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RESUMO

* As idéias e concepções apresentadas neste artigo são
desenvolvidas pelo Professor Dr. Rudolf Heinz (Instituto de
Filosofia - Universidade de Düsseldorf, R. ·F. A.) e colabo-
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Weismüller. Parte deste material foi publicado original-
mente nas revistas DIE EULE e KAUM (ver referências).

o propósito do presente artigo é introduzir uma concepção que vem se
desenvolvendo na Alemanha denominada Pathognostik. (1) Esta apresenta uma
critica à Psicanálise sem, contudo, poder ou querer ser sua alternativa. E é exata-
mente a impossibilidade da produção de uma alternativa positiva que marca o
núcleo do pensamento filosófico desta concepção. A rigor, o Pathognostik é o
efeito do encontro entre Psicaná1ise e Filosofia. Tomando lugar neste ínterim,
neste espaço da diferença entre uma e outra, ele reflete a impossibilidade de se
abandonar as fronteiras da ratio ocidental, a qual, fechando-se em si mesma, ao
mesmo tempo produz sua negação e com isso pressupõe, a priori, a violência e a
prática da violência. (2).

Pathognostik é o titulo de uma determinada concepção de doença e, a
partir desta concepção, uma determinada forma de acesso filosófico a ela. Não
se trata (apenas) de urna denominação que possa produzir embaraços ou con-
fusão. Trata-se de uma denominação tal que deva fazer visível a exigência de uma
renovação dos paradigmas de conhecimento da realidade e de entendimento da
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doença. A sua exigência de renovação não exclui, é claro, a busca dos elementos
históricos existentes já nesta necessidade de renovação; em todo caso, já se pode
comprovar especial afinidade com o trabalho de Deleuze e Guattari - Anti
I:dipo: Esquizo-Anãlise-versão mais avançada do lacanismo.

Para o Pathognostik é também no conhecimento da relação do sintoma
com o aspecto da objetividade concreta a que o sintoma se refere que a objetivi-
dade pode ser propriamente conhecida. A doença seria uma percepção tal da
realidade que a consciência e a reflexão não conseguiriam alcançar. Deste modo,
o Pathognostik encara a doença como a expressão maior do conhecimento do
doente que está muito mais próximo da objetividade inconscientizada (quanto
segredo se esconde na afirmação tautologizada uma ponte é uma ponte!) do que
o dito normal.

No estado normal a relação Sujeito-Objeto se dá numa relação de
consumo, ou seja, um indivíduo normal diante de uma ponte, por exemplo,
conseguiria atravessá-Ia sem problemas. No estado patológico há uma perturba-
ção nesta relação, ou seja, um fóbico a pontes não atravessaria este objeto. Neste
último caso, onde o consumo é bloqueado, a Psicanálise vai encarar o problema
através do Sujeito da relação pois é ele quem não pode mais consumir o objeto.
O sujeito, neste contexto, é isolado fazendo-se a reconstrução de sua história de
vida familiar para se buscar a perturbação responsável por tal bloqueio. I: neste
ponto que se dá a diferença incisiva entre o Pathognostik e a Psicanálise. O
Pathognostik vai buscar q explicitamento dos motivos de engendramento da
coisa concreta referida no sintoma.

Neste sentido, o Pathognostik só pode se situar enquanto paradoxo pois
não pode ser entendido como psicoterapia no sentido de diagnóstico e trata-
mento de doenças e nem pretende permanecer como conhecimento filosófico
como o concebe a filosofia institucionalizada. (3)

PROCESSO DE FORMAÇAO

Há cerca de uma década atrás, surgiu o problema de poder facilitar o
acesso da Psicánálise a estudantes interessados, sem que para isso se precisasse
recorrer ao procedimento clínico. Como forma de realização mais adequada,
este grupo sob a orientação de R. Heinz, pela primeira vez no período de 20 de
setembro a 2 de oútubro de 1974, em Alpbach (Tirol}, empreendeu-se na aplica-
ção da Psicanálise sobre a Arte e afins (p. ex. contos de fadas, mitos). Desta
maneira trabalhou-se por muito tempo, de modo absolutamente experimental e
cada vez mais alargando-se o repertório de objetos de aplicação. (4)

