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• A Atualidade da Obra de Eugène Minkowski (1885-1972)
Norberto Abreu e Silva Neto1

Instituto de Psicologia da UnB

Resumo:  A obra de Minkowski contém a história do desenvolvimento dos conceitos da
psicopatologia, das práticas de psicoterapia e da clínica psiquiátrica do século vinte. Nos
últimos dez anos, na França, com o surgimento de novas edições de todos os seus livros
e novas coletâneas de artigos raros, renovou-se o interesse por seu pensamento. Nenhum
de seus livros jamais foi traduzido no Brasil. Assim, seu renascimento na França sugeriu-
me apresentar esta introdução voltada para pesquisadores  especialmente aquelas novas
gerações que se interessem por seu pensamento e método de pesquisa.  As fontes
usadas foram: a literatura primária (seus livros e artigos), a literatura secundária produzida
por discípulos e comentadores, e a terciária, que abarca trabalhos que fazem referência à
sua obra. O artigo é apresentado em quatro partes e uma secção de considerações finais:
1. relato sobre o movimento editorial em torno da obra com a relação das novas edições
surgidas desde 1990; 2. importância histórica da obra; 3. influências exercidas sobre
autores e movimentos; 4. recepção da obra no Brasil. A conclusão maior extraída da
pesquisa é de que a obra de Minkoswki oferece uma sólida base para uma psicologia a
ser desenvolvida no século XXI.

Palavras-chave: Eugène Minkowski; psicopatologia fenomenológica; análise semântico-
existencial; história da psicologia.

1 - Introdução
Minkowski é um dos psiquiatras de língua francesa mais importantes do

século vinte e ocupa um lugar central na história da fenomenologia na França,
onde, nos anos dez, introduziu a obra de Husserl, então ali desconhecida; em
1921, apresentou, criticamente, as ideias de Bleuler; em 1925, foi membro
fundador e primeiro presidente do Grupo Évolution Psychiatrique, tendo sido o
primeiro editor da revista desse grupo e nela atuado até o final de sua vida.
Minkowski acompanhou o desenvolvimento dos conceitos da psicopatologia, das
práticas de psicoterapia e da clínica psiquiátrica dos anos dez até 1972, data de
seu falecimento, e sua obra contém a história dessas disciplinas ao longo do
século vinte. Conforme lemos em Pelicier (1995), ele “esteve presente em todos
os grandes congressos e discussões nos quais se elaborou a psiquiatria
contemporânea” (p. x).

Minkowski é autor de uma obra abundante: entre 1911 e 1972, além de
muitos livros publicou cerca de 250 artigos. Uma medida de sua importância é o
julgamento emitido por Jacques Lacan que considerou sua teoria do tempo o
que havia de mais completo no final dos anos trinta (Allen, 1999), e a recente
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declaração de Bernard Granger (2002) de que a obra de Minkowski “distingue-se
por sua clareza e suscita um interesse permanente” (p. 7). Tal interesse parece
ser confirmado pela realidade editorial francesa, com a publicação, nos últimos
dez anos, de novas edições de todos os seus livros e o lançamento de novas
coletâneas contendo trabalhos aparecidos em vários lugares e de artigos raros
de serem encontrados, que são arroladas, em seguida, conforme a ordem
cronológica de seu aparecimento.

Em 1993, foi publicado o Étude sur la structure des états de dépression
(Les dépressions ambivalentes) (Paris: Éditions du Nouvel Objet), originalmente
publicado em 1930, no Volume XXVI.17, dos Archives Suisses de Neurologie et
de Psychiatrie. No ano de 1995, surgiu a nova edição de, Le temps vécu: Études
phenomenologiques e psychopathologiques (Paris: D’Artrey), originalmente
publicada em 1933 e considerada a obra máxima de Minkowski. Em 1997, foi
apresentada a terceira edição de La Schizophrénie. Psychopathologie des
schizoïdes et des schizophrènes (Paris: Payot), originalmente publicado em 1927
e com segunda edição em 1953. No mesmo ano, 1997, saiu a publicação do
livro, Au-delà du rationalisme morbide, recolha de trabalhos que contém sua
tese de doutoramento em medicina, defendida na França, em 1926, sob o título:
La notion de perte de contact vital avec la realité et ses applications en
psychopathologie, publicada nesse mesmo ano, em Paris, por Jouve et Cie. A
idéia de reunir esses textos foi de David Frank Allen, a concretização da edição
foi feita por J. Nadal e J. Chazaud, com introdução de Georges Lantéri-Laura.

