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Freud e os protozoários

Doris Alvim Botelho

RRRRResumoesumoesumoesumoesumo

Este artigo pretende apresentar uma reflexão sobre a utilização, por Freud, da Biologia e,

mais especificamente, da Zoologia, para dar suporte à introdução do conceito de pulsão

de morte na teoria psicanalítica, a partir de 1920.

UnitermosUnitermosUnitermosUnitermosUnitermos

Protozoários; reprodução; sexualidade; diferença; morte.

A
o introduzir, em Além do princípio de prazer, o conceito de pulsão de
morte, estabelecendo uma outra dualidade pulsional, Freud inaugura
uma nova concepção da Psicanálise em seus componentes teórico e clí-

nico, colocando-se, segundo Mezan, no mesmo patamar dos “Grandes Pensa-

dores” (1991, p. 252).

Todavia, se por um lado, é por meio da clínica que o fenômeno da com-
pulsão à repetição, quando em oposição ao princípio do prazer, irá se revelar
como uma força demoníaca em ação – levando Freud a tentar encontrar um
lugar no corpo da Psicanálise para abrigar esse demônio –, por outro, é a partir
de paralelos com as concepções da Biologia, que Freud investigará a vida e a
morte, buscando subsídios para reuni-las, antagonicamente, lado a lado, em
um percurso que o levará à fundamentação do conceito de pulsão de morte e
ao novo dualismo pulsional.

Freud usa a Biologia para sustentar sua hipótese; entretanto, cabe-nos
perguntar se esse empréstimo foi, como Ferenczi (1923) apontou no Prefácio
da edição húngara de Além do princípio de prazer, uma tentativa de união
entre a Psicologia e as Ciências Biológicas, com a inserção na natureza da
polaridade entre as duas tendências – pulsões de vida e pulsões de morte –, ou
se tudo não passou de uma mera ficção consoladora.
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Luís Claudio Figueiredo, em Palavras cruzadas entre Freud e Ferenczi,

marca uma certa insistência de Freud em buscar na Biologia a confirmação de
que “tudo que é vivo há de morrer um dia, e não somente seus filhos, filhas,

amigos e semelhantes” (1999, p. 95)], como uma possível tentativa de buscar
nisso algum consolo para a morte de sua filha Sophie. Em nota de rodapé, o
autor cita, inclusive, que: “Freud, em carta a Wittels, esclarece que o manus-

crito estava praticamente pronto em setembro de 1919 e que só faltava a

discussão sobre a mortalidade ou imortalidade dos Protozoários” (p. 91).

Fritz Wittels, o primeiro biógrafo de Freud, teria afirmado que este, ao
fazer o comunicado sobre a existência da pulsão de morte, estava sob o impacto
da morte de Sophie – morte que o havia deixado profundamente abalado. Peter
Gay, em Freud: uma vida para nosso tempo (1989), relata que Freud, em 1920,
se opôs a esta versão dos fatos. Contudo, em 1923, ao ler a biografia escrita por
Wittels, achou essa interpretação muito interessante, embora errada.

No entanto, Peter Gay argumenta que, se por um lado, Freud não foi
além do princípio do prazer por causa do falecimento de sua filha, por outro,
não deve ter sido por acaso que o termo pulsão de morte – Todestrieb – entrou
em sua correspondência uma semana após esse acontecimento.

Nesse contexto, vale a pena pensar o que Freud foi buscar na Biologia ao
se reportar aos organismos mais inferiores do Reino Animal, os Protozoários.
Estes, são animais unicelulares, de tamanho microscópico que, embora apre-
sentando uma estrutura muito simples, são “funcionalmente” comparáveis
aos Metazoários – multicelulares mais desenvolvidos – o que lhes faculta uma
certa complexidade.

Na verdade, Freud tentará encontrar nas amebas, nos paramécios e em
todos os organismos que compõem o Filo Protozoa, a prova de que tanto neles,
tão inferiores, quanto em nós, os superiores, a vida e a morte se pertencem.