A sempre aí presente idéia virulenta de uma mediação entre o psíquico e a
objetividade do real como totalidade da crítica do subjetivismo psicanalítico
conduziu, no decorrer desse trabalho - e com muita surpresa - a uma possibili-
dade de realização. (5) ,
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.por toda parte apareciam nos objetos de aplicação, sobretudo nO'Snão
propr~amente ar:t(sticos, as _mesmas constelações inconscientes, como no campo
da pSlc~pat~logla, só que justamente em uma Gestalt objetiva, autotomizada,
~or ~sslm dizer. Isto não seria de modo algum uma novidade psicanalítica se de
Imediato, não se tivesse insistido que esta Psicanálise da 'Objetividade não seria
tão só ~ simplesmente um jogo descompromissado com símbolos (sexuais), ao
contrário, uma Gnose da Objetividade. Isto é, que a revelação intelectual do
segredo da produção da coisa criada pelo homem é contra o entendimento
normal desta e este entendimento normal só se interessa pelo fechamento tauto-
lógico da coisa, pelo estabelecimento do Absoluto, pela sua inconscientização
(Verunbewuâtunç), sendo que o entendimento normal deixa ao sujeito doente
unicamente, a evidência de um inconsciente na sua condição de hipoteca da
culpa.

Conseqüentemente surge uma especial transposição de acento para esta
locução gnóstica, êxtase da objetividade. Mais urgente do que o estudo de todas
herme~ê~tic~s do conteúdo ,psicanal(tico mostrou-se a compreensão da função
da o~jetlvaçao precedente, Igualmente.wu;a qualquer tipo de objetividade: a
funçao, da ~x-culpação. Poder-se-ia denominar Gnostik -no sentido da genealogia
da racionalidade - esta dupla reorientação na passagem crítica do subjetivismo
da Psicanálise em Filosofia. (6)

SOBRE AS INFLUENCIAS

~ara este caminho moroso, por assim dizer, mostrou-se de grande ajuda e
encorajamento a leitura crítica da teoria freudiana da pulsão de morte· bem
como, já perto da psiquiatria, a mais extrema versão psicanalítica de M~lanie
Klein e Heinz Kohut (Teoria do Narcisismo). Mas a despedida definitiva do
subjetivismo tradicional, mesmo nestas concepções avançadas, só foi possível
e embasada através da recepção da Psicanálise/Filosofia de Jacques Lacan, princi-
palm,ente através de seus dissidentes de esquerda (Felix Guattari: Esquizo-
A~állse; Luce Irigaray: Feminismo), o que infelizmente conduziu à antipática
atitude de uma auto-exclusão da Sociedade Psicanalítica Alemã (DPV). (I: bom
lembrar que R. Heinz além de filósofo possui também formação psicana-
Iítical. (6)

DA ANTIPSIQUIATRIA

,Há algum .tempo atrás surgiu a necessidade de se recolocar para o campo
d~ PSlcoP~to~ogla. ~ste repensar já estabilizado. Disto resultou-na época sob o
titulo :4n~l~slcanallse, atualmente (e talvez inconfundívelmente) Pathognostik _
um principio de procedimento antipsiquiátrico (7), onde a doença é tomada
como uma forma de pré-conhecimento da objetividade a que o sintoma se
refere, porém, um pré-conhecimento que ao mesmo tempo se emaranha no
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contexto da violência dessa objetividade. Isto é, a doença é o que resiste (na
verdade, alguma coisa assim como auto-gnose) ao fechamento no incons-
ciente daquele correspondente recorte da objetividade, que por sua vez é a
temática da doença. Exatamente porque a doença não pode outra coisa além do
seu rumo exaltado na reusurpação daquela mesma objetividade, cuja violência
extrema (absolutização) quer atacar e dela se apropriar, a doença incorre, ela
mesma, em um destes extremos, na forma do auto-sacriHcio, na forma do sofri-
mento daí resultante. Doença - isto que é na sensibilidade do sujeito o extremo
da guerra (que se dá como absoluto), deslocado no subjetivo, da correspondente
objetividade (concreta). (8)

