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LE TEMPS VÉCU. ÉTUDES PHÉNOMÉNOLOGIQUES 

ET PSYCHOPATHOLOGIQUES, 1933                   

(EUGÈNE MINKOWSKI)

VIRGINIA ELISABETH SUASSUNA MARTINS COSTA
Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt-Terapia de Goiânia (ITGT)

Universidade Católica de Goiás (UCG)

Le Temps Vécu. Études phénoménologiques et psychopathologiques é uma obra 
ainda não traduzida para o português, cuja primeira edição data de 1933. Prefaciado 
por Yves Pélicier, forma com A esquizofrenia (1927), Rumo a uma cosmologia (1936)
e o Tratado da psicopatologia (1966), a matriz do pensamento de Eugène Minkowski, 
um dos fundadores da fenomenologia psiquiátrica juntamente com Binswanger, a 
partir da realização da 63ª Jornada da Sociedade Suíça de Psiquiatria, em Zurich, em 
novembro de 1922.

Minkowski oferece uma contribuição fundamental, ao articular a fenomenologia 
à temporalidade e à psicopatologia, confirmando, de forma original, o pensamento 
do filósofo Henri Bergson a respeito dos dados imediatos da consciência, as idéias de 
Edmund Husserl e os questionamentos de Heidegger a respeito das dimensões ônticas 
do indivíduo como ser existente único incomparável. 

Embora cronologicamente seja a sua segunda obra, é a que representa o espírito 
de sua experiência ocorrida na primeira Guerra Mundial (1914-1918). Nesse sentido, 
por ser cientista e militante político, sua obra não é fruto apenas de reflexões filosófi-
cas, mas de sua vivência nas trincheiras durante os bombardeios, nos quais enxergava 
a possibilidade da morte iminente, em contraste com o desejo e a esperança, duas 
categorias temporais que fazem parte de suas reflexões. 

Sempre articulando aspectos teóricos e vivenciais desse contexto político, 
Minkowski divide sua obra em duas grandes partes: A primeira, composta de seis 
capítulos, e intitulada Ensaio sobre os aspectos temporais da vida, traduz seus dramas 
existenciais em categoriais relacionadas com a temporalidade, dentre elas o devir (o 
tempo dado) e o advir (o tempo no qual o Eu entra como protagonista da sua pró-
pria história). A segunda parte, dividida em sete capítulos, denomina-se Estrutura 
espaço-temporal dos transtornos mentais, é dedicada à aplicação da fenomenologia 
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à compreensão da psicopatologia, por meio de posições metodológicas de estudos e 
exemplos de casos clínicos.

Especificamente na primeira parte da obra, o autor anuncia uma configuração 
da psicopatologia fenomenológica temporalmente orientada, aberta pela desordem na 
administração de duas dimensões do tempo: o tempo assimilado ao espaço (medido 
obsessiva e compulsivamente) e o tempo vivido autenticamente nos seus componentes 
estruturais, que compõem o itinerário dos seis capítulos que se referem à primeira 
parte do livro. 

No primeiro capítulo, o devir é apresentado como constitutivo do tempo 
– qualidade: fluxo contínuo que dura, solidamente integrado, em todas as suas 
partes (passado, presente e futuro) construindo uma experiência de totalidade e 
de unidade. O devir é expressivo de um impulso vital constantemente direcionado 
para a frente e que resiste a toda tentativa de fragmentação e de sucessão de fatos 
e eventos.

A seguir, no capítulo dois, Minkowski aprofunda as características do impul-
so-vital denominado por Bergson élan vital. Segundo Minkowski, o impulso-vital é 
detido e administrado pelo Eu, que o torna uma força-princípio individual e também 
super-individual por uma ascensão a uma experiência universal, lançada para penetrar 
na profundidade do inconsciente e da consciência: aos limites do impossível, integra, 
no eu-realizo, matéria e forma, a res cogitans e res extensa cartesianas, corpo e alma. 
Ainda nesse capítulo, Minkowski integra também o fator de limitação e o fator de 
perda, experiência paradoxal do próprio impulso vital do Eu, chamado a construir 
obras, como arquiteto no devir da História e no mundo.