Em 1999, apareceu a nova edição do livro mais filosófico de Minkowski,
Vers une Cosmologie. Fragments philosophiques (Paris: Aubier), cuja primeira
edição é de 1936 e a segunda de 1967. Esse livro é feito de questões que não
puderam ser desenvolvidas em Le temps vécu e é considerado junto com este
ultimo e o livro La Schizophrénie, a compor a trilogia que contém o essencial de
sua obra. Ainda nesse ano, 1999, foi reeditado o Traité de Psychopathologie (Lê
Plessis-Robinson: Institut Synthélabo, Col. Les Empêcheurs de penser en ronde),
que começou a ser escrito em 1939 e foi concluído nos anos sessenta, publicado
pela primeira vez em 1966, e que condensa sua obra inteira. Em 2002, sob o
título, Écrits Cliniques (Paris: Éditions érès), Bernard Granger reuniu e publicou
textos clínicos de diferentes momentos da prática de Minkowski. Esse livro contém
a bibliografia de seus escritos publicados de 1911 a 19721. E, em 2003, com a
reedição de livro de sua mulher, Françoise Minkowska, Le Rorschach – A la
recherche du monde des formes (Paris: L’Harmattan), originalmente publicado
em 1953, foram novamente publicados dois artigos seus, relativos à sua visão
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desse método. O primeiro chama-se “Introduction et vue d’ensemble par Eugène
Minkowski” e o segundo, “Étude n. 4: La psychopathologie infantile et le test de
Rorschach”.

Por outro lado, a reedição das obras de Minkowski na França encontrou
eco nas Américas. Assim, no Canadá, em 1999, Bernard Granger e Levallois-
Perret publicaram a obra: Eugène Minkowski: une oeuvre philosophique,
psychiatrique et sociale (Quebec: Interligne). E encontrei essa tendência para
uma renovação do interesse pela obra de Minkowski confirmado nas palavras
do apresentador da edição mexicana de seu livro, La Esquizofrenia, Héctor Pérez-
Rincon (2001, pp. 7-9). Esse autor, além de salientar a atualidade e a categoria
clássica de sua obra, procura explicar sua “ressurreição” em termos de uma
certa lógica na oscilação pendular dos movimentos dentro da psiquiatria. Assim,
procurando dar uma resposta à pergunta sobre o porque de existir hoje um
interesse em autores que no passado foram rotulados de “muito filosófico”,
exatamente quando o otimismo de neurobiólogos e neurocientistas quer nos
fazer pensar que tais enfoques estariam superados no que se refere à
compreensão e tratamento das doenças mentais. Para ele, a resposta está no
fato de que “a complexa realidade clínica e a especial natureza multifatorial do
fato psíquico” obrigaram a psiquiatria do final do século vinte “a redescobrir o
valor da atitude fenomenológica” e a decisiva necessidade de “incluir novamente
em sua argumentação teórica e em sua práxis um enfoque que considere a
dimensão humana, o que não podem oferecer as neurociências” (p. 8).

Como um reflexo talvez desse movimento editorial na França e no México,
no ano 2000, a Revista Latino-americana de Psicopatologia publicou a tradução
de um breve capítulo sobre o sofrimento extraído do Traité de Psychopathologie,
feita por Maria Vera Pompeo de Camargo Pacheco (Vol. III, 4, pp. 156-164),
acompanhada de um artigo de Mário Eduardo Costa Pereira sob o título,
“Minokwski ou a psicopatologia como psicologia do pathos humano” (Vol. III, 4,
pp. 153-155). No entanto, em nosso país, exceto em meios restritos (alguns
grupos de estudiosos de fenomenologia existencial e de especialistas no Método
de Rorschach), e a despeito de encontrarmos referências a seus trabalhos já
nos anos 50, a obra desse psiquiatra filósofo é pouco conhecida e nenhum de
seus livros jamais foi traduzido no Brasil.

