibie já era uma velha senhora, franzina e circunspeta quando, em meados de 1987, 

sua pequena família foi finalmente encontrada por uma equipa de Atração da Funai. 

Incrivelmente debilitada, e andando com grande dificuldade,  é somente a duras penas que 

consegue deixar as serras na região do Alto Rio Iriri, onde sua familia já viva há algum 

tempo. Por décadas, ela e sua família tiveram que permanecer escondidas em áreas de difícil 

acesso. Há anos a equipe da Funai tentava por todos os meios fazer o contato com aqueles 

índios que, sorrateiros, faziam pequenas incursões a moradias de colonos – quase todos 

migrantes do Sul do Brasil, levados para a região da Transamazônica por projetos 

governamentais explícitos ou políticas implícitas de estímulo à ocupação daquela Amazônia. 

Após anos de perambulação sem rumo, Tchibie e sua família teriam encontrado, no topo das 

serras que acompanham o Alto Rio Iriri, um lugar para se esconder dqueles que os 

perseguiam. Mas  somente em julho de 1987 são finalmente “contactados” definitivamente 

pela Funai. Sem qualquer chance de continuarem vivendo isolados, aceitaram as condições da 

Funai para deixarem seus precários abrigos e se mudarem para um novo lugar, onde o pessoal 

de Funai assegurava que estariam fisicamente melhor e mais seguros. Carecendo de múltiplos 

cuidados, Tchibie tenta caminhar sem ajuda, acompanhando seus parentes que estão deixando 

seus velhos abrigos e seguindo, serra abaixo, o pessoal da Funai. Porém, sem qualquer 

resistência, ela enfim se vê carregada nas costas por um dos funcionários de Funai por um 

bom par das horas. 

                                                             
4	 “Convém,	portanto,	distinguir	dois	tipos	diferentes	de	endogamia:	uma	que	é	apenas	o	
inverso	de	uma	regra	de	exogamia	e	só	se	aplica	em	função	desta;	e	a	endogamia	verdadeira,	que	
nao	é	um	aspecto	da	exogamia,	mas	se	encontra	sempre	dada	conjuntamente	com	esta	embora	
não	na	mesma	relação	e	simplesmente	em	conexão.	Toda	sociedade,	considerada	deste	ultimo	
ponto	de	vista,	e	ao	mesmo	tempo	exógama	e	endógama.”	(Lévi-Strauss	1982:	85-86)	
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 Ela é a pessoa a mais velha de sua família, e a única mulher do pequeno conjunto de 

anciãos sobreviventes da confusa e violenta história de atração que cercou o conjunto dos 

índios Arara entre o final dos anos de 1960 e a década de 1980 (Teixeira-Pinto 1997, 2002). 

Toda esta história é um rico amálgama de tragédia,  estratégias de sobrevivência, e uma 

impressionante expressão de aspectos bastante significativos do modo de existência dos 

Arara. Por isso, a própria debilidade da saúde de Tsibie é como um sinal doloroso da desolada 

e miserável condição existencial de sua família, que replica de modo amplificado uma história 

comum aos Arara. 

Em sua peculiar história, logo depois de sua segunda viuvez, com sua pequena família 

já vivendo na situação de isolamento, Tchibie tornou-se a primeira esposa de seu filho mais 

velho. Mas não era a primeira união incestuosa em seu grupo familiar: seu primeiro marido, 

diz ela mesma, já havia previamente desposado sua própria filha.   

Esta história de relações incestuosas começara há alguns anos, quando Tchibie e seu 

primeiro marido foram banidos da convivência com os demais subgrupos Arara. Naquele 

tempo, tinham somente dois filhos meninos e uma menina. Pouco mais tarde, seu primeiro 

marido falece, deixando-a então com seis crianças. Tsibie teria se casado com um outro 

homem, supostamente um indivíduo não-índio, que ninguém mais sabe (nem ela diz) quem 

era, nem como teriam se encontrado e iniciado uma vida comum. Com ele, teve outra filha e 

mais um filho, antes que também morresse na mata deixando-a viúva outra vez. Foi então que 

se transformou na primeira esposa de seu filho mais velho, e com ele teve duas filhas mais.  

