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RESUMO

Este trabalho compõe a pesquisa de iniciação científica em andamento “O ódio na constituição subjetiva contemporânea”, financiada pela 
FAPERJ. Levanta-se a problemática: qual o lugar do ódio em nosso psiquismo e sua relação com a função da realidade. O objetivo deste presente
trabalho é localizar o ódio na formação subjetiva, à luz da psicanálise, a fim de pensarmos sobre seus excessos nos dias atuais. Utilizou-se como 
metodologia a pesquisa bibliográfica que aborda o ódio na constituição psíquica e a realidade em psicanálise. Os artigos foram pesquisados nas 
bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO). Como conhecer a realidade? Não conhecemos. Lacan salienta que na perspectiva 
freudiana a ‘realidade é precária’, ‘seu acesso é precário’. O aparelho psíquico busca a descarga de qualquer aumento de estímulos, sentidos 
como desprazer. Logo, o princípio governante é o prazer. Temos a capacidade de fantasiar o que necessitamos ou desejamos, como um bebê que 
alucina o seio antes de irromper em gritos de fome. Sob o jugo do princípio de prazer há satisfação nos sonhos, delírios, alucinações. A formação 
da realidade dá-se lentamente, pela formação de outro princípio, o princípio de realidade que começa a se formar justo pela insatisfação ou 
frustração de uma pulsão. O bebê não viveria só de alucinar. Num estado inicial, a sensação de fusão (mãe/bebê) esconde um corpo fragmentado, 
não unificado que não lhe dá recursos para suportar o desprazer, ele expulsa de si as sensações e objetos desprazerosos para o externo e os 
odeia. Aferiu-se que a primeira função do ódio é possibilitar a primeira experiência de realidade (o que está fora e dentro). Para o posterior 
desenvolvimento da ‘função da realidade’ aparece a consciência como peça fundamental aliada aos órgãos sensoriais e nutrida por eles. Com a 
atenção, a consciência poderia pesquisar o mundo através dos sentidos e registrar os resultados por um sistema de notação, cuja memória faz 
parte deste. A repressão, que serve ao princípio de prazer por afastar as ideias insuportáveis, pode ser substituída por um ‘julgamento imparcial’, 
onde as ideias são consideradas falsas ou verdadeiras através da comparação com a memória que se tem da realidade. O pensar é considerado 
como a possibilidade de tolerar um aumento de estímulos, é uma ‘atuação experimental’ que atenua o desprazer, evita a insurreição da pulsão 
em ato ou ódio. Mas se o pensar não mediar pulsão e realidade, o princípio de realidade perde força e o princípio de prazer nutre a atuação. Esta 
ação (‘acting out’) corresponde ao que foi esquecido e reprimido e substitui o recordar; tem a intenção inconsciente de contar uma história, como 
o sintoma, faz parte de uma cena da novela pessoal do sujeito. Oposto ao ‘acting out’ que, ainda, está direcionado ao Outro, pode ocorrer a 
‘passagem ao ato’ que se refere ao que não foi simbolizado e nem reprimido, uma cena tão insuportável que se manteve na concretude do real, 
não tem um significante. A passagem ao ato é um violento ‘não’ ao outro, uma ruptura brusca como o suicídio. Não há qualquer resquício do 
princípio da realidade e não está sob o princípio de prazer, está para além do prazer. Conclui-se que o real do trauma irrompe em passagem ao 
ato como ódio ao mundo, sem sentido e explicação, com dimensão mortífera. O ódio que vemos na violência contemporânea parece ser uma 
resposta subjetiva de ‘passagem ao ato’: na anorexia, toxicomania, alto índice de suicídios em jovens, depressão mortífera. O real banaliza a vida 
de forma inadmissível e insuportável, marca os corpos com a precariedade de sentidos, como dar sentido ao que se vive hoje? Como dar sentido à 
“vida nua”, exposta e sem proteção, num permanente ‘estado de exceção’. O ódio entra como testemunho e consequência do fracasso da função 
da realidade e seguindo um princípio além do prazer, mortífero.
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