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RESUMO

O presente trabalho é o resultado da investigação sobre “as formulações freudianas sobre o ódio e o pensamento na análise e abordagem teórica 
do caso Schreber”. O interesse em pesquisar a relação entre essas duas categorias em caso clínico de Freud resultou da observação de 
manifestações de hostilidades na clínica psicanalítica e na cultura contemporânea, através dos discursos do ódio que se apresentam de forma 
manifesta ou fantasiada, evidenciando um comprometimento da capacidade de pensar. A pesquisa incidiu sobre a relação entre ódio e 
pensamento em um caso de psicose, precisamente uma paranoia. A metodologia consistiu na análise metapsicológica, termo proposto por Freud, 
considerando que a pesquisa em psicanálise tem seu principal apoio em questões advindas da clínica e a ela se direciona e trata de temas não 
passíveis de observações como inconsciente e pulsão. Procedeu-se também a uma pesquisa bibliográfica de artigos nas bases de dados Scientific 
Electronic Library Online (SciELO), no Google Acadêmico e de filmes no You Tube Educação que abordam o caso clínico, objeto da pesquisa. Do 
trabalho de leitura e pesquisa realizado até o momento, constatou-se que, devido à paranoia, Schreber foi perdendo a capacidade de administrar 
a própria vida e as suas emoções dentro de uma ampla gama de variações, contudo não perdendo o valor do que era real e precioso. Schreber 
apresenta em sua psicose os seguintes sintomas: alucinações (“vozes”), delírios (de perseguição e grandeza religiosa), pensamento desorganizado, 
alterações dos afetos, das emoções, do juízo crítico e de vontade. O delírio foi concebido como uma atividade de construção de pensamentos e 
ideias que emerge em um segundo momento e não corresponde à realidade. O primeiro momento é o da catástrofe interna que implicou na 
retirada do investimento libidinal das pessoas e do mundo externo e de seu retraimento para o eu. Schreber vivia sua vida real (como juiz da 
Suprema Corte da Alemanha) e as histórias delirantes criadas pela sua mente (dentre elas, o escolhido por Deus para tornar-se o redentor da 
humanidade). Ou seja, em seus delírios, tinha por missão salvar o mundo e restituir-lhe o estado de beatitude. Esta missão exigia primeiramente 
sua transformação em mulher, pois assim poderia gerar uma nova raça de homens, uma raça purificada. Do trabalho de pesquisa pode-se 
concluir que a psicose resulta de uma fixação no narcisismo primário que se caracteriza pelo amor de si e culmina na paranoia num delírio de 
grandeza. Freud demonstrou que na psicose ocorre uma conversão do amor em ódio. Os objetos que, em um primeiro momento foram objetos 
amados, posteriormente através de uma frustração do ego, tornam-se objetos odiados e ameaçadores. O que é frustrante na paranoia é a não 
satisfação de uma pulsão em que escolha de objeto é homossexual. Pode-se concluir também que, diferentemente do campo da psiquiatria que 
considerava o delírio uma doença de permanência inconvertível, Freud concebeu o delírio como uma tentativa de cura, como um esforço para 
restabelecer uma nova realidade já que a anterior era insuportável ao ego. No delírio de perseguição de Schreber, a frase “Ele me odeia (me 
persegue)” é a resultante por um mecanismo de projeção da frase “Eu não o amo - eu o odeio - porque ele me persegue”, que é antecedida pela 
frase “Eu o odeio”. Desse modo, constatou-se que o ódio se enlaça com a construção de pensamentos (delírio) de perseguição numa tentativa de 
reconstrução do mundo.
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