Dessa forma, a renovação do interesse pelos trabalhos de Minkowski
sugeriu-me apresentá-lo a pesquisadores das novas gerações que pretendam
desenvolver investigações fenomenológicas dentro de sua perspectiva
antropológica e de seu rigoroso método de análise semântico existencial. Tal
circunstância e interesse motivaram a apresentação deste trabalho.
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2 - Importância histórica da obra
Minkowski trabalhou com Bleuler em Zurique (entre 1912 e 1914), quando

este elaborava suas noções sobre a esquizofrenia. Nesse mesmo período
conviveu, dentre outros, com Binswanger, Jung, e Rorschach.  Na Bibliografia
de seus escritos, publicada por Granger (2002, pp. 255-256), encontramos quatro
artigos relativos a esse momento inicial de sua obra: o primeiro, publicado em
1911, sobre a doutrina das energias específicas dos sentidos de Muller, o segundo,
publicado em 1913, trata da teoria da percepção das cores e da teoria fisiológica
das cores. Esses dois trabalhos foram publicados no Zeitschrift für Psychologie
und Physiologie der Sinnesorganen, Leipzig-Alemanha. Em 1914, publicou um
artigo sobre o princípio do paralelismo psicofísico (Archiv für die gesamte
Psychologie - Leipzig), e outro sob o título: “Conteúdo, representação simbólica
e fundamentação do princípio de identidade como princípio de nosso representar”
(Archiv für systematische Philosophie – Berlin). Essas primeiras publicações
anteriores à primeira guerra mundial visando desenvolver a teoria da percepção
da cor e do paralelismo psicológico são descritas por Rollo May (1967, p. 13)
como “um presságio dos amplos estudos que Minkowski faria posteriormente
sobre psiquiatria fenomenológica”.

Em 1921, através de um artigo publicado na Revista L’encéphale (Paris,
XVI, 5, pp. 247-257), intitulado, “La schizophrénie et la notion de maladie mentale
(sa conception dans l’oeuvre de Bleuler)”, Minkowski introduz criticamente na
França as noções da tradição psiquiátrica de Bleuler. Sua originalidade com
relação a essa tradição foi apresentada por Allen (2002) nos seguintes termos.
No final do século dezenove, diante do polimorfismo das psicoses, Kraepelin
apenas pôde fazer sínteses evolutivas e usou o termo “demência precoce” para
descrever o estado psíquico demencial que encontrava nos sujeitos examinados
mas que “não podia ser considerado como pura e simples destruição da atividade
mental” (p. 7). E na construção desse conceito, Bleuler colocou em evidência
uma sintomatologia altamente significativa reunida sob o termo “dissociação”,
renunciou à terminologia de Kraepelin e usou o termo “esquizofrenia” para referir-
se a tais estados psíquicos.

Ainda de acordo com Allen (2002), Minkowski prosseguiu na investigação
do processo específico que conduz a tal estado psíquico mas modificou o foco
da questão, propondo que a investigação girasse em torno do problema de saber
ou conhecer “o que normalmente assegura a concordância entre os processos
psíquicos e os processos de pensamento” (p. 7). Para responder a essa questão,
tomou como base a filosofia do élan vital de Bérgson que lhe permitiu desenvolver
a noção de contato vital com a realidade e descrever nos esquizofrênicos o
fenômeno da perda desse contato como característica principal da doença. Essa
filosofia lhe permitiu sublinhar que “o fundo próprio do processo esquizofrênico é
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uma perda desse contato vital” e o termo “vital” faz a diferença, pois, o que o
esquizofrênico perde “não é a possibilidade de um simples contato sensorial
com o meio ambiente mas a dinâmica desses contatos, quer dizer, tudo aquilo
que faz o caráter vivo da relação do sujeito com um outro” (p. 8).

Pélicier (1995) considera que talvez a maior contribuição filosófica de
Minkowski tenha sido o estabelecimento de pontes entre a filosofia fenomenológica
de Husserl, a filosofia de Bérgson, e a psiquiatria clínica. As referências a esses
dois filósofos são uma constante na obra de Minkowski e não poderiam ser
exploradas neste trabalho. Assim, Pélicier afirma que: “Minkowski conserva uma
afinidade de princípio entre os dados imediatos em Bérgson e a visão das
essências em Husserl” (p. viii). O resultado de tais conexões permitiu-lhe
apresentar procedimentos metodológicos para tratar de noções da psicologia
clínica que são muito difíceis de serem instrumentadas, como, por exemplo, a
noção de “deixar aparecer o outro em sua essência, em seu modo de ser, em
relação com o mundo”, conforme nos esclarece Granger (2002), não pode ser
confundida com as duas outras categorias da clínica psicológica com as quais
costuma ser confundida: “a categoria da empatia rogeriana” e a da “transferência
analítica” (p. 9). E, de modo geral, podemos dizer que o que se encontra em sua
obra é uma busca da revelação da essência de todas as categorias da clínica
psicológica e um trabalho bastante fino de diferenciação entre estas que lhe
permite clarificar o que distingue o método fenomenológico existencial, por um
lado, da psicanálise e, por outro, da psicologia científica.

