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RESUMO

Este trabalho é resultado do desenvolvimento da pesquisa “Ódio e pensamento na clínica psicanalítica e na cultura”, em andamento, que por sua 
vez, advêm das questões trabalhadas na pesquisa, Corpo e afeto na psicanálise, na qual a análise do narcisismo e da pulsão de morte na 
contemporaneidade apontou para formas de manifestação de ódio inéditas na atualidade. Ao pesquisar como Freud concebeu a relação entre 
ódio e pensamento, no caso de neurose obsessiva, denominado “Homem dos Ratos”, levanta-se a problemática: como o desejo é negado pelo 
ódio e pelo pensamento na neurose obsessiva? O objetivo deste presente trabalho é demonstrar que o recalque e a negação do desejo são 
origem e finalidade do pensamento e do ódio na neurose obsessiva. Utilizando-se a metodologia da metapsicologia, proposta por Freud que 
enfoca a clínica e a construção teórica como inseparáveis, partiu-se de um trabalho de mapeamento das concepções de ódio e pensamento na 
neurose obsessiva na obra de Freud e de uma pesquisa bibliográfica de artigos nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), 
sobre o tema. Deste trabalho de pesquisa, pode-se inferir que as ideias ou o pensar obsessivo são autocensuras transformadas que advém do 
recalque de uma pulsão (escopofílica e epistemofílica), referindo-se, invariavelmente, a algum ato sexual praticado com prazer na infância. A luta 
no pré-consciente e consciente gera fórmulas protetivas às ideias obsessivas, traduzidas em “manias”, atos repetitivos que se configuram em 
delírios. A dúvida, tão presente nesta neurose, é reforçada por artifícios que impedem sua extinção, como ignorar informações sobre fatos, sobre 
o outro ou ater-se a temas duvidosos. Dúvida que, também, reflete a ambivalência de seus sentimentos, amor e ódio, ao hesitar na solução de 
qualquer conflito ou desafio amoroso. Não há, apenas, um prazer sexual ligado ao conteúdo de pensamento, o próprio ato de pensar torna-se 
sexualizado, ocasionando uma regressão do agir ao pensar como deslocamento libidinal. No pensamento do obsessivo, ocorre, ainda, uma 
convicção a respeito da onipotência de seu amor e ódio, ou seja, seu pensar teria a capacidade de causar a morte de quem odiasse ou salvar-lhe a 
vida com seu amor.  Pode-se concluir que: os atos compulsivos são uma regressão aos atos sexuais infantis autoeróticos, masturbatórios (época 
em que os atos amorosos não são dirigidos ao objeto, mas a si, para própria satisfação); os atos compulsivos sinalizam um ponto de fixação no 
desenvolvimento libidinal, devido à precoce vida sexual e ao recalque da pulsão sexual, e que esta fixação provoca uma forte inibição de seus 
desejos – eles são negados. Não podem ser satisfeitos nem provocados - daí, a anulação do desejo do outro, para não suscitar o seu próprio. Seu 
amor ou seu ódio foram de fato subjugadores e aprisionaram seu desejo, o interditaram; pode-se dizer que seu ódio destruiu seu direito a desejar 
e se projetado para o mundo, pelo pensamento, poderá destruir o outro. A coexistência de um amor e de um ódio de mesma intensidade 
dirigidos a uma mesma pessoa provoca um sentimento de afeição exacerbado, como reação ao sadismo inconsciente. Mas, a dúvida mantém a 
incapacidade de decisão no amor (que seria a satisfação da pulsão recalcada), paralisa o desejo - se um amor intenso tem como correspondente 
um ódio intenso, ocorre uma “paralisia da vontade” e a impossibilidade de decisão se desloca para qualquer comportamento ou área da vida do 
neurótico obsessivo. A compulsão torna-se uma compensação para a dúvida que jogou o sujeito em severa condição de inibições. A pulsão 
epistemofílica com traços sádicos que sexualizou o ato de pensamento, percebe sua conclusão como uma satisfação sexual, descaracterizando 
sua função mediadora entre o desejo e a ação no mundo. A obsessão por compreender protela o ato que poderia levar o sujeito a retomar seu 
circuito pulsional e desejante em busca da satisfação.
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