Num exemplo: o claustrofóbico, em relação ao objeto de sua claustrofobia,
pré-diagnostica, em toda significativa profundidade psicanaliticamente desejável,
o significado da Morte contida nesta coisa e resiste, em última instância, à
inquestionabilidade da existência militar (violenta) desta coisa, à inconscienti-
zação desta sua natureza. Porém este pré-conhecimento resistente se volta contra
o próprio indivíduo, patologicamente, sendo até mesmo repelido, tão logo este
pré-conhecimento forme a imagem encoberta da própria usurpação, deslocada,
da violência daquilo que é conhecido e repelido.

A ambiguidade da doença é a traição do conhecimento pelo conhecido; é a
traição da resistência pelo resistido à maneira da imunização do sacrifício,
congenial à correspondente objetividade (da guerra). Se faz a denúncia e ao
mesmo tempo se procede ao contrário. (6)

Vs. PSICANALlSE

As diferenças incisivas em relação à Psicanálise podem ser assim formu-
ladas: não se trata mais, apenas, de buscar a gênese biográfica da doença no
contexto da transferência. Trata-se unicamente da utilização (lógica da usurpa-
ção) da relação interna do sintoma com o aspecto da objetividade (concreta)
comunicada pelo próprio sintoma em meio a um discurso esclarecedor.

Sem dúvida nenhuma, a história de vida, no sentido dos elementos infantis
envolvidos na herança problemática da doença, pode ser tomada como tema de
esclarecimento complementar, contudo não mais sob a exigência circular de
busca da mais última causa' da doença e sua resolução. Também não se perdeu
nada do estado atual do conhecimento psicanalítico, muito pelo contrário, todo
o respectivo saber retorna como objetividade transformada, des-subjetivada, cate-
gorialmente purificada e pela primeira vez como congenialmente violenta. E por
fim, no procedimento patognóstico, as recaídas do quadro sintomático não são
nenhum tema tabu, elas precisam apenas ser relacionadas, estruturalmente, com
a modalidade de procedimento enquanto tal e justamente levando-se em conta
a subjetividade; pois o procedimento imanente da transferência apenas reforça o
caráter de duplo-vínculo em relação à chamada do inconsciente: este é chamado
a se expor para ser castigado. Assim como se este já não fosse, há muito, o
critério interno da própria doença.
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A dificultosa disposição de procedimento desta reorientação leva a esperar
que se possa diminuir o excesso de usurpação, isto é, o excesso de usurpação 00
lado da sensibilidade subjetiva com a apropriação - em última instância, da
Morte - do extremo da guerra separada da objetividade. Contudo, nlo de forma
que o sentido da doença re-submerge no fechamento da respectiva objetividade
(o que é o mesmo para o respectivo Eu re-estabilizado); não de forma que a
quantidade de culpa liberada re-desapareça na objetividade concreta - em sua
função absorvente da culpa; não do modo como o velho mal da terapia nova-
mente se impõe: substituir a fascinação da doença pelo nosso todo ávido e liber-
tino Princípio da Realidade. De qualquer maneira deve-se perguntar sempre se o
Pathognostik não está subestimando o poder deste e, em princípio, todas as
Coisas ficariam a salvo de sua gnose, assim como uma vez elas foram criadas.