3 -  Influências exercidas sobre autores e movimentos
Em comentários relativos a esse tema, Allen (2002) destacou, em primeiro

lugar o fato de as obras de Minkowski terem sido usadas como referência nas
teses produzidas no entre guerras. Por outro lado, encontramos a difusão de
suas idéias nos Estados Unidos, feita por intermédio do livro, Existence,
organizado por Henri F. Ellenberger e Rollo May, obra dedicada a ele e a
Binswanger, publicada em 1958. Esse livro foi traduzido para o espanhol, em
1967, e circula no Brasil desde então. Outro psiquiatra que recebe sua influência
ainda nos anos cinqüenta é Ronald D. Laing, um dos porta-vozes mais
importantes do Movimento da Anti-Psiquiatria nos anos 60 e 70, e que em seu
livro, O eu dividido, publicado em 1960, traz uma sentença de Minkowski em
exergo:, e que a tradução brasileira conservou em francês: Je donne une oeuvre
subjective ici, oeuvre cependant qui tend de toutes ses forces vers l’objectivité.
E. Minkowski. (Laing, 1963, p. 13). Segundo Allen (2002, p. 20), a bibliografia da
edição completa das obras de Laing, a inglesa e a americana, revelam um grande
número de referências às duas edições de La schizophrénie, ao Le temps vécu,
e a diversos artigos posteriores, e logo após a publicação de O eu dividido,
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Laing apresentou um longo estudo intitulado, “Minkowski and schizophrenia”,
publicado em 1963, na Review of Existential Psychology, IX, pp. 195-207, e no
qual diz claramente que ele havia sido o primeiro na história da psiquiatria a
fazer “uma tentativa séria de reconstrução da experiência vivida do outro”.

A psicopatologia de Minkowski foi relacionada com a filosofia da cultura por
J. Gabel, que, em 1962, publica a obra, La fausse conscience, na qual examina
a ideologia à luz da psicopatologia. Segundo Chazaud (1999), este é,
provavelmente, um dos autores mais fortemente inspirados em Minkowski, e o
qual sendo marxista humanista “não hesitou em utilizar a categoria
psicopatológica do ‘racionalismo mórbido’ aplicando-a ao modo de pensar
estalinista” (p. viii). Posteriormente, de acordo com Allen (2002), em 1991, Gabel
publica um artigo na Revista l’Evolution psychiatrique, 56 (2), sob o título, “L’oeuvre
d’Eugène Minkowski et la philosophie de la culture”, no qual afirma esse psiquiatra
é, “de alguma forma o Lukàcz da consciência mórbida” e este, “o Minkowski da
consciência de classe” (pp. 21-22).

As pesquisas de Minkowski forneceram fundamento para o
desenvolvimento do Método de Rorschach. Assim, nos conta Wawrzyniak (1998)
que em torno dele, de sua mulher, Françoise Minkowska, e de Zéna Helman,
cristalizou-se  uma corrente que aborda a psicopatologia da perspectiva de uma
análise fenômeno-estrutural. E, de acordo com Helman (1998), Minkowski
forneceu tais fundamentos “com suas pesquisas sobre o fundo mental ligado ao
vivido temporal e espacial, sobre o contato vital com a realidade, sobre o papel
respectivo dos fatores dinâmicos e racionais,” que, ela diz, serão “reencontrados
mais tarde no Rorschach”. Ela ressalta também que os fundamentos que ele
oferece incluem “sua análise fenomenológica da linguagem, que se aplica à fala
corrente e àquela dos doentes e que, dessa forma, busca esclarecer os
fenômenos fundamentais da vida psíquica” (p. 93). Por outro lado, ela nos informa
ainda que F. Minkowska introduz o estudo da linguagem no Rorschach, de modo
a enriquecer o método com uma dimensão de análise particularmente importante:
a das qualidades expressivas da linguagem. E, podemos acrescentar, que Zéna
Helman aprimorou o método de Rorschach desenvolvido por F. Minkowska. O
desenvolvimento dessa tendência, nos informa Jacquemin (1998), levou à
organização, durante os anos oitenta, da Sociedade Internacional de
Psicopatologia Fenômeno-Estrutural, sob a presidência de Zéna Helman, e cujo
propósito era “dar continuidade aos trabalhos de F. Minkowska e E. Minkowski”
(p. 101).

