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No seu Prefácio, Freud conta que seu primeiro estímulo para escrever estes ensaios veio
das obras de Wundt e Jung. Na realidade, seu interesse pela antropologia social vinha de muito
tempo antes. Na correspondência com Fliess (1950a), além de alusões gerais ao gosto sempre
presente pelo estudo da arqueologia e da pré-história, há um certo número de referências
específicas a temas antropológicos e à luz que a psicanálise lança sobre eles. No Rascunho N (31
de maio de 1897), por exemplo, ao estudar o ‘horror ao incesto’, ele assinala a relação entre o
desenvolvimento da civilização e a repressão dos instintos, assunto ao qual retornou no artigo
sobre ‘“Civilized” Sexual Ethics’ (1908d) e, muito mais tarde, em Civilization and its Discontents
(1930a). Novamente, na Carta 78 (12 de dezembro de 1897), escreve: ‘Pode imaginar o que são
“mitos endopsíquicos”? São o fruto mais recente de meus trabalhos mentais. A obscura percepção
interior de nosso próprio mecanismo psíquico estimula ilusões de pensamento, que são
naturalmente projetadas para o exterior e, de modo característico, para o futuro e o além-mundo.
Imortalidade, castigo, vida após a morte, todos constituem reflexos de nossa própria psique mais
profunda (…) psicomitologia’. E, na Carta 144 (4 de julho 1901): ‘Já leu que os ingleses escavaram
um velho palácio em Creta (Cnossos), o qual declaram ser o autêntico labirinto de Minos? Zeus
parece ter sido originalmente um touro. Parece, também, que o nosso próprio velho Deus, antes de
passar pela sublimação incentivada pelos persas, era também adorado como um touro. Isso
suscita toda sorte de pensamentos, que ainda não estão em tempo de serem colocados no papel’.
Finalmente, vale a pena mencionar uma breve passagem numa nota ao pé da página à primeira
edição de A Interpretação de Sonhos (1900a), perto do fim da Seção B do Capítulo V, Edição
Standard Brasileira, IV, 230n., Imago Editora, 1972, que deixa entrever a direção da monarquia da
posição social do pai de família.
Mas os principais elementos da contribuição de Freud à antropologia social aparecem, pela
primeira vez, nesta obra e mais especialmente no quarto ensaio, que contém a hipótese da horda
primeva e da morte do pai primevo, e elabora sua teoria fazendo remontar a isso a origem da
quase totalidade das instituições sociais e culturais posteriores. O próprio Freud estimava muito
este último ensaio, tanto no que diz respeito ao conteúdo como à forma. Contou a seu tradutor de
então, provavelmente em 1921, que o considerava como sua obra mais bem escrita. Não obstante,

o Dr. Ernest Jones informa-nos que mesmo em meados de junho de 1913, quando as provas do
ensaio já se achavam prontas e após havê-lo apresentado à Sociedade Psicanalítica de Viena,
Freud ainda expressava dúvidas e hesitações sobre sua publicação. Essas dúvidas foram
prontamente afastadas, contudo, e o livro permaneceu sendo um de seus favoritos durante toda a
vida, recorrendo constantemente ao mesmo. Assim, por exemplo, resumiu-o e discutiu-o com
particular carinho no sexto capítulo de seu Autobiographical Study (1925d) e citou-o muita vezes
no último livro que publicou, Moses and Monotheism (1939a).
Sobre a composição real destes ensaios, possuímos uma boa quantidade de informações,
cujos pormenores podem ser encontrados no segundo volume da biografia de Freud, pelo Dr.
Ernest Jones. Freud começara os preparativos para a obra e, em particular, a leitura de grande
quantidade de literatura sobre o assunto, já em 1910. O título ‘Totem e Tabu’ evidentemente já se
encontrava em seu espírito em agosto de 1911, embora só viesse a adotá-lo definitivamente
quando os ensaios foram coligidos em forma de livro. O primeiro ensaio foi terminado em meados
de janeiro de 1912, publicado em Imago em março seguinte e pouco após reimpresso, com
algumas pequenas omissões, no semanário vienense Pan (11 e 18 de abril de 1912) e no diário
Neues Wiener Journal, de Viena (18 de abril). O segundo ensaio foi lido na Sociedade Psicanalítica
de Viena, em 15 de maio de 1912, numa palestra que durou três horas. O terceiro foi preparado
durante o outono de 1912 e pronunciado perante a Sociedade de Viena em 15 de janeiro de 1913.
O quarto foi terminado em 12 de maio de 1913 e lido para a mesma sociedade em 4 de junho de
1913.
Totem e Tabu foi traduzido em diversas línguas além do inglês, durante a vida de Freud:
em húngaro (1919), espanhol (1923), português (s/data), francês (1924), japonês (duas vezes,
1930 e 1934) e hebraico (1939). Para a última dessas traduções, como veremos adiante (Ver em
[1]), Freud escreveu um prefácio especial.