A essência dessa afirmação se apresenta no capítulo VI de Além do prin-

cípio de prazer, em que Freud estabelece uma relação entre o escudo protetor
que cerca a vesícula viva e o que, nesse momento, concernia ao sistema Cs –
ambos responsáveis pelo amortecimento dos estímulos que chegam do exte-
rior. Segundo Freud, e em conformidade com a Biologia: “a vesícula viva acha-

se suspensa no meio de um mundo externo carregado com as mais poderosas

energias, e seria morto pela estimulação delas emanadas, se não dispusesse

de um escudo protetor contra os estímulos” (1920, p. 38).
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Essa camada externa, diferenciada do ectoderma, é uma camada cuja
estrutura é fundamentalmente inorgânica, o que leva à constatação de que a
morte (o inorgânico) protege e defende a vida.

Luís Claudio Figueiredo reforça essa passagem, ao ressaltar que a morte
é tanto o que ameaça a vesícula viva quanto o que a protege, de tal sorte que
“vida e morte são colocadas lado a lado em uma relação muito mais complexa

do que uma mera oposição” (1999, p. 70).

Chaim Samuel Katz, em uma resenha não publicada de Palavras cruzadas

entre Freud e Ferenczi, acrescenta que Luís Cláudio se aproxima assim da Biolo-
gia contemporânea que, por exemplo, vem reconhecendo a morte celular como
parte do desenvolvimento normal, ou seja, a morte como necessária à vida.

De fato, diversos autores, como o biólogo Henri Atlan, vêm confirmando
que na organização dos seres vivos pode-se perceber uma cooperação entre o
que se admite como processos de vida e processos de morte:

“Duas correntes convergentes levaram a imaginarmos a organização de

um sistema vivo, hoje em dia, como o resultado de processos antagônicos,

um de construção e outro de desconstrução; um de ordenação e regularida-

de, outro de perturbações aleatórias e de diversidade; um de repetição in-

variável, outro de novidade imprevisível” (1992, p. 236).

Quando Freud vai buscar essa característica da vesícula viva, provida de
um escudo protetor para se defender, de modo a tecer um paralelo entre esse
escudo e o sistema Cs – o que, de certa forma, ele já havia feito desde o Projeto

– e, principalmente, quando ele vai buscar essa constatação nos animais reco-
nhecidamente mais primitivos, pode-se subentender que ele está se referindo
às amebas, que se constituem nos mais simples animais do Filo Protozoa e, de
modo mais amplo, nos mais simples animais viventes do Reino Animal.

As amebas, que em alguns de seus tipos possuem esse escudo protetor,
a despeito de sua aparente simplicidade, realizam todas as atividades animais
essenciais – ou seja, movem-se, capturam e digerem o alimento, eliminam os
resíduos não digeridos, respiram, respondem aos estímulos externos e inter-
nos, crescem e se reproduzem.

Amebas e seres humanos possuem um escudo protetor contra os estí-
mulos externos. Contudo, tanto em um quanto em outro, não há um escudo
protetor contra as excitações provenientes do interior.
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Freud, bem mais interessado nessas excitações internas, abandona mo-
mentaneamente os Protozoários para falar das pulsões, que ele chama de as
mais abundantes fontes de excitação interna.

O demoníaco é mais uma vez trazido como aquilo que se repete, à reve-
lia do princípio do prazer:

“As repetições revelam que o paciente está às voltas com experiências in-

fantis não ligadas e que excedem e pressionam as suas possibilidades de

ligação. São estas situações em que as energias não-ligadas retornam sem

levar em conta nenhuma possibilidade de obter prazer, em que elas retornam

simplesmente porque não estão ligadas e não são ligáveis, as que mais

revelam a natureza própria destas forças de aparência demoníaca em que

reside o mais pulsional das pulsões” (Figueiredo, 1999, p. 81).

A relação entre o pulsional e a compulsão à repetição constitui o que
Freud considera como o atributo mais universal das pulsões e até mesmo da
vida orgânica: “Parece, então, que um instinto é um impulso inerente à vida
orgânica, a restaurar um estado anterior de coisas” (1920, p. 47).

O caráter conservador das pulsões é o que Freud nos sugere e demons-
tra, por exemplo, com a desova dos peixes1, afirmando ainda que o organismo
vivo tenderia a retornar sempre a um antigo estado de coisas; e que o processo
de desenvolvimento é fruto de pressões externas, na medida em que a morte é
a finalidade da vida.

