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Moisés e o monoteísmo: uma teoria para o antissemitismo 

Toba Sender 

O tema da identidade judaica de Freud é muito discutido. De uma 
maneira geral, a tendência é atribuir a Freud a falta da identidade judaica, 
imagem que, ao que tudo indica, ele próprio quis difundir, para preservar a 
psicanálise de se constituir como uma “ciência judaica”. Paradoxalmente, 
ao se revelar afastado da tradição judaica, Freud contrapõe sempre uma 
advertência afirmando um aspecto judaico muito forte no seu âmago, ao 
qual ele próprio chama de “forças emocionais obscuras, que eram mais 
poderosas quanto menos pudessem ser expressas em palavras, bem como 
uma nítida consciência de identidade interna, a reserva segura de uma 
construção mental comum”, como declara em seu discurso na Sociedade 
B’nai B’rith, por ocasião da sessão comemorativa de seus 70 anos, em 1926 
(vol.: XX, p: 265). 

No “Prefácio à tradução hebraica” de Totem e Tabu, Freud afirma seu 
desconhecimento “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” (vol.: XIII, p: 19), no entanto, 
declara-se judeu, logo a seguir e no mesmo parágrafo, afirmando que, do 
judaísmo, ele preserva “uma parte muito grande e, provavelmente, a própria 
essência”. (idem). Isso sem esquecer que Freud faz parte do contexto 
histórico judaico inspirado pela Hascalá, cujo objetivo foi criar o judaísmo 
secular, isto é, indicar outros elementos de identidade judaica, além da fé, 
nas formas de nacionalismo, socialismo, filantropia e devoção pela ciência 
histórica, cultura hebraica ou iídiche, segundo Yerushalmi (p: 32). 

Esta nova visão judaica, resultante da ruptura das muralhas do 
isolamento, permanece até os dias de hoje, sob a égide do chamado 
Judaísmo Humanista. Implica que, ao se julgar a atitude judaica de Freud 
como uma forma de falta de identidade judaica, incorre-se no erro de julgar 
todo o movimento social e cultural que teve início com Moses Mendelsohn 
no século XVIII em Berlim, e que se estendeu pelo império austro-húngaro, 
inclusive Viena. Atribuir a Freud uma postura de alheamento judaico seria 
negar a validade do movimento iluminista como movimento judaico 
legítimo. A judaicidade de Freud deve ser entendida dentro do contexto 
histórico, quando o judaísmo do leste europeu construía sua versão secular, 
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cultural e humanista, e que ainda hoje encontra representatividade entre os 
judeus. 

Acrescenta-se a esses fatos a enigmática dedicatória do pai de Freud, 
Jacob, na Bíblia de família, com que presenteou o filho Sigmund, por 
ocasião de seu 35º aniversário. Em 1891, ao completar Freud 35 anos, seu 
pai lhe deu de presente a Bíblia de família, a qual mandou reencadernar em 
couro, com uma elaborada dedicatória em estilo Melitzá, que consiste numa 
reunião de expressões e fragmentos esparsos do texto bíblico hebraico, 
formando uma nova construção literária. Este estilo foi amplamente 
utilizado na poesia e prosa medievais, e estava em voga na literatura da 
Hascalá, estendendo-se até o século XIX, segundo Yerushalmi (p.111). A 
dedicatória, escrita em hebraico, de acordo com o texto original, diz: 

Filho que me é querido, Shelomoh. No sétimo dos dias dos anos de 
tua vida o espírito do Senhor começou a te animar e falou em ti: Vai, 
lê meu Livro que eu escrevi e nele irromperão para ti as fontes da 
compreensão, do conhecimento e da sabedoria. Vê, é o Livro dos 
Livros, do qual sábios escavaram e legisladores aprenderam 
conhecimento e julgamento. Uma visão do Todo-Poderoso tiveste; 
ouviste e te esforçaste para fazê-lo, e te elevaste nas asas do Espírito. 
Desde então, o livro tem sido guardado como os fragmentos das 
tábuas em uma arca comigo. Para o dia em que os seus anos 
chegaram a cinco mais trinta pus nele uma capa de pele nova e 
chamei-o: “Brota, ó poço! Entoai-lhe Cânticos!” E o dei a ti como 
comemoração e lembrança de amor de teu pai, que te ama com 
perene amor. Jacob Filho de R. Shelomoh Freid. Na cidade capital de 
Viena, 29 Nisan [5]651, 6 de maio de [1]891. (YERUSHALMI, p.11) 