PREFÁCIO À PRIMEIRA EDIÇÃO

Os quatro ensaios que se seguem foram originalmente publicados (sob um título que serve
de subtítulo ao presente livro) nos dois primeiros volumes de Imago, periódico editado sob a minha
direção. Representam uma primeira tentativa de minha parte de aplicar o ponto de vista e as
descobertas da psicanálise a alguns problemas não solucionados da psicologia social
[Völkerpsychologie]. Dessa maneira, apresentam, por um lado, um contraste metodológico com a
obra de Wilhelm Wundt, que aplica as hipóteses e os métodos de trabalho da psicologia
não-analítica aos mesmos objetivos, e, por outro, com os trabalhos da escola de psicanálise de
Zurique, que se esforça, pelo contrário, por solucionar os problemas da psicologia individual com o
auxílio de material derivado da psicologia social. (Cf. Jung, 1912 e 1913.) Apresso-me em
confessar que foi dessas duas fontes que recebi o primeiro estímulo para os meus próprios
ensaios.

Estou plenamente consciente das deficiências destes estudos. Não preciso mencionar
aquelas que são necessariamente características das obras pioneiras, mas outras exigem uma
palavra de explicação. Os quatro ensaios coligidos nestas páginas visam a despertar o interesse
de um círculo bastante amplo de leitores instruídos, mas, na realidade, não podem ser
compreendidos nem apreciados exceto por aqueles que já não sejam alheios à natureza essencial
da psicanálise. Estes ensaios procuram diminuir a distância existente entre os estudiosos de
assuntos como a antropologia social, a filologia e o folclore, por um lado, e os psicanalistas, por
outro. No entanto, não podem oferecer a ambos os lados o que a cada um falta: ao primeiro, uma
iniciação adequada na nova técnica psicológica; ao último, uma compreensão suficiente do
material que se encontra à espera de tratamento. Devem assim contentar-se em atrair a atenção
das duas partes e em incentivar a crença de que uma cooperação ocasional entre ambas não
poderá deixar de ser proveitosa para a pesquisa.
Ver-se-á que os dois principais temas dos quais o título deste livro se origina - os totens e
os tabus - não receberam o mesmo tratamento. A análise dos tabus é apresentada como um
esforço seguro e exaustivo para a solução do problema. A investigação sobre o totemismo não faz
mais que declarar que ‘isso é o que a psicanálise pode, no momento, oferecer para a elucidação
do problema do totem’. A diferença está ligada ao fato de que os tabus ainda existem entre nós.
Embora expressos sob uma forma negativa e dirigidos a um outro objeto, não diferem, em sua
natureza psicológica, do ‘imperativo categórico’ de Kant, que opera de uma maneira compulsiva e
rejeita quaisquer motivos conscientes. O totemismo, pelo contrário, é algo estranho aos nossos
sentimentos contemporâneos - uma instituição social-religiosa que foi há muito tempo relegada
como realidade e substituída por formas mais novas. Deixou atrás de si apenas levíssimos
vestígios nas religiões, maneiras e costumes dos povos civilizados da atualidade e foi submetido a
modificações de grande alcance mesmo entre as raças, sobre as quais ainda exerce influência. Os
progressos sociais e técnicos da história humana afetaram os tabus muito menos que os totens.
Faz-se neste livro uma tentativa de deduzir o significado original do totemismo dos seus
vestígios remanescentes na infância - das insinuações dele que emergem no decorrer do
desenvolvimento de nossos próprios filhos. A estreita conexão entre totens e tabus nos leva um
passo à frente no sentido da hipótese apresentada nestas páginas e se, no final, a hipótese
parecer altamente improvável, essa falha não constituirá argumento contra a possibilidade de
aproximá-la mais ou menos estreitamente da realidade tão difícil de reconstruir.
ROMA, setembro de 1913.