Para completar esta parte, ressaltamos que a relação de autores que
receberam maior ou menor influência do pensamento de Minkowski é longa e,
naturalmente, sua exploração não caberia neste trabalho. Chazaud (1999) salienta
a marca que ele deixou “em espíritos tão diferentes”, como “o psiquiatra americano
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Rollo May, os franceses Lantéri-Laura e Tatossian, os alemães Tallenbach e
Blankerbourg, o japonês Kimura, etc.” (p. vii).  A essa relação deve ser
acrescentado o nome de Jacques Lacan, e dos autores da atualidade Mario
Francioni, David Frank Allen, Sven Folin, Bernard Granger, Pièrre Fedida (e a
Psicopatologia Fundamental), Michel Wawrzyniak, e Gaetano Benedetti, para
citar apenas alguns.

4 - Recepção da obra no Brasil
A referência mais antiga que encontrei foi o artigo de Enzo Azzi (1956),

“Existencialismo e psicopatologia” que, sem referir nenhuma obra específica,
inclui Minkowski em uma relação de “ilustres psicólogos europeus (Binswanger,
Schneider, Storch, Minkowski, Gebsattel, Frankl, Caruso etc.)” cuja orientação,
ele diz, propunha a adoção de “uma linguagem idônea para exprimir o tormento
de uma época de transformação como a nossa: a linguagem do existencialismo”
(p. 358). Em 1959, Gilberto de Macedo publicou o artigo, “O problema do
conhecimento de ‘outrém’ como objeto da psicologia filosófica” (Anais do III
Congresso Nacional de Filosofia, pp. 209-231, IBF), no qual refere a edição de
1953 de La schizophrénie de Minkowski. Nos anos sessenta registra-se a
publicação da edição espanhola do livro, Existência (1967), que passa a ser
referência básica de todos que escreveram sobre a fenomenologia existencial
no Brasil.

Monique Augras (1978), em seu livro, O ser da compreensão:
fenomenologia da situação de psicodiagnóstico, ao fundamentar suas posições
faz uso de conceitos da psicopatologia e da filosofia de Minkowski. Assim, em
seu capítulo sobre o tempo, comentando sobre o desaparecimento da vivência
do horizonte temporal na psicose, ela salienta que, “cabem a Minkowski os louros
da descoberta do déficit temporal como fenômeno primário de certas psicoses”
(p. 35). E, depois, ela identifica a idéia que construiu no capítulo “O espaço” com
sua noção de “espaço primitivo” (p. 41), e mais adiante, no capítulo “O outro”,
comenta suas observações sobre a loucura, seu caráter catastrófico e a inserção
do “doente” como um estranho no drama humano, e a perspectiva da
psicopatologia fenomenológica, para a qual o objeto de estudo não é um indivíduo
‘doente’ mas um ‘ser diferente’. É o estudo de um outro modo de existência, diz
Augras, e dentro desse quadro, “Minkowski chega a propor a substituição do
termo ‘psicopatologia’ pelo de psicologia do pathos, isto é, do sofrimento
despertado pelo drama” (p. 67). Em seu escrito, Augras refere o Traité de
psychopathologie, o livro, Vers une cosmologie, e uma obra publicada em 1965:
Recueil d’articles 1923-1965, Cahiers du Groupe d’Études Françoise Minkowska,
Paris.
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A julgar por uma passagem desse livro de Augras, até a data de sua
publicação, em 1978, poucos no Brasil haviam tentado situar-se dentro da
perspectiva de análise fenomenológica e existencial para trabalhar com o Método
de Rorschach. Nessa passagem, ela aponta e considera Luís Dias de Andrade
como “um dos raros autores que entre nós tentaram situar o universo dos
perceptos rorschachianos dentro da formulação fenomenológica e existencial”
(p. 51), e que, acrescentamos, era conhecedor da obra de Minkowski, e, em
1970, publicou o artigo, “Posição fenomenológica em estudos de Rorschach”
(Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada, 22 (3), 141-150, jul/set.). Essa
afirmação de Augras é corroborada pelo que encontrei ao examinar a bibliografia
do livro de Cícero Christiano de Souza, O método de Rorschach, que cobre o
período que vai de 1934 (data das primeiras publicações) até 1953, data de
publicação dessa obra, e que contém também uma breve secção sobre a
recepção do teste no Brasil. Não encontrei qualquer referência a Minkowski tanto
na bibliografia como no breve histórico, e também nenhum título que sugerisse a
presença de suas idéias nos trabalhos de autores brasileiros dessa relação
que, nesse período, produziram textos introdutórios e de difusão do Rorschach
em nosso país.