Mais de vinte anos se passaram desde o começo desta história inusitada e invulgar. 

Escondidos nos altos das serras à margem esquerda do Iriri, somente agora foram localizados 

por equipes oficiais de atração. É não mais do que uma simples família extensa, com quase 

trinta pessoas, a maioria oriunda de uniões incestuosas, o que a Funai contata como o último 

subgrupo Arara remanescente (ver diagrama abaixo). 

 

 
Figura 1: O subgrupo do Iriri-Cachoeira Seca em 1987 
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Para aqueles que são suspeitos de feitiçaria, e conseqüentemente acusados de agirem 

de modo individualista, ou na busca inconfessa de seus próprios interesses e auto-satisfação, a 

expulsão e o isolamento é um destino comum. Foi o que aconteceu a Tchibie e a seu primeiro 

marido.  

Sua história foi surpreendente simples — um casal e seus filhos banidos de uma dada 

coletividade, mas sua resposta foi espantosamente estranha — uma família conjugal 

reproduzindo-se sistematicamente de modo incestuoso por mais de uma década. Um destino: 

um peculiar subproduto das sanções contra aqueles que são suspeitos de feitiçaria, 

considerados culpados e finalmente condenados a deixarem suas comunidades e viverem no 

isolamento. Além disso, vivendo dentro de uma área sujeita às incontáveis invasões, que 

foram maciças e muitas vezes violentas desde os idos dos anos de 1970, com a chegada da 

Transamazônica, eles também acabaram condenados a fugir do contato com os tiveram que 

esconder do contato com os intrusos e os importunos.  

Em parte, porém, nada disso é produto simples e direto das condições impostas aos 

Araras pela invasão de seu território que se seguiu à construção da rodovia Transamazônica, 

no atrapalhado processo de colonização interna patrocinado pelos Governos Militares. 

A autonomia política e a independência econômica estão na base da organização 

social tradicional Arara (Teixeira-Pinto 1993, 1995a, 1995b). A existência de subgrupos 

pequenos, de aproximadamente 30-40 pessoas, vivendo dispersos por uma vasta área foi 
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sempre o padrão da vida social nativa. Em termos gerais, era conservado até meados da 

primeira década deste século. Sua maior aldeia, junto ao Posto Indígena do Laranjal, inclui 

vários subgrupos diferentes e autônomos, cada um dos quais com suas próprias roças, seus 

trajetos da caça, e mesmo uma programação particular para que seus membros se banhassem 

no braço de rio que corre junto à aldeia ou para visitar as instalações da FUNAI em busca dos 

cuidados básicos de saúde ali oferecidos, ou atrás de mantimentos, ferramentas ou bens 

industriais. Por outro lado, uma estreita rede de interação e colaboração entre os diferentes 

subgrupos ao mesmo tempo compensava e reafirmava a independência de cada um deles. A 

diferença entre uma independência formal e o isolamento real, que levou Tchibie e sua família 

às contínuas relações incestuosas, aponta de fato para a oposição entre um viver de acordo 

com um, digamos, “contrato social estabelecido" que sustenta o coletivo Arara como uma 

comunidade moral relativamente consensual e estável, e uma espécie de renúncia deste modo 

de existir. Não é esta, contudo, a única condição que dá origem a relações matrimoniais 

incestuosas. Há estratégias matrimoniais que podem seguidas por um homem que 

eventualmente podem incluir relações definidas como incestuosas, pelos próprios critérios  e 

concepções nativos. Durante meu tempo de pesquisa com os Arara cheguei a acompanhar 

algumas destas situações. 

 

 

 Os casamentos de Toitsi 
 

Toitsi contava já com mais de quarenta anos quando conversava com seu pai, Piput, o 

velho e prestigioso líder de um dos grupos residenciais Arara que mais rapidamente aceitara o 

contato com os brancos lá pelos começos do anos de 1980, sobre ter uma terceira esposa. 