Segundo a Psicanálise tradicional, o objeto fóbico (uma ponte, por
exemplo) define um Impedimento do uso causado por uma simbolização que
quant~ mais hipertrofiada, mais se faz culpada pelo bloqueio do uso do objeto, o
que da pretexto para se separar o objeto de si mesmo. De um lado, sua mera
essência: o objeto não significa nada mais além do que ele exatamente significa
(uma ponte é uma ponte e nada mais). De outro lado, os. ingredientes subjetivos/
projetivos, que enfeitiçam a essência inocente do objeto, fazem deste um distrito
sagrado, uma zona tabu. Há, portanto, a discriminação entre a tautologia da
realidade e as tralhas-infantis-inconscientes (Kinderkram-UnbewujJte). Contudo,
a disponibilidade do objeto fóbico, a sua qualidade de depositário, a pretensa
carga de redundância de seu encantamento permanece como problema marginal
e sempre no contexto dos disparates, principalmente dos sintomas (e na melhor
das hipóteses, na expressão estética, "sacralidade" mais ou menos permitida na
Arte).

O Pathognostik, ao contrário, afirma que a totalidade do abjurado, o ingre-
diente projetivo que dele faz parte, o que é o mais puro dos casos, é exatamente
o próprio fantasma da produção do referido objeto (o que não se minora com
sua consumação). A antiga tralha-infantil-inconsciente é, portanto, inerente à
tautologia da realidade - sobretudo. à maneira do inconsciente (rnacro-incons-
ciente) - não se podendo separar uma da outra; separando-as como é exigido
pela Psicanálise, ter-se-ia, na verdade, a "morte" do próprio objeto, porém não a
sua purificação do excesso perturbador, de uma mera insinuação subjetiva
arbitrária.

Daí resulta uma compreensão da patologia que, em primeiro lugar, precisa
remeter à enorme chance de conhecimento que a doença oferece na sua sensibi-
lidade/advertência, funcionando como um ultimato. Do lado do Cogito (ao
negativo) o fantasma da produção reclama contra a legião de sua inconscienti-
zação (VerunbewujJtung). Não obstante, a doença permanece como doença,
porque toda gnose bloqueia-se em excesso de supervalorização, para desfazer no
contexto da sensibilidade a própria correspondência com a guerra (o objeto
fóbico).

Patognosticamente necessário seria a estrita leituramilitar do objeto fóbico
e tal leitura agiria como medicação: aquela dose de veneno que cura - com
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certeza e unicamente assim precisar-se-ia proceder patognosticamente. No
entanto, permanece não evidente até que ponto uma ponte por exemplo, como
objeto tabu, pode carregar um peso tão destrutivo (e todos os outros exemplos
de sintoma seriam também estigmatizados por esta não evidência). Resti-
tuir-se-ia, então, a velha tese dos ingredientes projetivos? Não. Isto é somente o
inrcio de uma enganosa não simultaneidade que implica uma graça particular
para fazer explodir e intensificar genealogicamente a evidência da própria tauto-
logia do objeto básico (técnico), para iniciar uma marcha mais lenta, porém

decisiva, mais ao fundo, ao tempo das coisas humanas primitivas, (também aqui),
não mais para explorar e acionar a fúria do inconsciente, muito pelo contrário,
para insistir na penosa questão da apropriação e do desalienamento. Neste ponto

poderá o Pathognostik lançar nova luz a esta dimensão polftica do problema, até
agora tratado pelo Marxismo.

Por Que a relação do sintoma com o extremo de destruição que é a guerra?
Já não deveria bastar tornar designável o desejo proibido no sintoma, assim como
psicanaliticamente há tempos se faz? Não. Esta extremização é inevitável porque
só nela o potencial total das forças de destruição torna-se suficientemente escla-
recido no sintoma.

Falar simplesmente de "correspondência com a guerra" é seguramente
bastante impreciso. A citação imaginária da guerra como procedimento corres-
ponde in re ao seu passado e/ou potencial idade (coisa-mortal como a arma). O
Pathognostik toma lugar, portanto, somente neste ínterim.

Terminologicamente dever-se-ia falar não de guerra mas sim de correspon-
dência com a arma e a paz, a pausa da guerra expressis verbis, seria então consi-
derada como campo (fracassado) da absorção da guerra através da doença, troca
de cenário dela mesma, metabase eis alio genos do ultimato do fantasma.