No entanto, a situação começa a se modificar, pois, segundo  Jacquemin
(1998), a psicopatologia fenômeno-estrutural é introduzida e apresentada no
Brasil, em 1975, por Zéna Helman, durante o III Congresso da Associação Latino-
americana de Rorschach – ALAR, realizado em São Paulo, sob a presidência de
Fernando Villemor de Amaral, que a convidou para o evento. Como resultado de
sua semeadura, mais de vinte anos após essa visita, Helman retorna ao Brasil
para proferir a conferência de abertura do I Congresso Conjunto da Sociedade
Brasileira de Rorschach e Outros Métodos Projetivos (SBRo) e da Sociedade
Internacional de Psicopatologia Fenômeno-Estrutural, realizado em Ribeirão
Preto, São Paulo, em julho de 1997, e que contou com a presença de “mais de
200 participantes provenientes de diversas regiões do Brasil” (p. 101). Uma
coletânea dos trabalhos apresentados nesse congresso foi publicada no Bulletin
de Psychologie, tome 51(2) / 434 / mars-avril 1998, em número especial dedicado
ao tema: psicopatologia fenômeno-estrutural, e nele, além dos trabalhos do grupo
francês, destacam-se os trabalhos dos brasileiros, André Jaquemin,
“Psychopathologie phénoméno-structurale et Rorschach: la richesse dans la
rencontre” (pp. 101-103), e Latife Yazigy, “Essai psychologique d’El Greco dans
une perspective phénoméno-strucuturale” (pp. 167-172).

Ainda como fruto da semeadura de Helman, destacam-se outros trabalhos
realizados sob essa orientação: o livro de Cícero Vaz, O Rorschach: teoria e
desempenho (São Paulo: Manolo, 1986); as traduções feitas por Latife Yazigi, do
artigo de Michel Ternoy, “A evolução do Rorschach no contexto da psicopatologia

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXIV, nº 2/04: 50-62



58

fenomenológica estrutural” (Temas: teoria e prática da psicquiatria, São Paulo,
1991), e do artigo de Zena Helman,  “A obra de Agustín Lesage, pintor mediúnico”
(Boletim de Psiquiatria, São Paulo, 1998). Por sua vez, além dessas traduções
e do artigo mencionado no parágrafo anterior, Yazigi defendeu, em 1995, tese de
livre-docência na Universidade Federal de São Paulo sob o título: A prova de
Rorschach, a especialização hemisférica e a epilepsia,  e publicou uma série de
artigos nos quais utiliza a fenomenologia estrutural: “Rorschach, emoción y el
hemisfério derecho” (1998) e “Rorschach, creatividad y personalidad” (2004),
ambos publicados em Psicodiagnosticar, Rosário/Argentina, volumes 8 e 13
respectivamente. Ainda no ano de 1998, os artigos: “El Greco: un analisis
fenomenológico”, Boletin Informativo, 10, n. 32, pp. 21-31, Rosario, Argentina, e
“Ensayo fenomenológico sobre Konstantino Kavafis”, Anuário de la Psicologia
Del Self, 51, n. 2, pp. 167-172, Buenos Aires, Argentina. E, por fim, o artigo, “Two
styles of mental functioning and literary language: a phenomenological
psychological reading of A. Machado and C. Cavafy”, Psicologia: Teoria e
Pesquisa, 18(3): 315-322, Brasília.

Dentro dessa linha de pesquisa, encontramos ainda a tese de Deise Matos
do Amparo (2002), uma investigação fenômeno-estrutural com o Método de
Rorschach sobre a questão da simbolização na esquizofrenia. No primeiro
capítulo ela apresenta uma secção sob o título, “A fenomenologia antropológica”,
na qual expõe e comenta as noções de Minkowski sobre o tema pertinentes à
sua própria pesquisa. No terceiro capítulo, ela apresenta o método desenvolvido
por Minkowska e traz informações e referências preciosas sobre a atualidade
dos estudos com a metodologia fenômeno-estrutural. Para realizar seu trabalho,
Amparo usou como referência as seguintes obras de Minkowski: La
schizophrénie, Le temps vécu, e o Traité de Psychopathologie.