Com pelo menos o dobro da idade de seu filho, Piput não estava ali como uma espécie 

qualquer de conselheiro a dar opiniões sobre casamento, número ideal de esposas, ou sobre a 

oportunidade ou a importância de seu filho casar-se com a mulher pretendida. Piput era nada 

menos que o próprio pai da jovem mulher que seu próprio filho Toitsi pretendia ter como 

esposa! Era mais uma tentativa de acordo matrimonial do que uma serena conversa filial. Não 

importava sequer a grande diferença etária, uma vez que a jovem mulher pretendida era na 

verdade ainda uma pequena menina em torno de seus oito anos de idade, pois a poliginia 

Arara costumeiramente se vale de casamentos intergeracionais (Teixeira-Pinto 1995a),  

aliviando inclusive o nó demográfico que surgiria caso a prática se estabelecesse apenas entre 

membros de uma mesma geração. Eram pai e filho tratando de um casamento que eu, até 
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então, e já depois de várias visitas àquela aldeia, tomava por incestuoso e impossível. O 

casamento porém foi acertado e, no dia seguinte, a pequena levava sua rede e seus poucos 

pertences para a casa de Toisti, onde conviveria não apenas com ele, mas também com suas 

duas outras esposas anteriores e seus filhos solteiros, alguns com idade muito próxima à da 

nova e jovem esposa.  

 

 

 

Figura 2: Os casamentos de Toisti 

 

 

Em que condições este casamento entre dois irmãos, meio-irmãos na verdade, acabou 

permitido? Qual seu verdadeiro estatuto para os Arara e qual a teoria ou o pensamento nativo 

que o autoriza e sustenta? 

Em antigos trabalhos (Teixeira-Pinto 1993, 1995a, 1997), tratei de algumas das 

condições estruturais e classificatórias que tornaram o casamento de Toisti admissível. Pouco 

mais havia para ser dito a este respeito, cheguei a pensar.  Mas a crescente retomada dos 

estudos de parentesco que estamos assistindo mais recentemente, suas transformações e 

deslizamentos conceituais e analíticos, ao lado de algumas interessantes reconfigurações do 

próprio campo da antropologia em geral, me estimula a retomar o caso seguindo outros planos 

de análise e com outros horizontes teóricos. O que se segue então é um esboço nesta direção.5  

                                                             
5	 Falar	das	pesquisas	anteriores,	desde	1987	até	2005,	a	última	em	viagem	de	assessoria	a	
programa	de	saúde.	Situação	tensa,	efeitos	tardios	do	contato.	Um	novo	projeto	para	retomar	as	
pesquisas	em	2008,	IBP,	fracassou	pelo	enorme	desânimo	e	drama	existencial	para	enfrentar	a	
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A bem da brevidade da apresentação, antecipo que o casamento de Toitsi com sua 

meia-irmã, filha de seu pai, é também uma forma fletida, curva, retorcida de um casamento 

bastante comum entre eles: aquele em que um homem desposa uma filha de uma irmã de uma 

esposa (WDZ). Ocorre que Toisti e seu pai, Piput eram já casados com mulheres irmãs entre 

si, o que tornava a mãe da jovem esposa de Toisti uma cunhada sua.  

De modo muito esquemático, as práticas matrimoniais Arara, como mostrei em outros 

lugares, atende a alguns princípios gerais, mas cuja incidência particular cria algumas 

soluções para interesses matrimoniais que são, no mínimo, engenhosas. Não há propriamente 

uma prescrição matrimonial entre eles. Há, porém, um padrão de elevada incidência 

estatística que decorre do uso de algumas categorias para relações de afinidade que, ao 

contrário da maioris,  não têm qualquer valor descritivo.  

 
Posição Categoria Etimologia Descrição 

W ipït - - 
WF ipïtimu ipït + imu W + F 
WM ipïtse ipït + ye W + M 
WZ ipïtpit ipït + ipit W + Z (loc.fem.) 
WB ipïtpin ipït + ipin W + B  

(loc. fem.) 
 