Já no terceiro capítulo, Minkowski insere aspectos de sua tese intitulada A noção 
de contato com a realidade e suas aplicações em psicopatologia (1926), escrita após 
a Primeira Guerra Mundial e analisa duas modalidades de administrar esse contato, 
sincronizando exigências bipolares opostas, mas não excludentes: interiorização e 
participação, empatia e simpatia, esquizoidia e sintonia, que assim se tornam o ciclo 
do impulso vital do eu. 

Na quarta parte, o autor revela e doa para a posteridade o que há de mais rico 
em idéias, emoções, desejos, esperanças, que ele cultivou no seu coração e praticou 
como cientista-profissional e político engajado. A possibilidade do devir, definido 
como o tempo que é imposto, transformar-se em advir, o tempo diante no qual o ser 
humano pode exercer suas possibilidades. Por intermédio do impulso vital, consoli-
dando os aspectos do advir, Minkowski explora seis categorias temporais: a da ativi-
dade e espera, motivadoras e orientadoras do Eu em relação ao horizonte temporal, 
e que permanecem em uma atitude atenta às solicitações, a uma chamada, a uma 
oportunidade propiciada por um evento da história; desejo e esperança, aspectos 
que, transcendendo o tempo, permitem ao impulso vital do Eu transitar no universo 
dos valores sem-limite, recuperando valores do passado que antecipam o futuro, 
ampliando o presente e oferecendo ao aqui-agora horizontes sem fim, culminando na 
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possibilidade dada, pelas duas últimas categorias temporais apresentadas nessa seção 
a prece que confirma o Eu na sua ação ética. 

No quinto capítulo, Minkowski dedica-se a enfrentar e analisar a experiência 
da morte, à qual oferece uma função construtiva de sentido a toda a vida vivida. Para 
ele, a morte pode ser o fim de uma vida, uma exigência do próprio devir e deve estar 
presente como um ponto de chegada que organiza e disciplina as etapas intermedi-
árias da viagem no tempo. Entretanto, não se trata do fim da vida, como fenômeno 
super-individual, ao qual o Eu se deve abrir no seu estar no tempo e se entregar por 
intermédio de sua obra, como memória de si mesmo ofertada à história.

Finalmente, no ultimo capítulo, o tema é o passado, momento do tempo vivido, 
que deve tanto quanto possível, pela memória e pela consciência, se tornar presente, li-
berando-se de uma força negativa – retentiva – que provoca melancolia e depressão. 

Na segunda parte do livro – dividida em sete capítulos – Minkowski adentra 
as estruturas ontologicamente constitutivas da existência humana, aquelas dadas ao 
mundo e lançadas no tempo, e evidencia como elas se correlacionam e são vividas 
pelo doente mental. Para Minkowski, o patológico é o momento no qual se visualiza 
uma maneira diferente de organizar o tempo e o espaço vivido. O autor recupera as 
idéias de renomados psiquiatras, dentre eles, seus antecessores Pierre Janet (que es-
tudou sobre os distúrbios da memória e da linguagem) e Clarémbault (a respeito do 
automatismo mental nas demências), e seus contemporâneos, como Françoise Minko-
wska, sua esposa e colega (acerca da gliscoidia), Franz Fischer (com suas pesquisas a 
respeito da esquizofrenia), Eugene Bleuer (a respeito das generalidades da demência 
precoce), e Erwin Strauss e Viktor Von Gebsattel que se dedicaram aos estudos dos 
comportamentos anancásticos, atualmente incluídos nos transtornos obsessivos-com-
pulsivos. Seu pensamento é também compartilhado por muitos filósofos e psiquiatras 
contemporâneos, dentre eles, Alfred Storch, Medard Boss, Roland Kuhn, J. H. Van de 
Berg, F. J. Buytendijk e Karl Jaspers. 

No capítulo primeiro da segunda parte, da obra, vão se delineando posições 
metodológicas, como as relações do médico diante do doente, como meio de inves-
tigação e de compreensão dos transtornos mentais, o que coloca a experiência do 
doente como o instrumento diagnóstico mais em consonância com as exigências da 
fenomenologia.

No capítulo seguinte, Minkowski traça um itinerário da psicopatologia: dos 
sintomas ao distúrbio gerador, com o intuito de chegar à compreensão das estruturas
envolvidas, tanto orgânicas quanto psíquicas ideoafetivas, como matéria para uma 
analítica existencial dos transtornos.