PREFÁCIO À TRADUÇÃO HEBRAICA

Nenhum leitor [da versão hebraica] deste livro achará fácil colocar-se na posição
emocional de um autor que é ignorante da linguagem da sagrada escritura, completamente alheio
à religião de seus pais - bem como a qualquer outra religião - e não pode partilhar de ideais

nacionalistas, mas que, no entanto, nunca repudiou seu povo, que sente ser, em sua natureza
essencial, um judeu e não tem nenhum desejo de alterar essa natureza. Se lhe fosse formulada a
pergunta: ‘Desde que abandonou todas essas características comuns a seus compatriotas, o que
resta em você de judeu?’, responderia: ‘Uma parte muito grande e, provavelmente a própria
essência’. Não poderia hoje expressar claramente essa essência em palavras, mas algum dia, sem
dúvida, ela se tornará acessível ao espírito científico.
Assim, constitui experiência de um tipo muito especial para esse autor um livro seu ser
traduzido para a língua hebraica e colocado nas mãos de leitores para quem esse idioma histórico
é uma língua viva; um livro, além disso, que trata da origem da religião e da moralidade, embora
não adote um ponto de vista judaico e não faça exceções em favor do povo judeu. O autor espera,
contudo, estar de acordo com seus leitores na convicção de que a ciência sem preconceitos não
pode permanecer estranha ao espírito do novo judaísmo.

VIENA, dezembro de 1930.

I - O HORROR AO INCESTO
O homem pré-histórico, nas várias etapas de seu desenvolvimento, nos é conhecido
através dos monumentos e implementos inanimados que restaram dele, através das informações
sobre sua arte, religião e atitude para com a vida - que nos chegaram diretamente ou por meio de
tradição transmitida pelas lendas, mitos e contos de fadas -, e através das relíquias de seu modo
de pensar que sobrevivem em nossas maneiras e costumes. À parte disso, porém, num certo
sentido, ele ainda é nosso contemporâneo. Há homens vivendo em nossa época que, acreditamos,
estão muito próximos do homem primitivo, muito mais do que nós, e a quem, portanto,
consideramos como seus herdeiros e representantes diretos. Esse é o nosso ponto de vista a
respeito daqueles que descrevemos como selvagens ou semi-selvagens; e sua vida mental deve
apresentar um interesse peculiar para nós, se estamos certos quando vemos nela um retrato bem
conservado de um primitivo estágio de nosso próprio desenvolvimento.
Se essa suposição for correta, uma comparação entre a psicologia dos povos primitivos,
como é vista pela antropologia social, e a psicologia dos neuróticos, como foi revelada pela
psicanálise, está destinada a mostrar numerosos pontos de concordância e lançará nova luz sobre
fatos familiares às duas ciências.
Tanto por razões externas como internas, escolherei como base dessa comparação as
tribos que foram descritas pelos antropólogos como sendo dos selvagens mais atrasados e