O estilo Melitzá exige o conhecimento profundo das Escrituras, que 
Jacob Freud, com a dedicatória, demonstra ter. Yerushalmi levanta a 
questão, por que teria o pai de Freud escrito em hebraico e não em alemão? 
E não é de se esperar que o presenteado compreenda a dedicatória escrita 
em seu nome? Considerando ainda que este exemplar da Bíblia é o mesmo 
que Freud estudou na infância, pode-se inferir que o hebraico não lhe era, 
de todo, estranho. Todas essas considerações são sinais da identidade 
judaica de Freud, diferentemente da tendência a negá-la. Um engano 
semelhante pode ser apontado na interpretação de Moisés e o Monoteísmo, 
o último livro teórico de Freud. 
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Moisés e o Monoteísmo, cuja conclusão se deu em 1938, um ano 
antes da morte de Freud, apresenta um texto polêmico. Sob a roupagem do 
discurso psicanalítico, Freud afirma ter sido Moisés de origem egípcia, e 
que a religião imposta aos hebreus teria sido a antiga religião monoteísta de 
Aton. Freud encontra muitos opositores ao conteúdo do texto, considerado 
uma blasfêmia, além de deixar a impressão, à primeira vista, de um possível 
distanciamento do autor em relação ao judaísmo. O próprio Freud prevê a 
reação contrária à sua teoria, iniciando o texto com a afirmação de que seria 
muito difícil aos judeus abrirem mão da origem judaica de seu maior líder, 
Moisés, principalmente sendo ela negada por um membro do povo, isto é, o 
próprio Freud. Mas, afirma ele, a verdade deve prevalecer sobre interesses 
nacionais, em favor de um ganho em conhecimento. Y. H. Yerushalmi 
intertextualiza com Moisés e o Monoteísmo no seu O Moisés de Freud, 
Judaísmo terminável e interminável. Yerushalmi classifica o livro de Freud 
como romance histórico, refutando a teoria, mas não deixa de indicar, de 
passagem, uma forte identidade judaica do pai da psicanálise, apesar de 
seus próprios esforços em provar o contrário. Por outro lado, é possível 
encontrar em Moisés e o Monoteísmo um profundo apelo judaico. 
Yerushalmi afirma: 

Moisés e o Monoteísmo continua a ser, em seu cerne, um livro 
deliberadamente judaico (p: 22). 

Há dois fatores que não podem ser desprezados quando se trata de 
Moisés e o Monoteísmo. O primeiro é o fato de o livro ter surgido em um 
tempo de acirradas perseguições aos judeus, que atingiram o próprio Freud, 
obrigando-o a deslocar-se de Viena para Londres. O segundo é ter sido esse 
um dos últimos – senão o último – escritos de Freud, criado na sua mais 
elevada maturidade intelectual, mas também num certo ceticismo próprio 
da velhice, tendo recebido, certamente, influências de suas questões 
pessoais judaicas. Nos termos psicanalíticos, Moisés e o Monoteísmo 
retoma o tema abordado em Totem e Tabu, escrito em 1913, 
aproximadamente vinte e cinco anos antes. Este é o conteúdo manifesto do 
texto; está claro, visível, transparente, revelado. No entanto, uma pergunta 
se apresenta, com insistência: por que teria Freud se dedicado à escrita 
desse extenso livro à época de sua velhice e agravamento de sua doença, 
quando já se sentia a ameaça nazista sobre a Europa? Que outras funções 
teria Moisés e o Monoteísmo – para Freud e para o leitor? 

690 
 

Segundo Yerushalmi, com o triunfo do nazismo, em 1934, Freud 
cumpre tardiamente a ordem do pai na dedicatória da Bíblia de família 
conclamando-o a retomar o estudo da Bíblia, e cria Moisés e o Monoteísmo. 
Freud se propõe a explicar o caráter do povo judeu a partir de sua origem 
sob a liderança de Moisés. E busca também, nos moldes de uma teoria 
psicanalítica, uma teoria para o antissemitismo. Não uma teoria política, 
histórica, social; mas uma teoria à luz dos conceitos da psicanálise. É assim 
que em Moisés e o Monoteísmo Freud indica razões históricas e razões ditas 
ocultas, para o ódio aos judeus. Freud cita, então, sete razões, as quais 
classifica como em dois tipos para o antissemitismo, sendo quatro 
fundamentos “derivados da realidade, que não exigem interpretação”, e três 
“derivados de fontes ocultas, que poderiam ser consideradas as razões 
específicas” (vol: XXIII, p.104). 

Das razões com base na realidade, Freud cita: 

1. A censura por serem os judeus estrangeiros. 

2. A circunstância de os judeus viverem como minorias entre outros 
povos. 

3. O fato de os judeus serem, sob alguns aspectos, diferentes de suas 
nações hospedeiras. 

4. O fato de desafiarem toda opressão, não se deixando exterminar, e, 
ao contrário, efetuando valiosas contribuições culturais onde são admitidos. 

Estas, diz o autor, são razões fracas, uma vez que determinadas por 
circunstâncias manifestas. As demais, segundo Freud, derivam de fontes 
ocultas, e “operam desde o inconsciente dos povos, enraizadas nas mais 
remotas eras passadas”. São elas: 

1. O ciúme para com o povo que se declarou o filho primogênito e 
favorito de Deus ainda não foi superado entre os outros povos. 