No terceiro capítulo, trata da esquizofrenia reduzida em sua essência, a uma 
progressiva perda do contato vital com a realidade, quando o vivente se apaga, deixando 
os corpos imóveis, petrificados, retidos no fluxo do devir. 

A seguir, Minkowski, no quarto capítulo, reflete a respeito da experiência 
esquizofrênica na qual ocorrem momentos da bipolaridade maníaca-depressiva: de-

Revista ITGT_12-2.indd   169Revista ITGT_12-2.indd   169 11/5/2007   12:35:2811/5/2007   12:35:28



Virginia S. M. Costa

170 Revista da Abordagem Gestáltica – XII(2): 167-171, jul-dez, 2006

R 
e 

s 
e 

n 
h 

a

lírio paranóide e catatonia. No quadro maníaco-depressivo, ocorre, segundo ele, uma 
ruptura da duração do tempo: o devir (fluxo contínuo) fragmenta-se em partes, sem 
comunicação e influência, sem diá-logo, sem dia-lética, e o tempo passa a ser vivido 
de forma esquizofrênica.

No capítulo seguinte, são descritas e analisadas algumas formas particulares 
dos estados depressivos: a depressão presbiofrênica senil, os automatismos mentais e 
as cenostopatias associadas ao delírio melancólico e à depressão ambivalente próxima 
à catatonia esquizofrênica.

A análise da psicopatologia fenomenológica continua no sexto capítulo, em 
que apresenta vários estudos sobre a fragilidade mental, como a psicopatologia da 
velhice e o delírio de negação. Todos esses estudos tratam de casos da clínica real de 
Minkowski, profissional envolvido com os seus pacientes e com os quais comparti-
lhava seus sentimentos. 

No capítulo final, o sétimo, Minkowski, aproximando-se sempre mais de 
Gebsattel e Straus, vai delineando uma psicopatologia do espaço vivido rumo a uma 
cosmologia do espaço vivido, na experiência do dilema entre a distonia vivida e a 
amplitude da vida.

Finalmente, o autor enfatiza que a psicologia existencial representa não uma 
alternativa, mas uma abertura para a psicologia científica, dela exigindo um retorno 
ao início, à origem das coisas, ao que significa ser humano na sua essência.

Esta obra é uma alternativa aos reducionismos de uma psicologia biologista 
e mecânica, Ao ressaltar e dignificar o viver, a consciência do tempo vivido, huma-
nizando a psicopatologia, pode constituir-se em uma referência para psiquiatras, 
psicólogos, especialmente para terapeutas, em razão de seu alcance filosófico, teórico 
e vivencial.

A relevância dos estudos de Minkowski remete ao significado de que existir 
significa viver o tempo. Viver o tempo consiste em recuperar o passado pela memó-
ria, mas é também antecipar o futuro pelos desejos e pela esperança conferindo ao 
presente uma dimensão dinâmica, vibrante, atenta e tensa. Nesse presente, o Eu, 
indivíduo-sujeito-cidadão, entra como autor-ator-protagonista, em uma dimensão 
super-individual na execução da ação ética, impulsionando para a frente e para cima 
a História da Humanidade. No momento em que o Eu retém a sua subjetividade, 
mobiliza uma intersubjetividade expressiva de uma religião imanente, que o liga ao 
destino de todos.

A relevância de sua obra, muitas vezes pouco explorada em razão da falta de 
tradução, caracteriza-se também por sua originalidade e atualidade que, sendo de tal 
ordem, se constitui em uma referência ainda não desfrutada e visualizada que pode 
ainda ser explorada para vir a fundamentar uma psicoterapia em uma perspectiva 
temporal.

Especificamente para profissionais da área das ciências da saúde, e em parti-
cular, para uma psicopatologia reduzida a meras funções de um cérebro doente, essa 
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obra, pela aproximação da filosofia husserliana e bergsoniana à psicopatologia evita 
alienantes abstrações, produzindo fatos de ordem epistemológica, embora diferentes 
e relevantes para a compreensão do mundo enigmático e misterioso dos doentes 
mentais.
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