miseráveis, os aborígenes da Austrália, o continente mais jovem, em cuja fauna também podemos
ainda observar muita coisa que é arcaica e já pereceu em outras regiões.
Os aborígenes australianos são considerados uma raça distinta, sem apresentar relação
física nem lingüística com seus vizinhos mais próximos, os povos melanésio, polinésio e malaio.
Eles não constroem casas, nem abrigos permanentes; não cultivam o solo; não criam animais
domésticos, a exceção do cão; não conhecem nem mesmo a arte da cerâmica. Vivem inteiramente
da carne dos animais que caçam e das raízes que arrancam. Reis e chefes são desconhecidos
entre eles; os assuntos comuns são decididos`por um conselho de anciães. É altamente duvidoso
que se lhes possa atribuir qualquer religião moldada na adoração de seres superiores. As tribos do
interior do continente, que têm de lutar contra condições de existência mais árduas em virtude da
escassez de água, parecem ser, sob todos os aspectos, mais primitivas do que as que vivem perto
da costa.
Naturalmente não era de se esperar que a vida sexual desses canibais pobres e desnudos
fosse moral no nosso sentido ou que seus instintos sexuais estivessem sujeitos a um elevado grau
de qualquer restrição. Entretanto, verificamos que eles estabelecem para si próprios, com o maior
escrúpulo e o mais severo rigor, o propósito de evitar relações sexuais incestuosas. Na verdade,
toda a sua organização social parece servir a esse intuito ou estar relacionada com a sua
consecução.
Entre os australianos, o lugar das instituições religiosas e sociais que eles não têm é
ocupado pelo sistema do ‘totemismo’. As tribos australianas subdividem-se em grupos menores, ou
clãs, cada um dos quais é denominado segundo o seu totem. O que é um totem? Via de regra é
um animal (comível e inofensivo, ou perigoso e temido) e mais raramente um vegetal ou um
fenômeno natural (como a chuva ou a água), que mantém relação peculiar com todo o clã. Em
primeiro lugar, o totem é o antepassado comum do clã; ao mesmo tempo, é o seu espírito guardião
e auxiliar, que lhe envia oráculos, e embora perigoso para os outros, reconhece e poupa os seus
próprios filhos. Em compensação, os integrantes do clã estão na obrigação sagrada (sujeita a
sanções automáticas) de não matar nem destruir seu totem e evitar comer sua carne (ou tirar
proveito dele de outras maneiras). O caráter totêmico é inerente, não apenas a algum animal ou
entidade individual, mas a todos os indivíduos de uma determinada classe. De tempos em tempos,
celebram-se festivais em que os integrantes do clã representam ou imitam os movimentos e
atributos de seu totem em danças cerimoniais.
O totem pode ser herdado tanto pela linha feminina quanto pela masculina. É possível que
originalmente o primeiro método de descendência predominasse em toda parte e só
subseqüentemente fosse substituído pelo último. A relação de um australiano com seu totem é a
base de todas as suas obrigações sociais: sobrepõe-se à sua filiação tribal e às suas relações
consangüíneas.
O totem não está vinculado a um determinado lugar. Os integrantes do clã distribuem-se
por diferentes localidades e vivem pacificamente, lado a lado, com membros de outros clãs