A aparência de uma mera estetização através do Pathoqnostik é despertada
pela sua indispensável forma de discurso mítico: o que aconteceria se a sua
doença como um demônio bravo se instalasse ... Onde não se expressa nenhuma
preferência subjetiva-arbitrária, ao contrário, a necessidade aberta exclusiva.
mente sobre este caminho mitificante, reacionário cientificamente, para impedir
a (aparente) dissolução do fantasma da produção em sua coisa-produto mortal.
Ou se fala a linguagem da tautologia (e se permanece cientffico) ou então
expressa-se mitiçamente em relação à Coisa/Homem, isto é, "a-metafórico",
"des-composto" (e se salva a Filosofia).

O suposto efeito do Pathognostik sobre a doença estaria em seu envenena-
mento suplementar f9ntasmático: o recurso às origens da destruição e da avalia.
ção de suas extensões ilimitadas; em uma forma de homeopatia gn6stica da
guerra que poderia dissolver o mencionado bloqueio do conhecimento/desloca.
mento supervalorizado da neutralização da destruição. Isto se daria ao longo de
colocações rnrticas como fio condutor: "imagine sua doença saindo de você
como um demônio bravo e este decidisse se instalar como um objeto de guerra
em algum lugar desconhecido. Qual instrumento de guerra provocaria sensibi-
lidade em você? .. " (6)

20 Rev. de Psicologia, Fortaleza, 3 (2): 15-24, jul.jdez. 1985.

OS PRESSUPOSTOS DO PATHOGNOSTIK

O Pathognostik parte de uma conhecida propriedade da doença, - espe-
cialmente psicopatologias e principalmente, como modelo, os sintomas neuró-
ticos (p. ex. fobias), - que os sintomas se relacionam com situações do mundo
externo. Esta relação é o centro do tipo de consideração patognostica.

A relação do sintoma com a correspondente situação exterior é sempre
arranjada de tal modo a conter uma indicação negativa que é o seu respectivo
domínio. Uma determinada capacidade, que está perturbada, aponta em seu
funcionamento para uma situação externa.

O primeiro pressuposto decisivo do Pathognostik é que esta perturbação
- que vai definir a doença - 'deve ser tomada como fio condutor de um conhe-
cimento não habitual da correspondente situação externa; que a perturbação
pode constituir, no mínimo, o início da dissolução do conhecimento dissimulado
desta objetividade: perturbação que não recai sobre o sujeito doente, como de
hábito, mas sobre a situação objetiva (não visrvel) que. ele não pode dominar,
lançando luz sobre ela.

Mas até que ponto pode-se manter esse deslocamento da base da perturba-
ção para o mundo externo? A resposta, neste caso, é possível a partir de um
desvio, qual seja, o chamado significado inconsciente que a correspondente
situação externa tem para o doente e cujo simbolismo não é mais simplesmente
considerado como ingrediente patológico desta mesma-completamente outra
objetividade aparente. Ao contrário, esse simbolismo é considerado exclusiva-
mente como o próprio motivo de engendramento desta objetividade. Assim
aparece, modificado, o inconsciente do sujeito doente sobre este concreto
(macro-inconsciente) e sua função muda, de um ingrediente supérfluo perturba-
dor, para uma situação externa em formação e, também, base para sua própria
continuação.

Esse macro-inconsciente culmina ao afirmar-se como "absoluto", isto é, ao
possuir a força da autodestruição como destruição alheia: a culminação-pulsão
de morte militar desse inconsciente como arma.

De onde se retira o segundo pressuposto do Pathognostik: o sintoma se
opõe ao simples funcionar da situação externa que a ele esta relacionada.