 

 

As mulheres, por outro lado, possuem apenas dois termos de afinidade: yedem para 

marido e ipai para SW. Para as outras posições de afinidade real, as mulheres usam "termos 

de consangüíneos": HF é taumgo (MF, FF e FB), HM é engbï (MM, FM e FZ), por exemplo. 

Todos os termos de afinidade recebem o marcador /ip/ que, certamente, deriva da forma 

nominal para esposa — ipït — e da forma verbal genérica para casamento — ipïtmitpït. Além 

dos termos mostrados acima, há outras termos de afinidade para os quais não foi possível 

determinar qualquer caráter descritivo. Vejamos em primeiro lugar os termos ipadum e ïpari. 

Para o primeiro deles os Arara dizem corresponder duas posições de afinidade: ZH e DH. 

Para o segundo, tentam uma explicação desconcertante: "chamo de ïpari aquele que chama 

minha mãe de engbï" (FM, MM, FZ, ou "amante" em forma jocosa). 

                                                                                                                                                                                              
situação	real	dos	Arara	que,	se	já	havia	se	tornado	pouco	animadora	e	estimulante,	começava	a	
deteriorar-se	ainda	mais,	pelo	menos	do	ponto	de	vista	daquele	que	os	viu	resistir	e	se	
reestruturar	intensamente	entre	os	anos	de	1987	e	1995,	com	a	chegada	das	obras	
preparatórias	para	a	UH	de	Belo	Monte.	Passei	a	me	interessar	por	um	outro	contexto	
etnográfico,	algumas	comunidades	quilombolas	na	Amazônia,	nas	quais	a	densidade	das	redes	
de	relações	matrimoniais	(objeto	de	trabalho	de	minha	companheira	e	parceira	de	pesquisa,	
Miriam	Hartung)	e	a	inexistência	superficial	ou	consciente	de	regras	me	leva	a	crer	que	parte	
dos	argumentos	que	esboço	aqui	para	a	compreensão	das	engrenagens	sociológicas	e	simbólicas	
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Por um lado, a categoria ipadum (a que dizem corresponder o vocativo koko — usado 

para MB,  mas tambném para FBS, dadas as particularidades das terminologias de parentesco 

Arara) aponta para um padrão de aliança em que dois homens parecem trocar irmãs e/ou 

filhas (para que alguém possa ser ZH e/ou DH), inclui uma figura matrimonial do tipo 

avuncular e, de quebra, nos faz recordar que os Arara são polígínicos. 

  

 

Figura 3: O padrão matrimonial de ipadum  
 

 

 

 

De qualquer forma, a troca de irmãs por filhas de ZH — como regime de aliança posto 

por esta categoria — parece ampliar-se na definição de um campo matrimonial para o próprio 

filho de um homem. É como se, ao dar uma irmã em casamento a um outro homem, Ego 

tivesse como contrapartida todas as ZHD como mulheres casáveis, para si ou para seu filho. O 

interessante é que pai e filho, assim, acabam se tornando "competidores" pela mesmas 

mulheres ou, em outras palavras: ao estabelecer a troca de irmãs por filhas de ZH Ego abre o 

campo matrimonial para seu próprio filho, campo do qual o próprio Ego não estará jamais 

excluído (até porque cada homem buscaria sempre ter mais de uma esposa).  

Toitsi é um dos cinco homens que possuiam três esposas no tempo em que passei 

entre eles: no seu caso particular, parece que seus múltiplos casamentos respondiam a uma 

estratégia política de obter prestígio pela ampliação do universo de esposas, mesmo que uma 

delas seja conceitualmente uma Z. No entanto, o mais interessante é pensar a possibilidade de 

seu casamento com a filha de seu próprio pai não como uma estratégia ad hoc, manipulação 

                                                                                                                                                                                              
de	certas	práticas	matrimoniais	Arara	terão	alguma	pertinência	comparativa.	
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conjuntural de regras para fins políticos, ou o que o valha, mas como uma resultante 

virtualmente possível de práticas matrimoniais autorizadas pelas próprias condições 

estruturais do regime das alianças.  