totêmicos.
E chegamos agora, por fim, à característica do sistema totêmico que atraiu o interesse dos
psicanalistas. Em quase todos os lugares em que encontramos totens, encontramos também uma
lei contra as relações sexuais entre pessoas do mesmo totem e, conseqüentemente, contra o seu
casamento. Trata-se então da ‘exogamia’, uma instituição relacionada com o totemismo.
Esta proibição é notável por sua severa obrigatoriedade. Não existia nada no conceito ou
atributos do totem que até agora mencionei que nos levasse a prevê-la, de maneira que é difícil
compreender como ela veio a se tornar parte do sistema totêmico. Não é de surpreender, portanto,
que alguns investigadores suponham na realidade, que a exogamia originalmente - nos primeiros
tempos e em seu verdadeiro significado - nada tivesse a ver com o totemismo, mas se tivesse
vinculado a ele (sem existir qualquer conexão subjacente) em uma época em que as restrições
matrimoniais tornaram-se necessárias. Se bem que isto seja possível, o fato é que a ligação entre
totemismo e exogamia existe, sendo indiscutivelmente uma ligação muito firme.
Algumas outras considerações tornarão mais claro o significado desta proibição:
(a) A violação da proibição não é deixada ao que se poderia chamar de punição
‘automática’ das partes culpadas, como no caso de outras proibições totêmicas, tal como a
existente contra a morte do animal totem. É vingada da maneira mais enérgica por todo o clã,
como se fosse uma questão de impedir um perigo que ameaça toda a comunidade ou como se se
tratasse de alguma culpa que a estivesse pressionando. Algumas citações de Frazer (1910, 1, 54)
demonstrarão quão severamente essas transgressões são tratadas por selvagens que, sob outros
aspectos, estão longe de serem morais segundo nossos padrões:
‘Na Austrália, a penalidade comum para as relações sexuais com uma pessoa de um clã
proibido é a morte. Não importa se a mulher é do mesmo grupo local ou foi capturada de outra
tribo, durante a guerra; o homem do clã impróprio que a usar como esposa é perseguido e morto
por seus irmãos de clã, assim como a mulher; embora, em alguns casos, se os transgressores
conseguem evitar a captura por um certo tempo, a ofensa possa ser perdoada. Na tribo Ta-ta-thi,
da Nova Gales do Sul, nos raros casos em que ocorre, o homem é morto, mas a mulher é apenas
espancada ou perfurada por lanças, ou ambas as coisas, até ficar quase morta; sendo a razão
alegada para não chegar a matá-la o fato de, provavelmente, ter sido coagida. Mesmo em namoros
ocasionais, as proibições do clã são estritamente observadas; todas as suas violações “são
encaradas com a maior repulsa e punidas com a morte”.’ [Citado de Cameron 1885, 351.]
(b) Desde que o mesmo castigo severo é infligido a casos amorosos passageiros que não
resultaram em filhos, parece improvável que as razões para a proibição sejam de natureza prática.
(c) Uma vez que os totens são hereditários não mutáveis pelo casamento, é fácil
acompanhar as conseqüências da proibição. Por exemplo: onde a descendência se faz pela linha
feminina, se um homem do totem canguru casar-se com uma mulher do totem emu, todos os filhos,
tanto os rapazes como as meninas, pertencerão ao clã emu. Assim os regulamentos totêmicos
tornarão impossível a um filho desse casamento manter relações sexuais incestuosas com sua

mãe ou irmãs, que são emus como ele próprio.
(d) Um pouco mais de reflexão, porém, demonstrará que a exogamia vinculada ao totem
realiza mais (e, assim, visa a mais) do que a prevenção do incesto com a própria mãe e irmãs.
Torna impossível ao homem as relações sexuais com todas as mulheres de seu próprio clã (ou
seja, com um certo número de mulheres que não são suas parentas consangüíneas), tratando-as
como se fossem parentes pelo sangue. À primeira vista, é difícil perceber a justificativa psicológica
desta restrição tão ampla, que vai muito além de qualquer comparação com os povos civilizados.
Pode-se depreender dela, porém, que o papel desempenhado pelo totem como antepassado
comum é tomado muito a sério. Todos os que descendem do mesmo totem são parentes
consangüíneos. Formam uma família única e, dentro dela, mesmo o mais distante grau de
parentesco é encarado como impedimento absoluto para as relações sexuais.
Vemos, então, que esses selvagens têm um horror excepcionalmente intenso ao incesto,
ou são sensíveis ao assunto num grau fora do comum, e que aliam isso a uma peculiaridade que
permanece obscura para nós: a de substituir o parentesco consangüíneo real pelo parentesco
totêmico. Este último contraste, contudo, não deve ser exagerado em excesso e devemos nos
lembrar que as proibições totêmicas incluem a proibição contra o incesto verdadeiro como um caso
especial.
O enigma de como a família verdadeira veio a ser substituída pelo clã totêmico talvez deva
permanecer insolúvel até que a natureza do próprio totem possa ser explicada. Ao mesmo tempo,
é de se observar que se existisse um certo grau de liberdade de relações sexuais fora do
casamento, o parentesco de sangue e, conseqüentemente, a proibição do incesto, tornar-se-iam
tão incertos que a proibição teria necessidade de uma base mais ampla. Em conseqüência disso, é
digno de nota que os costumes australianos, em certas situações sociais e durante certos festejos,
permitam a quebra dos direitos conjugais exclusivos de um homem sobre a sua mulher.
A linguagem dessas tribos australianas apresenta uma peculiaridade que sem dúvida
alguma tem relação com o que estamos tratando: os termos por elas empregados para expressar
os diversos graus de parentesco não denotam uma relação entre dois indivíduos, mas sim entre
um indivíduo e um grupo. Foi isto que L. H. Morgan [1877] denominou de sistema ‘classificatório’
de parentesco. Assim, um homem utiliza o termo ‘pai’ não apenas para o seu verdadeiro genitor,
mas também para todos os outros homens com quem sua mãe poderia ter-se casado, de acordo
com a lei tribal, e que, desse modo, poderiam tê-lo gerado. Emprega o termo ‘mãe’ não apenas
para a mulher de quem na realidade nasceu, mas também para todas as outras mulheres que lhe
poderiam ter dado à luz sem transgredir a lei da tribo; usa as expressões ‘irmão’ e ‘irmã’ não
somente para os filhos de seus pais verdadeiros, mas também para os filhos de todas aquelas
pessoas com quem mantém uma relação de pais, no sentido classificatório, e assim por diante.
Desse modo, os termos de parentesco que dois australianos mutuamente se aplicam não indicam
necessariamente

