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Publicado em 1951, Kinship and marriage among the Nuer é o segundo volume da

trilogia Nuer, conjunto de monografias escrito pelo antropólogo britânico Edward E.

Evans-Pritchard (1902- 1973) sobre os Nuer, povo nilótico do Sul do Sudão. Assim

como suas obras Os Nuer: uma descrição do modo de subsistência e das instituições

políticas de um povo nilota (1940) e Nuer religion (1956), este livro é baseado em

um total de doze meses de pesquisa de campo realizada sob condições adversas entre

1930 e 1936, e financiada pelo governo anglo-egípcio do Sudão. Os dez anos que

separam as datas de publicação do primeiro e do segundo volume devem-se ao

agravamento da II Guerra e à convocação do autor para o exército britânico.

Evans-Pritchard planejara sua publicação para 1942, entretanto, durante o serviço

militar, entrou em contato com beduínos Sanusi, ordem islâmica da região da

Cyrenaica, no norte da Líbia, experiência que resultou no livro The sanusi of

Cyrenaica (1949). Este hiato foi preenchido pela publicação de artigos, dentre os

quais: “Nuer bridewealth” (1946), “Nuer marriage cerimonies” (1948), “Nuer rules of

exogamy and incest” (1949) e “Kinship and the local community among the Nuer”

(1950), que abordam temas retomados com maior ou menor detalhe em Kinship and

Marriage among the Nuer.

O primeiro volume da série, The Nuer, tem por objeto o sistema político nuer e suas

relações com o modo de vida deste povo, culminando na célebre descrição da

estrutura segmentar nuer. Desprovidos de governo, os Nuer se organizam

politicamente por meio do jogo de oposições entre a estrutura tribal e a estrutura de

clãs. Os clãs são um sistema de linhagens agnáticas exógamas que traçam sua

descendência em relação a um ancestral comum. Idealmente um filho herda a

linhagem de seu pai e deve casar-se com uma mulher de outra linhagem.

Denominadas buth pelos Nuer, essas relações de parentesco constituem grupos
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dotados de unidade cuja amplitude depende de distâncias estruturais. Assim, um

nuer será nuer frente a um dinka, mas jikany frente a um nuer de outra tribo.

Dotadas de exclusividade territorial, as tribos, unidade política de maior extensão,

segmentam-se em seções e subseções de acordo com os segmentos e linhagens dos

clãs dominantes em cada território tribal. Neste sistema, a aldeia é definida por

Evans-Pritchard como a unidade mínima da política Nuer.

Em Kinship and marriage among the Nuer, o autor mostra como as redes de

parentesco internas às comunidades locais, e que se estendem para além delas, estão

conectadas com o sistema de linhagens nuer e, por meio desse sistema, com sua

estrutura política tribal. Um Nuer vive em uma comunidade por manter laços de

parentesco com algum de seus membros, consanguíneos ou por casamento. A

co-residência, associada à elasticidade do sistema de parentesco, prolonga esses

laços. Afins (parentes por casamento) tendem a ser associados a consanguíneos, de

modo que a comunidade compreende uma única genealogia baseada em relações de

parentesco cognáticas (isto é, por via paterna e materna), denominadas pelos Nuer

mar. Uma aldeia, a unidade mínima da política Nuer, constitui-se assim como um

agregado cognático – mar – ao redor de um núcleo agnático – buth, linhagem

principal que associa a aldeia ao sistema político.

A partir de uma etnografia minuciosa das relações de parentesco Nuer,

Evans-Pritchard descreve em Kinship and marriage among the Nuer diversos

recursos por meio dos quais relações de tipo mar infletem sobre relações de tipo

buth. Formas de adoção, maneiras de traçar o pertencimento à linhagem por via

materna, diversas formas de casamento, dentre as quais o levirato (casamento com a

mulher do irmão) e o casamento com mortos, entre outros, mostram a centralidade

do parentesco cognático na compreensão da estrutura segmentar nuer. Destacam-se

as negociações que precedem o casamento e a importância do gado como dote

(bridewealth). Nestes e em outros exemplos etnográficos, Evans-Pritchard

demonstra o equilíbrio dinâmico entre o parentesco agnático e o parentesco uterino

(por via materna) na vida social Nuer. Dimensões cujo caráter de oposição e
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complementaridade se apresenta nas relações entre um nuer e seus tios materno e

paterno, para os quais é, respectivamente, um “filho das mulheres” da linhagem e um

“filho da linhagem”. Além de descrever em detalhe temas fundamentais da

Antropologia do parentesco, como a relação entre proibições do casamento e incesto

e o papel do irmão da mãe, Kinship and marriage among the Nuer complementa e

complexifica o modelo da estrutura segmentar Nuer apresentado no primeiro volume

da série, sendo uma leitura fundamental para sua compreensão.
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