“A regressão, forma exterior da repetição, acaba por conduzir o ser vivo à

condição inorgânica de que partiu, ou seja, a morte repete o estado anterior

ao nascimento. Daí inferir a pulsão de morte como inerente a toda matéria

viva não é mais que um passo, e Freud o dá mediante a consideração de

que, se todo organismo morre necessariamente por suas causas internas, a

morte deve ser uma possibilidade inscrita na própria trama da existência”

(Mezan, 1991, p. 260).

Para sustentar a hipótese de que a morte é uma necessidade e de que
toda substância viva está fadada a morrer por causas internas, Freud volta à
Biologia e, mais especificamente, às considerações dos biólogos sobre a ques-
tão da morte natural.

Para tanto, utiliza-se das constatações do biólogo alemão Weismann, que
havia diferenciado na substância viva uma parte mortal, o soma ou corpo, e uma
parte potencialmente imortal, as células germinativas, responsáveis pela repro-
dução e, conseqüentemente, pela sobrevivência da espécie. Na verdade, trata-
se da doutrina de continuidade do germe, desenvolvida por August Weismann.
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Freud aproveita o argumento de Weismann para confirmar sua hipótese,
por relação às forças que operam na substância viva, reafirmando que haveria
dois tipos de pulsões: as que procuram levar o que é vivo à morte, e as que
procuram garantir a renovação da vida. Parece, então, que Weismann e Freud
encontram-se em total harmonia.

No entanto, na medida em que Weismann só considera essa diferencia-
ção nos Metazoários (multicelulares), o paralelo com a Biologia, que Freud
estava tentando estabelecer, perde o sentido, tendo em vista que essa concep-
ção anula a hipótese de que as pulsões de morte existiriam desde o início da
vida sobre a Terra.

As pesquisas desenvolvidas com animais unicelulares – ponto de parti-
da da tese freudiana – eram, nesse momento, aparentemente contraditórias
pois, enquanto para alguns pesquisadores os Protozoários, experimentalmen-
te, eram detentores de uma demonstrável “imortalidade”; para outros, os
Protozoários pareciam morrer após uma fase de degeneração.

Essa “imortalidade” da substância viva era verificada experimentalmen-
te, ou seja, em laboratório, e consistia no fornecimento de nutrientes aos orga-
nismos unicelulares, de modo a manter condições ideais de reprodução e vita-
lidade. Outros experimentos, no entanto, demonstravam que, após certo nú-
mero de divisões, os Protozoários envelheciam e morriam.

Freud se apoia nessa contradição para afirmar que, se por um lado, a
conjugação, antecessora da reprodução sexual de organismos mais superiores
e uma das formas de reprodução dos Protozoários, permite o rejuvenescimen-
to dos organismos; por outro, os Protozoários morrem em função dos seus
próprios processos vitais2.

Quando, porém, Freud se refere ao mecanismo de reprodução por conju-
gação, ele não está se reportando aos organismos mais simples do Reino Ani-
mal – como as amebas, por exemplo, pertencentes ao Filo Protozoa que, pelo
seu primitivismo, poderiam ser o ponto de partida –, mas sim a organismos
mais complexos e mais especializados deste mesmo Filo, tal como o paramécio,
da classe Ciliata.

Nesse ponto, entretanto, parece haver a possibilidade de se fazer uma
certa confusão pois, quando Freud adota a conjugação como o mecanismo de
reprodução (sexuada) dos Protozoários, ele está se referindo ao organismo que
reconhecemos como o paramécio-um infusório cilado, o animálculo deslizador.
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Contudo, o paramécio também realiza a reprodução que chamamos divisão
binária (assexuada), típica das amebas.

Nesse contexto, razoavelmente confuso, parece interessante fazer uma
pequena incursão pela Zoologia, mais precisamente pelo Filo Protozoa, para
que possamos tentar compreender o caminho trilhado por Freud.

A classe dos ciliados ou “Infusória”, que representamos pelo paramécio,
realiza dois tipos de reprodução: a conjugação e a divisão binária.

Na conjugação, dois paramécios casualmente se unem de modo a possi-
bilitar uma transferência hereditária, ou seja, os dois conjugantes são geneti-
camente modificados por uma troca de material micronuclear (cromossomas).