A característica desta oposição, enquanto doença, está para ser discutida.
Contra o quê se opõe, nas mais diferentes situações, é à inconscientização
daquele respectivo corte da realidade externa no que diz respeito ao seu caráter
de violência e destruição, inclusive, à inquestionabilidade de sua aplicação/consu-
mação (= Autonomia do Eu): doença como greve do uso, por assim dizer. Esta
oposição se dá em nome da conscientização, isto é, em nome do possívei despo-
jamento do poder de sanção desta inconscientização coisificada (que está em
condição de proferir incólume a sentença da doença). Oposição sempre em nome
da restituição ao sujeito sensível, daquilo que na absolutização das situações
externas foi sacrificado (problema da usurpação, da supressão da alienação).
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o terceiro pressuposto constitutivo do Pathognostik trata da qualidade da
oposição na doença. Ela se realiza na forma de um sacrifício, na auto-experiên-
cia da lesão. Através deste caráter de sacrifício da doença, no mínimo é evitada
a crença inquestionável da inconscientização que se absolutiza na correspondente
situação externa a ela agregada e que culmina na arma. Mas esta inconscienti-
zação não é de tal maneira desfeita a ponto de desintegrar seu conteúdo - a
questionável situação externa e, por outro lado, do lado do subjetivo, a sensibi-
lidade seria então liberada de modo positivo.

O quarto e último pressuposto do Pathognostik: na medida que a doença
se manifesta e persiste, ela bloqueia tanto a passagem para a normalidade (rnacro-
inconscientização, Eu) como o inverso na 'sua reforma (= conscientização que
é, em última instância, a mencionada restituição); o seu próprio caráter de sacri-
freio acaba sempre na apropriação subjetiva da violência e na potência de destrui-
ção da correspondente objetividade: doença como tentativa de congenialização
vã e subjetiva na culminação da arma de sua situação externa, máscara da sensi-
bilidade da destruição.

Para ser possível o meio de acesso prático patognostico à doença, deve ser
necessário mediar adequadamente esses pressupostos sem levar em conta o
conceito psicanal ítico de transferência. (9)

Algumas considerações teóricas de procedimento.

O caráter de auto-iniciação da doença deveria ser mantido, justamente
nisto em que a doença se expressa, a saber, que o doente em sua doença permite
somente o "si mesmo" e "esta" (doença) mas não o "Outro" e "outras"
(doenças) de fora.

Como já foi dito, ele exerce também uma crítica à assim chamada Auto-
nomia do Eu, isto é, uma crítica a este acordo de violência comunicativa com o
Outro que reinstitui a macro-inconscientização (normalidade). ~ uma crítica,
portanto, que constituida em doença, torna-se novamente serva do criticado.

O conceito psicanal ítico de transferência lida com essa falsa relação
Mesmo-Outro que exerce uma forma de invasão paranóica do Outro sobre o
Mesmo com o firn de transformar esse despojamento em força (poder) próprio
(= Eu), abjurando o então emergente conteúdo inconsciente; é isto que o
Pathognostik não pode admitir. Em seu lugar, emerge o conceito de "autodiscur-
sividade" ("Selbstvertextung") daquilo que o Pathognostik pratica, um modo de
ação que talvez pudesse ser descrito, na verdade, como a de um "instrutor", ou
um "monitor de iniciação".

A mediação exigida, adequada e prática dos pressupostos patognosticos
precisaria centrar-se em torno desta função de autodiscursividade do exercita-
mento patognostico e cuja realização prática depende somente desta
transfoi mação.
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Porque o Pathognostik lida substancialmente com a doença e até aqora
com muito pouca experiência prática, precisa levar em conta muita luta (também
interna) em torno do reconhecimento dos acima citados critérios da doença.
Escandalosos são todos eles, principalmente a positividade dos dois primeiros
(caráter de iniciação do conhecimento e oposição). embora evidenciem-se
amb íguos e a transformação da negatividade dos dois últimos (sacrifício e
usurpação da destruição), a "dialétjca" do sacrifício. Como sempre, para a
doença também faz-se forte o caráter de extorsão da dor: o que dói precisa
desaparecer, não importando como. E não menos forte faz-se também a
bloqueante alternativa: a intencional idade que pode ser imputada à culpa versus
padecimento inocente puro.

Provavelmente seria mais recomendável, na praxis patognostica, lidar com
esses critérios da doença no plano estritamente teórico. (9)
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