Além dos trabalhos desenvolvidos de acordo com a metodologia fenômeno-
estrutural, dentre os escritos recentes que tratam de aspectos particulares da
obra de Minkowski, dois focalizam o sofrimento. Assim, temos o já mencionado
artigo de Mário Eduardo Costa Pereira (2000), no qual é feita uma breve
apresentação da obra de Minkowski e de suas principais contribuições à
psicopatologia, e que introduz e acompanha a tradução do capítulo sobre o
sofrimento extraída do Traité de psychopathologie. Por outro lado, sob o título
“Qual é o valor do sofrimento?”,  Abreu-e-Silva (2003) apresentou um trabalho
no qual, na primeira parte, é apresentada uma descrição fenomenológica do
sofrimento baseada na perspectiva de Minkowski, em particular o capítulo do
Traité de Psychopathologie, e na segunda, é discutida a questão do valor que
tem o sofrimento na psicoterapia, tendo em vista duas posições antagônicas
como guia do trabalho: o princípio do “sofrimento útil”, derivado da doutrina cristã,
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e o princípio absoluto do não sofrimento, pregado pela ideologia burguesa da
felicidade e da liberdade.

Três autores ocuparam-se, especificamente, do livro Le temps vécu.
Encontramos primeiro o trabalho de Rodolfo Petrelli, Para uma psicoterapia em
perspectiva fenomênico existencial, publicado na série Caderno Didático da
Universidade Católica de Goiânia, em 1999, no qual é analisada a contribuição
dos conceitos de Minkowski para a compreensão da psicoterapia e, em particular,
a categoria temporal. Assim, as dimensões da temporalidade descritas no capítulo
quarto do Le temps vécu são destacadas: a espera, o desejo, a ação, a ação
ética, e a prece. Dentro da perspectiva proposta, a análise da temporalidade
leva a uma compreensão da existência quando esta se apresenta em estado de
não autenticidade. A análise de tais dimensões, além de auxiliar na compreensão
das psicopatologias, também é um instrumento importante para o processo
terapêutico pois tais dimensões “podem ser consideradas estruturas psíquicas
dinâmicas da própria personalidade orientando o processo terapêutico na busca
de uma existência autêntica”. Resumidamente, esta é a base da perspectiva do
autor para uma “psicoterapia do tempo intensamente vivido”.

Um segundo autor que focaliza a obra Le temps vécu é Peter Pál Pelbart
(2000), em livro no qual discute a questão das formas de subjetivação. Assim,
em um capítulo ele procura teorizar sobre as sínteses feitas entre estes três
tópicos: fenomenologia, psicanálise, e psicose, e dentro desse quadro apresenta
e discute a perspectiva fenomenológica de Minkowski.  Ele coloca a descrição
das modificações mórbidas na estrutura temporal, e as posições deste sobre
tempo, temporalidade e patologia em comparação com as posições de
Binswanger, Maldiney, e Jaspers. É interessante observar que o capítulo tem
por título, “O tempo se quebra”, uma frase que uma nota de rodapé explica ter
sido a mesma pronunciada por um paciente de Minkowski, cujo caso aparece
no Le temps vécu.

Uma apresentação e discussão das idéias de Minkowski aparecidas no Le
temps vécu, em particular da parte em que descreve as modalidades do tempo
vivido, é feita por Bicudo (2003), em seu livro, Tempo, tempo vivido e história.
Ela o indica, junto com Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty e outros, como um
dos autores básicos da perspectiva fenomenológica sob a qual realiza suas
investigações em Educação Matemática. Vale destacar que no primeiro capítulo
que tem precisamente o título de “o tempo vivido” uma nota (p. 15) esclarece
que esse é o tema de projeto que a autora vem desenvolvendo como
coordenadora de um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq.