Cada paramécio conjugante possui dois núcleos diferenciados, o macro-
núcleo, responsável pelas funções vegetativas e o micronúcleo, fundamental
na reprodução. No ato da conjugação, uma seqüência de mudanças nucleares
ocorre em cada conjugante, como por exemplo, a desintegração do macronú-
cleo e a divisão do micronúcleo.

“O macronúcleo, que dirige os processos vegetativos tem sido comparado ao

corpo (soma) do animal multicelular e sua desintegração à morte do corpo. Cabe

ao micronúcleo, portanto, produzir outro macronúcleo (soma) além de continuar

como o componente reprodutivo (plasma germinativo) do conjugante” (Storer e

Usinger, 1974, p. 306).

O processo de conjugação, que propiciou a produção de nova memória
genética aos exconjugantes, é seguido pela divisão binária, tipo de reprodução
uniparental em que os indivíduos – que resultam da divisão de cada
exconjugante – são coletivamente conhecidos como “clone”. A divisão binária
pertence, também, às amebas.

É importante, então, salientar que, se a divisão binária consiste mera-
mente na divisão do corpo celular em duas partes, produzindo dois outros
organismos absolutamente iguais àquele a partir do qual eles se originaram,
não há nenhuma troca genética que possa permitir uma diferenciação, o que
nos remete a uma certa previsibilidade, calcada na reprodução de uma mesma
memória genética.

Essa é a situação das amebas, que difere da que ocorre nos paramécios,
na medida em que nestes, pela reprodução por conjugação realizada antes da
divisão binária, há uma nova reorganização nuclear.
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A suposição de Freud sobre a morte como uma impiedosa lei da nature-
za, e a sua insistência em demonstrar, com o auxílio da Biologia, que tanto os
Protozoários quanto os seres humanos morrem por causas internas, não pare-
ce ser uma simples tentativa de consolação pela morte de sua filha Sophie.

De fato, se nos paramécios, no ato da conjugação, o macronúcleo, res-
ponsável pelas funções vegetativas (soma) morre, enquanto o micronúcleo,
responsável pela função reprodutora, divide-se, dando origem a organismos
com outra memória celular, nem a morte parece ser uma aquisição tardia, nem
a Biologia parece contradizer o reconhecimento da pulsão de morte.

Freud argumenta que, do ponto de vista morfológico, o que se torna
visível nos animais superiores encontra-se oculto nos Protozoários. Assim, as
forças instintuais que visam conduzir a vida para a morte, podem se encontrar
ocultas pelas forças que tendem a preservar a vida. Nesse sentido, a aquisição
tardia da morte, defendida por Weismann, se aplicaria apenas aos fenômenos
manifestos, sendo possível, porém, pressupor a existência de processos a ela
latentes. Tanto assim, que Freud continua insistindo em afirmar: “A notável

semelhança entre a distinção weismanniana de soma e plasma germinal e nossa

separação dos instintos de morte dos instintos de vida persiste e mantém sua

significância” (1920, p. 60).

Apesar dessa afirmação, Freud se ressentia pela falta de mais informa-
ções sobre a origem da reprodução sexual e dos instintos sexuais, de modo a
melhor estabelecer paralelos entre os organismos mais inferiores e os organis-
mos superiores.

Mesmo assim, ele continua fazendo correlações com os paramécios, ao
ressaltar que a conjugação, pelo seu caráter em produzir um efeito rejuvenes-
cedor e fortalecedor nos exconjugantes, acarretaria uma resistência mais pro-
longada aos produtos danosos de seu próprio metabolismo, o que é tomado
como um efeito típico produzido pela união sexual.

Dessa forma, a união de duas células ligeiramente diferentes propociona
um influxo de novas quantidades de estímulo, o que o leva a considerar que:

“os processos vitais de um indivíduo levam, por razões internas, a uma

abolição das tensões químicas, isto é, à morte, ao passo que a união com a

substância viva de um indivíduo diferente aumenta essas tensões, introdu-

zindo o que pode ser descrito como novas diferenças vitais, que devem

então ser vividas” (p. 66).
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Se, nesse contexto, vida e morte parecem se intercruzar, de tal modo
que caberia compreender a vida e a morte tanto pela via do dualismo quanto
da complementaridade, o que tenderia a reforçar esse extraordinário parado-
xo, mais importante ainda é pensar se, na verdade, o que Freud estava real-
mente tentando estabelecer era uma íntima associação entre sexualidade, di-
ferença e morte.

