
E-mail para contato: nelma.cabral55@gmail.com IES: FAPERJ

Autor(es): Nelma de Mello Cabral; Natália de Oliveira

Palavra(s) Chave(s): ódio; sexualidade; paranoia; feminilização

Título: O DELÍRIO DE FEMINILIZAÇÃO NA PARANOIA COMO SAÍDA DO ÓDIO

Curso: Psicologia

Saúde

RESUMO

O presente trabalho apresenta os resultados da pesquisa de iniciação científica em desenvolvimento Ódio e sexualidade em um caso de paranoia. 
As manifestações de ódio e o aumento assustador de crimes de ódio, no Brasil, perpetrado contra as mulheres, homossexuais e transexuais 
justifica esta pesquisa com bolsa pela FAPERJ.  Seus objetivos são mapear a relação entre ódio e sexualidade na paranoia, através de uma análise 
clínica e conceitual, e problematizar se a intensificação e o modo como esse par ódio e sexualidade vem se entrelaçando na contemporaneidade 
deve-se a mecanismos de projeção. A análise do livro de Schreber, Memórias de um doente de nervos, e o estudo da análise realizada por Freud, 
constituiu a primeira parte da pesquisa. Trata-se de um caso clássico de paranoia, publicado em 1911, importante para diferenciação entre 
neurose e psicose e pelo enunciado de que o delírio é uma tentativa de cura. Utilizou-se o método estratégico de pesquisa veiculado por Freud, o 
pensar metapsicológico na leitura e análise das memórias deste psicótico e na aplicação das teorizações freudianas após pulsão de morte, em 
especial o conceito de feminilização para análise do caso. Importante observar que o termo metapsicologia foi proposto para pensar teórica e 
clinicamente um objeto de estudo cuja natureza não se conforma às exigências dos procedimentos científicos reprodutíveis. Conceitos como 
inconsciente, pulsão, recalque exigem outro modo de investigação diferente de uma pesquisa objetiva, experimental e de observação. Utilizou-se 
também o recurso à pesquisa bibliográfica do caso por ser um projeto de iniciação científica em que a pesquisadora ainda não têm a possibilidade 
de uma articulação direta com a clínica, a não ser pelo estudo e leitura de casos clínicos publicados que compõe a literatura. Seguiu-se o 
levantamento de um conjunto ordenado de procedimentos em busca por soluções, atento ao objeto de estudo como: levantamento dos artigos 
freudianos que abordam a categoria do ódio relacionando-o com a sexualidade, a paranoia e as concepções de feminilidade; trabalho de leitura, 
mapeamento e análise das diversas formulações sobre os tipos de relação entre essa categoria e seus desdobramentos na paranoia; 
levantamento nas Bases de Dados, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS) e Rede de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Redalyc), de artigos utilizando os seguintes descritores: 
ódio, sexualidade, paranoia,  feminilização; seleção dos artigos de peso que viabilizem o desenvolvimento da pesquisa. Constatou-se que na 
psicose o sujeito não realiza a operação de significantização da castração. E que o delírio é uma forma de reconstrução da realidade que, na 
paranoia busca produzir uma significação alternativa à significação fálica que não adveio. No delírio de perseguição, o ódio surge na frase “Ele me 
odeia (me persegue)” e resulta por um mecanismo de projeção da frase “Eu não o amo - eu o odeio - porque ele me persegue”. Este ódio encobre 
um desejo homossexual. Pode-se inferir que o ódio, presente nas memórias de Schreber era destrutivo e visava à aniquilação de si e do outro. Um 
ódio advindo das forças destrutivas da pulsão de morte e que está atrelado a uma persuasão delirante – transformar-se em mulher, a mulher de 
Deus. Se num primeiro tempo, o pensamento de que deveria “ser belo ser uma mulher e submeter-se ao ato da cópula”, causa sofrimentos 
terríveis, em um segundo momento, passa a aceitá-lo e se colocar à disposição de um Outro que o toma e goza de seu corpo transformado, em 
seu delírio, em uma mulher. Pode-se assim mostrar, através da análise de suas memórias, que a feminilização possibilitou um determinado nível 
de estabilização, e a retomada de seu vínculo com a realidade perdida no momento catastrófico de sua desagregação subjetiva. Ou seja, a 
feminilização produziu uma inflexão, uma saída para o ódio.

Saúde

Psicologia
X Seminário de Pesquisa da Estácio


