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Não parece provável que haja outro lugar na obra de Freud onde se encontre tão bem 

apontada a ulterior articulação lacaniana da Metáfora Paterna do que no “Moisés e o Monoteísmo”. 

É sempre surpreendente constatar a destreza da leitura que Lacan fez do texto de Freud, e 

neste texto encontramos particularmente uma verdadeira pepita do quanto Freud, sem saber o 

alcance do que proferia, deixa para Lacan o mapa da mina. 

O “Moisés e o Monoteísmo” é um texto bastante especial, um texto admirável onde 

encontramos um Freud que está morrendo e, por isso mesmo, cuidando de ficar vivo. 

Nesse sentido o Moisés de Freud nos coloca diante de como a articulação do inconsciente 

por ele forjada urgia por  uma instrumentação conceitual que a sustentasse epistemicamente. 

 A Segunda Tópica permitiu a Freud andar por muito do chão que a primeira dificultou. 

Mas ainda assim, sua insuficiência fazia com que o viés da articulação de Freud lançasse mão de 

uma vereda imaginária propulsora de muitos mal-entendidos. 

É bastante comovente percorrer este texto dos últimos anos da vida de Freud, vendo-o erigir 

mais uma vez sua perene questão: O que é um pai? 

Esta insistente questão, o que acrescenta tratada por ele neste caminho? 

Apesar de Freud se apresentar nessa construção como um grande conhecedor do assunto 

que aborda, no que diz respeito aos mais importantes estudos da história do judaísmo, da 

Antigüidade - principalmente do império egípcio - e da história das religiões, sua tese é hipotética. 

Não há nada que assegure sua veracidade, conquanto seus argumentos sejam absolutamente 

magistrais. 

Os modernos estudos antropológicos de sua época serviram de grande oposição aos seus 

trabalhos que versavam sobre discussões desse teor. E seu magnífico “Totem e Tabu” teria ficado 

realmente em maus lençóis, aos olhos da ciência moderna, não fosse a importante intervenção de 

Lévi-Strauss que atesta o valor e pertinência dessa contribuição de Freud, pelo que nela há de 

metáfora para o que é possível inscrever como mito diante do Real. 

A questão da Horda Primeva se retoma no Moisés de Freud. Ele utiliza sua proposição de 

quase vinte e seis anos retroativos ao assassinato do pai para dar amparo ao que vai preconizar. 

E seu postulado aí faz uma espécie de retomada autorreferente  deste primeiro tratado sobre 

o crime na horda primeva. 

Apesar de esse texto de Freud encontrar certas especificidades que se afastam de uma certa 

organização dos seus escritos, ele conserva sua face mais conhecida de cientista rigoroso, atento aos 



mínimos detalhes. E por isso nos servimos no decorrer do texto de uma gama extensa de 

informações eruditas na malha de sua arguição. 

No entanto, há algo curioso durante todo o texto; é que Freud nos revela o quanto ao 

argumentar está acometido dos efeitos que segue provocando em seu leitor. 

Ele vai nos dizendo vez por outra que reconhece que há algo de uma feição um tanto 

passional em seu argumento, embora trate com todo o rigor da pesquisa que erigiu. 

Ao fim de tudo, menos importa a questão de tomar partido em sua defesa, pois correríamos 

o risco de com isso fazermos celebração religiosa. 

Freud vacilou quanto à publicação do texto, temeu sua repercussão em épocas tão sombrias 

para os semitas, além do que estava um tanto admirado com a posição da igreja, para onde apontava 

a melhor abordagem ética no meio de tantos aulidos. Mas tão logo se viu afastado de Viena, em 

terras inglesas, imediatamente retomou o trabalho para publicação. 

Em todo caso, do ponto de vista autobiográfico, o Moisés de Freud trata de uma sangrenta 

ferida narcísica, reconcilia-o com seu desdém a sua religião de origem e insinua um certo temor de 

seu lugar de pai, ao mesmo tempo que defende este pai como outorgante de um testamento de 

justiça, verdade e fidelidade. 

Do ponto de vista de suas articulações, não encontramos nenhuma nova afirmação a 

propósito de suas teorias, ao contrário, ele utiliza o que forjou anteriormente como seus argumentos 

para a tese de que Moisés era um egípcio. 

Na verdade, não parece que estivesse procurando angariar adeptos crentes em sua tese, isto 

não. Parece mesmo é que nem ele próprio se dava conta do que estava contido em seu escrito. 

E o que podemos encontrar de novo e bastante novo neste texto não é da ordem de sua tese, 

mas sim de algo que aparece um tanto tangencialmente nela. 

É nessa tangente que aparecem elementos precisos, embora desarticulados, sobre a relação 

que Lacan irá fazer do inconsciente estruturado como linguagem a partir de uma inscrição da 

Metáfora Paterna, que é metáfora do desejo da mãe. 

O campo de onde se depreende a metáfora será sempre relativo ao simbólico, logo, à morte. 

A citação que se segue é bastante longa, mas circunscreve a parte do texto que estou 

apontando: 

“Entre os preceitos da religião de Moisés há um que é de importância maior do que parece 

inicialmente. Trata-se da proibição contra fabricar uma imagem de Deus  - a compulsão a adorar 

um Deus que não se vê. Nisso, suspeito eu, Moisés excedia a rigidez da religião de Aten. Talvez ele 

simplesmente quisesse ser coerente: seu Deus, não teria nome nem semblante. Talvez  fosse uma 

nova medida contra abusos mágicos. Mas, se essa proibição fosse aceita, deveria ter um efeito 



profundo, pois significava que uma percepção sensória recebia um lugar secundário quanto ao que 

poderia ser chamado de idéia abstrata – um triunfo da intelectualidade sobre a sensualidade, ou, 

estritamente falando, uma renúncia instintual, com todas as suas conseqüências psicológicas 

necessárias. 

Isso pode não parecer óbvio à primeira vista, e, antes que possa proporcionar convicção, 

temos de recordar outros processos do mesmo caráter no desenvolvimento da civilização humana. 

O mais antigo desses, e talvez o mais importante, está fundido à obscuridade  das eras primitivas.”  

 

 

 

 

 

 