Dentro dessa linha, é o caso de se pensar, então, como situar as amebas,
reconhecidamente as mais simples representantes do Reino Animal e do Filo
Protozoa. As amebas, de modo geral, se reproduzem por divisão binária, ou seja,
pela divisão do corpo celular em duas partes, produzindo dois outros organismos
absolutamente iguais àquele a partir do qual eles se originaram, não havendo,
portanto, nenhuma troca genética que possa permitir uma diferenciação.

Não há nessas amebas o que chamamos reprodução sexual (que tem na
conjugação a sua antecessora); não existe diferença3, pois não há troca genética
(constituindo novas diferenças vitais) e, talvez possamos dizer também, que não
há morte, pois as amebas, mais do que morrer, parecem simplesmente desapa-
recer ao dar origem a duas outras amebas que lhes são absolutamente iguais.

No caso das amebas, portanto, parece não haver possibilidade de se fazer
uma mesma associação entre sexualidade, diferença e morte. Elas não se conju-
gam, não se diferenciam e não morrem propriamente; mas se reproduzem.

De certo modo, a reprodução assexuada, efetuada pelas amebas, não é
atributo apenas de organismos mais primitivos, sendo também atributo de
outros animais mais desenvolvidos do Reino Animal, os Metazoários – animais
pluricelulares que, embora já se reproduzam por modos mais evoluídos de
reprodução sexuada, realizam também formas assexuadas de reprodução.

A realização de reprodução assexuada e sexuada, tanto nos organismos
mais primitivos quanto nos mais evoluídos, implica em pensar se Freud estava
buscando realmente os animais mais primitivos, ou se ele estava simplesmen-
te usando-os para demonstrar que a sexualidade, desde a sua forma mais pri-
mitiva de reprodução, no caso a conjugação, remete à diferença e à morte.

Dentre as formas assexuadas de reprodução nos Metazoários, podemos
citar como exemplos o brotamento ou gemiparidade, que ocorre nas esponjas-
do-mar ou Filo Porífera, e consiste na formação de uma expansão ou broto na
esponja-mãe. Os brotos ou se separam dessa esponja original (mãe), à medida
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que o crescimento prossegue, ou permanecem fixos a ela, aumentando o nú-
mero de partes ou o volume da massa.

Outra forma de reprodução assexuada é a regeneração, que ocorre em
representantes do Filo Platelmintos. Na planária, um dos organismos perten-
centes a este Filo, observa-se essa capacidade de regeneração, de modo que,
quando cortada em pedaços, cada pedaço pode regenerar, produzindo uma
planária completa.

Na reprodução assexuada, seja ela por divisão binária, brotamento ou
regeneração, seja ela concernente a organismos uni ou multicelulares, de cer-
to não vigora a sexualidade e, conseqüentemente, a diferença (na medida em
que não há troca genética); cabe pensar, então, que podemos também excluir
a morte, uma vez que cada organismo mãe, dando origem a novos organismos
iguais – “clones” – está, na verdade, dando origem a si mesma4.

Freud, em Além do princípio de prazer, representa a reprodução asse-
xuada, em suas várias formas acima exemplificadas, como uma manifestação
parcial do crescimento, o que é bastante significativo para sustentar a idéia de
que, ao se referir aos Protozoários (unicelulares), ele não necessariamente
buscou os mais simples animais viventes para demonstrar que a vida e a mor-
te estão presentes desde o início. O que ele parece ter buscado foi a forma de

reprodução sexuada mais primitiva, a conjugação que, embora encontrada em
organismos multicelulares, mais desenvolvidos, ocorre nos Protozoários – os
animais mais primitivos, como o paramécio – ao qual ele se referiu.

Assim, mais do que o “primitivismo” dos Protozoários, o que parecia
importar a Freud era o mecanismo mais primitivo de reprodução sexuada, que
é realizada por alguns Protozoários.