Dito de forma direta, nas questões matrimoniais Arara tudo se passa como se uma 

mulher casável que não se transforma em esposa de fato, passasse a "condição de casável" 

para sua própria filha. Deste modo, no regime matrimonial posto pela categoria ipadum (troca 

de irmãs por filhas de ZH), uma mulher que não se transforma em esposa passa a funcionar 

como se fosse uma irmã cedida, transferindo a condição de esposa potencial para sua filha. 

Ou, por outro lado, é como se ao "disputar" uma mesma mulher, dois homens transformam 

suas filhas em esposas potenciais um para o outro. O interessante, neste ponto, é que o mesmo 

regime parece vigorar não apenas quando a mulher em disputa é uma irmã (real ou 

classificatória) de um dos homens , mas também quando se "perde" uma mulher casável para 

um outro homem. E, mais interessante ainda, é este mesmo regime que parece se impor 

também entre pai e filho quando o filho "perde" uma mulher para o pai (como Toitsi teria 

“perdido” a irmã de mulher para seu pai), mas recebe, ou melhor, reivindica receber a filha 

dela como contrapartida. Um casamento com uma irmã real (desde que FD) pode surgir então 

como uma contraprestação pela perda de uma mulher casável. Mas, a condição que torna uma 

mulher casável por este mecanismo sui-generis é o fato de ser meia-irmã, filha de um mesmo 

pai. Do ponto de vista classificatório reais, é uma irmã; do ponto de vista da ontologia das 

relações possíveis é apenas filha de uma mulher afim e de um homem que a desposou.  

O que então se vê, na forma, como um caso de incesto seria apenas a variação de uma 

regra implícita sobre possibilidades matrimonias num campo de relações estreito. Amazônico, 

ou talvez mais propriamente “ameríndio” no que tem de fluido, indeterminado, flutuante, esta 

“forma de incesto” é uma oblíqua de casamento, o que é diferente de um  “casamento 

oblíquo” – ainda que, no caso, ele seja as duas coisas – , e ainda evoca, no que tem de 

transformativo da condição inicial consanguínea de uma irmã para a condição de filha de (um 

marido de) uma afim, aquilo que Coelho de Souza chamou, para o caso dos povos do Brasil 

Central, de “consequências metamórficas do incesto" (Coelho de Souza 2004) 

Mas, e o caso da família de Tsibie? Qual o estatuto destas relações incestuosas que 

fizeram dos Arara, com sua história de divisão e isolamento, um caso de intesse para os 

próprios geneticistas (ver, por exemplo, Ribeiro-dos-Santos et al. 2001) ?  
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 Incesto, Incestos 
 

As relações matrimoniais que inauguram o subgrupo Arara do Iriri incluem casamento 

entre mãe e filho, entre pai e filha, com a filha da irmã, com a irmã e algumas outras 

combinações ou variações disso. A diferença com o caso dos Arara do Laranjal é imensa: ali 

foi uma possível esposa perdida que transmitiu a condição de afim a sua filha; aqui, foi a a 

perda de qualquer esposa possível que deu a mãe e a filhas a condição de esposável. 

Endogamia, incesto e “inbreeding” aqui de fato se confundem. As teorias nativas não 

contemplam parcela importante das uniões reais no Iriri como uniões desejáveis e não era 

pequeno o constrangimento de um homem ao tentar me explicar o fato de que alguns de seus  

filhos eram também filhos de sua própria mãe: não havia mulheres!, dizia enfático, com 

gesticulação intensa e nervosa.  

Mães e meia-irmãs por parte de mãe são para os Arara do Laranjal figuras-chave para 

todo o ciclo de vida de um homem: alimentando-se do leite no seio materno durante toda sua 

infância, ao crescer, casar e ir morar em outra casa junto ao pai de sua esposa, um homem 

adulto dependerá de sua irmã por parte de mãe, com quem conviveu em seu grupo natal, para 

receber as apreciadas bebidas fermentadas que repõem suas capacidades vitais e reprodutivas. 

