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RESUMO

O presente trabalho mostra os primeiros resultados da pesquisa em desenvolvimento que tem por título Ódio e pensamento em um mundo de 
imagens técnicas. A constatação de um de ódio irracional entre pessoas que nem se conhecem, e que se rivalizam no trânsito, nas filas de 
mercados, nas redes sociais, justificou o desenvolvimento desse trabalho. A questão ganhou sustentabilidade a partir da necessidade em fornecer 
alguma inteligibilidade não só para a especificidade das manifestações de ódio presentes no contexto contemporâneo, como também pela sua 
intensidade e ausência de qualquer recurso à razão. Na clínica psicanalítica, espaço para transferência tanto amor como o ódio entre em cena, 
mas que sem o amor de transferência a clínica torna-se inviável, o que se observa é que o ódio se faz presente de forma insidiosa e sem nenhum 
pudor. Objetivou-se precisar a categoria de ódio na psicanálise, investigando sua relação com o pensamento. Para isso, procedeu-se a uma análise 
metapsicológica de alguns casos clínicos freudianos e das formulações sobre ódio nas teorizações sobre a economia psíquica. Realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica de artigos nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), que possibilitam avançar na discussão e 
entendimento do assunto. Constatou-se que a hostilidade e a ambivalência se fazem presentes de modo marcante no inconsciente do neurótico 
obsessivo, resistindo fortemente ao trabalho de elaboração na clínica. Dos impulsos hostis originam-se construções que evidenciam uma forma 
de pensar obsessivo, marcado por tentações, dúvidas, ordens e proibições. Em relação à melancolia, foi possível inferir que diante da perda do 
objeto, ocorre uma regressão ao narcisismo primário e uma identificação com o próprio Eu. Pensamentos autorrecriminativos evidenciam a 
forma como o Eu passa a ser tratado, como um objeto empobrecido, odiado e destituído de valor. A paranoia, forma de psicose resultante de 
uma falha no recalque originário, que acarreta um desconhecimento do mundo e a exigência, numa tentativa de cura de tamponar através dos 
pensamentos delirantes a ruptura do Eu com o mundo. O ódio está na base da constituição do Eu nas teorizações freudianas. Com sua fonte na 
recusa do mundo exterior pelo Eu narcísico, o ódio concebido como destino da pulsão sexual atrela-se às relações de objetos, ao dirigir-se ao rival 
e ao semelhante. Mas, há também um ódio original imerso no interior das forças da pulsão de morte, que habita a borda do mundo das coisas 
com o mundo das palavras. Tal ódio constitui a parte inominável do vivente humano e se faz presente na tendência do homem para a destruição, 
a crueldade, a maldade. Mesclado com Eros, ambos constituem forças potenciais a serviço da constituição do eu e do objeto, e da realidade 
interna e externa de cada sujeito.  Dessas inferências pode-se concluir que: na neurose obsessiva, um objeto depositário da agressividade é 
preservado, ao passo que, na melancolia, o objeto depositário do ódio encontra lugar no Eu via identificação e na paranoia via projeção. E que 
para além desse ódio presente nas estruturas clínicas que expressam o modo como o sujeito processou relações com objetos do mundo, há o 
ódio advindo de falhas no recalque, do interdito que realiza uma contenção desse afeto que o toma. O ódio advindo não do narcisismo de vida, 
mas de um narcisismo de morte em que não se pode admitir o diferente. Este deve ser morto ou deletado. Do momento em que se considera o 
ódio como constitutivo da subjetividade, a questão que se coloca não é da eliminação do ódio, mas de como pensar uma direção da cura que 
implique um trabalho de simbolização das forças destrutivas do ódio.
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