qualquer

consangüinidade,

como

os

nossos

indicariam:

representam

relacionamentos sociais mais do que físicos. Algo que se aproxima do sistema classificatório pode

ser encontrado entre nós, quando as crianças são incentivadas a referir-se aos amigos dos pais
como ‘tio’ ou ‘tia’ ou quando, falando num sentido metafórico, dizemos ‘irmãos em Apolo’ ou ‘irmãs
em Cristo’.
Embora este uso de palavras nos surpreenda e pareça tão confuso, será facilmente
compreendido se o encararmos como uma sobrevivência da instituição matrimonial que o Rev. L.
Fison chamou de ‘casamento de grupo’ e que consiste num certo número de homens exercer
direitos conjugais sobre um certo número de mulheres. Os filhos desse casamento grupal
justificadamente considerar-se-iam então uns aos outros como irmãos e irmãs (embora não
houvessem todos nascido da mesma mãe) e veriam todos os homens do grupo como pais.
Embora alguns autores, como Westermarck (1901) tenham discutido as conclusões que
outros tiraram da existência do sistema classificatório de parentesco, os que têm maior
familiaridade com os nativos australianos concordam em considerar esse sistema como uma
sobrevivência dos dias do casamento grupal. Na verdade, de acordo com Spencer e Gillen (1899)
[64], uma certa forma de casamento de grupo existe ainda hoje nas tribos arabuna e dieri. O
matrimônio grupal precedeu, dessa maneira, o casamento individual entre esses povos e, depois
do seu desaparecimento, restaram dele traços definidos tanto na linguagem quanto nos costumes.
Mas, uma vez que tenhamos colocado o matrimônio de grupo no lugar do casamento
individual, o grau visivelmente excessivo de evitação de incesto com que nos deparamos entre
esses mesmos povos se torna inteligível. A exogamia totêmica, ou seja, a proibição de relações
sexuais entre os membros do mesmo clã, parece ter constituído o meio apropriado para impedir o
incesto grupal; dessa maneira, estabeleceu-se e persistiu muito tempo após a sua raison d’être
haver cessado.
Pode parecer que descobrimos assim os motivos que levaram os nativos australianos a
estabelecer suas restrições matrimoniais, mas vamos agora saber que o estado de coisas real
revela uma complexidade muito maior e, à primeira vista, desconcertante, porque existem poucas
raças na Austrália em que a barreira totêmica constitua a única proibição. A maioria delas está
organizada de maneira a incidir em duas divisões, conhecidas como classes matrimoniais ou
‘fratrias’. Cada uma destas fratrias é exógama e abrange um certo número de clãs totêmicos. Via
de regra, cada fratria é ainda subdividida em duas ‘subfratrias’, com a tribo inteira achando-se
assim dividida em quatro e as subfratrias sendo intermediárias entre as fratrias e os clãs totêmicos.

Aqui os doze clãs totêmicos estão divididos em quatro subfratrias e duas fratrias. Todas as
divisões são exógamas. As subfratrias c e e formam uma unidade exógama e assim também as
subfratrias d e f. O resultado (e, portanto, o objetivo) destas disposições não pode ser posto em
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