2. O costume da circuncisão, que causou impressão desagradável e 
sinistra, por relembrar a temida castração e, com ela, uma parte do passado 
primevo que fora esquecido. 

3. A proibição de fabricar uma imagem de Deus, o que implicou o 
triunfo da intelectualidade sobre a sensualidade, enfim, a renúncia 
instintual, com todas as suas consequências. 



691 
 

Estas últimas, afirma Freud, são razões movidas por forças muito 
poderosas “desde o inconsciente dos povos”, o que torna o antissemitismo 
extremamente perigoso e difícil de ser erradicado. É neste ponto que se 
explica a criação de Moisés e o Monoteísmo como um livro judaico, que 
traz em si o cerne da identidade judaica de seu autor. Na sua perplexidade 
diante do antissemitismo de seu tempo, Freud recorre às bases mais remotas 
do judaísmo. Moisés e o Monoteísmo é seu último grito na forma de uma 
extensa argumentação, à beira da desistência e da resignação. Fazendo de 
Moisés um egípcio que introduziu junto aos hebreus a antiga religião 
monoteísta de Aton, Freud nega a autodesignação de “povo eleito” pelos 
judeus. Ao contrário, foi o próprio Moisés que, para instituir no povo de 
Israel a religião de Aton, banida do Egito após a morte de Akhenaton, 
garantiu-lhes que o deus os havia escolhido como povo. Em contrapartida, o 
povo de Israel, que recebeu sobre si a missão de herdar e dar continuidade à 
religião egípcia de Aton, sob a liderança do egípcio Moisés, jamais optou 
por esta “eleição”, senão, esta lhe fora imposta pelo seu fundador. Além do 
que, “ser o povo escolhido” não trouxe aos judeus, senão sofrimento. Freud 
afirma:  

Pode não ter sido fácil ao povo conciliar uma crença em ser preferido 
por seu deus onipotente com as tristes experiências de seu infeliz 
destino. (vol.: XXIII, p.77) 

Tendo em vista as considerações que Freud desenvolve sobre a 
questão da “eleição”, sua argumentação parece ser: se a “eleição” judaica 
não tem a conotação de favoritismo, não é voluntária, senão imposta, e não 
lhe traz qualquer benefício, então, o ódio aos judeus pelo fato de se 
denominarem “povo eleito”, não se justifica. Seguindo a mesma linha de 
raciocínio, a proibição de adorar imagens, formas, ídolos e esculturas 
retirou a divindade do campo sensorial, obrigando o homem à abstração de 
pensamento e cultivo mental para perceber o deus (no caso, de Moisés), 
implicando “o avanço em intelectualidade” sobre a sensualidade, a própria 
renúncia instintual. Ora, os judeus – mais exatamente, Moisés – foram 
apenas o veículo para esse avanço, que era inerente ao processo 
civilizatório. A inauguração da nova fase na história da civilização é do 
âmbito de toda a humanidade: se não fosse inaugurada pelos judeus com a 
proibição inscrita no segundo mandamento, seria por outro povo, porque se 
trata de uma fase constitutiva da civilização. 
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O último parágrafo de Moisés e o Monoteísmo pode ser interpretado 
como um ato falho cometido por Freud: se a sua intenção era complementar 
a teoria exposta vinte e cinco anos antes em Totem e Tabu, por que teria 
concluído o texto mencionando a questão judaica? Não deveria tê-lo 
concluído com um comentário final à teoria que acabara de expor? De 
acordo com a suposição a que se propõe este trabalho, sua intenção ao 
escrever Moisés e o Monoteísmo, ainda que inconsciente, poderia ter sido 
produzir um argumento contra o ódio aos judeus. Eis o parágrafo final do 
livro: 

Talvez nossa investigação tenha alcançado um pouco de luz sobre a 
questão de saber como o povo judeu adquiriu as características que o 
distinguem. Uma luz menor foi lançada sobre o problema de saber 
como foi que puderam reter sua individualidade até o dia de hoje. 
Mas respostas exaustivas para tais enigmas não podem, com justiça, 
ser pedidas ou esperadas. Uma contribuição, a ser julgada à vista das 
limitações que mencionei de início, é tudo o que posso oferecer. 
(ibid., p.150) 

O tema não se esgota aqui, ao contrário, muito há ainda o que se 
analisar nesse admirável texto que se constitui, não por acaso, no arremate 
perfeito à obra genial de Freud, e no desfecho quase que sublime à sua vida. 
Freud morre buscando entender sua identidade judaica, indicando a 
possibilidade de um judaísmo cultural, e apontando com perplexidade o 
fenômeno do antissemitismo, do qual ele próprio foi vítima. 
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