Nesse sentido, quando Luís Claudio Figueiredo sugere que a discordância
entre Freud e Weismann – de que a morte seria inevitável nos multicelulares
mas não nos unicelulares – não serve para consolar Freud nem da morte de
sua filha nem da sua postulação teórica e de que há uma tendência na direção
da morte em todos os seres vivos, é de se pensar se Freud estava apenas “ba-
tendo o pé” no que lhe era conveniente.

Na verdade, pode-se inferir que Freud estava nos dizendo que, mais im-
portante do que provar com os Protozoários que a vida e a morte sempre coexis-
tiram, é reconhecer que, no Reino Animal, a sexualidade, desde o início (ou seja,
pelo modo de reprodução por conjugação), está associada à diferença e à morte.
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Tanto assim, que é em uma mesma seqüência de pensamento desenvol-
vida em Além do princípio de prazer que Freud fala da reprodução assexuada
(como manifestação parcial do crescimento), da conjugação e da diferença
(traduzida como variabilidade genética), terminando por reafirmar, de forma
ainda mais contundente, que as pulsões de vida e as pulsões de morte estão
associadas desde o início.

Se, ao final do penúltimo capítulo desse trabalho, Freud fala de sua ne-
cessidade de pedir empréstimos à Biologia para sustentar seu pensamento,
em O ego e o id ele não mais se utiliza da Biologia como referência, limitando-
se mais à Psicanálise.

No capítulo IV de O ego e o id, Freud volta a falar das duas pulsões, vida
e morte, ressaltando o caráter conservador de ambas pois, assim como as
pulsões de vida, por tenderem a estabelecer combinações cada vez mais am-
plas das partículas em que a substância viva se acha dispersa, apontam para a
preservação, as pulsões de morte, por outro lado, têm a tarefa de conduzir a
vida orgânica de volta ao estado inanimado: “O surgimento da vida seria en-

tão, a causa da continuação da vida e também, ao mesmo tempo, do esforço no

sentido da morte. E a própria vida seria um conflito e uma conciliação entre

essas duas tendências” (1923, p. 53).

Mesmo sem pedir vultuosos empréstimos à Biologia, Freud volta a re-
correr a ela quando argumenta que a liberação das substâncias sexuais no ato
da cópula corresponde à separação do soma e do plasma germinal, o que con-
corre tanto para a semelhança entre a satisfação sexual completa e a morte,
quanto para o fato de que a morte coincide com o ato da cópula em alguns
animais inferiores.

Voltando aos paramécios, podemos inferir que é justamente isso o que
ocorre quando no ato da conjugação eles se unem para se diferenciar – para
“morrer” – e se multiplicar. Essa argumentação, mais uma vez, confirmaria as
postulações desenvolvidas por Freud em Além do princípio de prazer, princi-
palmente se entendermos não como um apelo feito aos Protozoários, mas sim
pela inclusão da sexualidade, da morte e da diferença desde sempre, nos mais
primitivos organismos do Reino Animal.

Nesse sentido, pode-se dizer que Freud pagou em moeda forte o em-
préstimo que fez à Biologia – empréstimo que mais parece ter sido uma apro-
priação singular e transgressora dos saberes da época, de modo a utilizá-los
para escrever a especificidade da Psicanálise.
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Além do que, é difícil pensar que Freud lograria se consolar da morte
com amebas e paramécios.

Notas

1. Na época da desova, invariavelmente os peixes migram rio acima, fenômeno conhecido

como piracema.

2. Na verdade, Freud articula os efeitos de rejuvenescimento propiciados pela conjugação com

a ação de agentes estimulantes, que também propiciam o rejuvenescimento, conforme

demonstravam os experimentos em laboratório.

3. Está sendo considerada, nesse caso, a diferença do ponto de vista hereditário e não as

diferenças provocadas por outros fatores.

4. Se pudéssemos brincar com esses organismos e a filosofia, poderíamos até dizer que, nesse

caso, ocorre uma reprodução mecânica do já produzido, ao contrário do que ocorre em uma

repetição diferencial.
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This article has the objective of presenting a reflection about the use of biology, and more
particulary of zoology, by Freud, to give support to the introduction of death’s instinct
concept in the psychoanalytic theory since 1920.
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