Por isso, e para muitos efeitos, uma irmã por lado materno vale por uma mãe (ver, 

particularmente, Teixeira-Pinto 1993), mesmo que uma irmã por lado paterno possa valer por 

uma esposa.  

Parece ser possível então seguir as afirmações de que o que ainda chamamos de 

“incesto” – talvez na falta de coisa melhor, malgrado o peso que a palavra traz para a história 

de constituição de várias disciplinas (ver, por exemplo, Ambrosio 2005; Kuper 2002)  –  está 

muito longe de ser um fenômeno sociológico claro (Wolf 2005 principalmente a Introdução de 

sua autoria; Needham 1971) . Num antigo texto, cuja compreensão detalhada eu muitas vezes 

duvido ter alcançado, Wagner (1972) propôs uma então desconcertante interpretação do modo 

como a antropologia tradicionalmente tratou de compreender o incesto  como um efeito de 

procedimentos analíticos controversos em si mesmos. Disse ele:  

"A 'universal' statement of an 'incest taboo' is possible only to the degree that 
genealogical glosses, such as 'father', 'mother', 'sibling', etc., are considered acceptable 
as substitutes for the kin relationships of all societies." (Ibid.: 611) 

 

 Penso ser evidente que, entre os Arara, o termo “irmã”, por exemplo, usado 
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indistintamente para o Iriri e para o Laranjal,  e para o lado materno e o lado paterno  (mas 

sempre com estes modificadores), efetivamente leva a compreensões confusas sobre algumas 

das uniões matrimoniais possíveis e reais. Mas os Arara mesmo fazem, no plano 

classificatório, uma identificação nominal entre meias-irmãs, como fazem no plano das 

práticas uma equivalência substantiva entre uma irmã e uma mãe. Talvez então tudo se passe 

de fato como efeitos de uma dupla condição ou estatuto ontológico das mulheres – mães-

irmãs ou esposas de um lado, e mães-irmãs e esposas de outro – revelando a natureza 

ambígua das práticas matrimoniais nas quais essas figuras se confundem ou por possibilidade 

lógica e estrutural, ou por necessidade histórica conjuntural. Será apenas através de um outro 

olhar sobre a natureza mesma destes vínculos – talvez fazendo de termos como irmãs, mães, 

etc. menos posições e mais relações – que possamos avançar na compreensão do que vai 

envolvido naquilo que nos acostumamos chamar de “incesto” e que os casos Arara ilustram 

em alguns de seus aspectos.  

De qualquer modo, mesmo com o abandono dos estudos de parentesco nas últimas 

décadas – hoje possivel e felizmente, esperemos, superado –  o “problema do incesto” 

permaneceu ativo como fonte de debate entre antropólogos, e ao mesmo tempo com grande 

interlocução com outras áreas (cf. Patterson 2005). Nenhuma compreensão, no entanto, ainda 

se aproxima de um mínimo de consenso entre os interessados. Esta recente retomada dos 

estudos de parentesco, com seu renovado interesse pela dimensão relacional das formas de 

“substancialidade” e “mutualidade” (Parkin 2013; Sahlins 2013; Bloch 2013) parecem ter 

potencial para dar novo alento à investigação e à reflexão sobre  o já antigo, e ainda insolúvel,  

“problema do incesto”. Mas isso certamente terá de, mais uma vez, se dar ao lado de uma 

releitura dos grandes clássicos, como o velho e esculachado Wetermark que parece estar 

voltando à cena (por exemplo, Spain 1987; Walter 2000; Wolf 1993), como do 

aproveitamento de alguns autores contemporâneos que, perdendo o objeto seu interesse no 

campo, tiveram seus trabalhos sobre parentesco pouco aproveitados (por exemplo, Héritier 

1989, 1994, 1994). 

Se já se disse que “o parentesco é para a antropologia o que a lógica é para a filosofia 

ou o que o nu é para a arte” (Fox 1990; Needham 1971), não custaria ter a esperança de que o 

“problema do incesto” voltasse a ocupar, nesta retomada do interesse no parentesco, seu lugar 

fundacional – mesmo que seja para redefinir boa parte dos seus termos!   
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