Sem qualquer discussão específica de aspectos ou noções da obra de
Minkowski, esta é referida em outros trabalhos. Assim, Bucher (1989) incluiu o
seu nome em uma relação de autores cujos trabalhos sobre “espacialidade,
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historicidade, disposição afetiva, percepção do desenrolar temporal, sonhos e
outras dimensões da existência e suas mutações em estados psicopatológicos,
publicados em vários países” (p. 29). Por outro lado, encontramos no relato da
pesquisa de Forghieri (2004) sobre “saúde existencial” publicada neste Boletim,
referência a Minkowski, especificamente a Le temps vécu, na relação de
psiquiatras cujas investigações lhe serviram para, junto com sua própria
experiência, elaborar os procedimentos de investigação fenomenológica que
relata em seu artigo. Encontramos ainda que, em sua tese de doutorado, um
estudo sobre crença religiosa e personalidade por meio do Questionário Pratt e
do Método de Rorschach, Marta Helena de Freitas (2002) refere dois trabalhos
de Minkowski (Hallazgos en un caso de depressión esquizofrênica, que aparece
no livro Existência, e o Traité de psychopathologie) como contribuições para o
estudo teórico que realizou tendo em vista a elaboração dos capítulos 4, sobre
crença religiosa, e 5, sobre o Método de Rorschach, de seu escrito. Ela refere
também o livro de Minkowska, de 1956, e dois artigos de Zéna Helman.

E, por fim, o registro de uma breve apresentação de Minkowski e de sua
obra,  feita por Abreu-e-Silva (2004), no capítulo que publicou sobre a filosofia
fenomenológica francesa e o humanismo existencial norte-americano, no período
de 1930 a 1970, no livro organizado por Marina Massimi, a História da Psicologia
no Brasil do século vinte. E ainda de Abreu-e-Silva (2004a) o resumo de seu
projeto de estudo da obra de Minkowski, como parte sua atividade de pesquisa
junto ao GT de História da Psicologia da ANPEPP.

5 - Considerações à guisa de conclusão
A obra de Minkowski está voltada inteiramente para a tarefa de construção

de uma psicopatologia fenomenológica, e nela é apresentada e desenvolvida
uma abordagem rigorosa e radical do método fenomenológico existencial;
rigorosa no sentido de Husserl e radical enquanto proposta de realização do
abandono do pensamento geométrico da ciência em favor de uma perspectiva
alternativa e complementar que trata do caráter expressivo e de significação
dos fatos; ou seja, o desenvolvimento de um método que não tenha em vista
determinar leis causais ou a gênese dos fatos da psicopatologia mas sim que
procure descrever-lhes o caráter expressivo e compreender-lhes o significado.
Assim, parece-me que a importância maior de sua obra está no fato dele ter
assentado os fundamentos para a construção de uma psicologia do humano, a
saber, uma psicologia que tenha o ser humano como modelo e padrão de medida
com os quais avaliar as pesquisas e não máquinas, teorias sobre mecânica, ou
abstrações normativas.

Este escrito foi elaborado com o objetivo de oferecer um instrumento para
os pesquisadores interessados ou que venham a se interessar pelo estudo da
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obra de Minkowski, e pelo desenvolvimento de suas investigações segundo sua
perspectiva. Nele são oferecidos um conjunto de referências bibliográficas e
uma breve introdução às idéias mais gerais desse psiquiatra filósofo, que espero
possam sugerir temas para pesquisas nas diferentes disciplinas para as quais
o conhecimento de sua obra pode trazer importantes contribuições tanto para a
teoria como para a prática: a psicopatologia, a psicologia clínica, as “teorias e
técnicas psicoterápicas”, a avaliação psicológica, a filosofia da cultura, a
antropologia, e a análise crítica da linguagem.

Muitos temas e questões para posteriores pesquisas estão aí sugeridos e
mencionaremos apenas alguns poucos. A questão das noções da psicologia
clínica que são difíceis de serem instrumentadas, por exemplo, a noção de:
“deixar aparecer o outro em sua essência, em seu modo de ser, em relação
com o mundo”, que é uma categoria da clínica que não se confunde com a
empatia rogeriana nem com a transferência analítica. Parece-me uma tarefa
interessante: delimitar de modo explícito essas diferenças categoriais, recorrendo
à prática clínica na demonstração. Outros temas: a comparação de sua
perspectiva em psicopatologia com a do DSM-IV; a comparação com a obra de
Heidegger; as relações com a filosofia de Bérgson e a obra de Husserl.

Com relação à recepção da obra no Brasil, destaca-se o movimento em
torno do Método de Rorschach da perspectiva fenômeno estrutural, cuja história
já completa trinta anos no país e está a merecer estudo específico. Encontramos
também que a obra é objeto de estudo de pesquisadores de diversas cidades e
estados brasileiros: São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, Bauru, Araraquara,
Goiânia, Porto Alegre, Brasília, e Rio de Janeiro, e que as pesquisas tocam
diversas áreas e especialidades: psicopatologia, psicoterapia, educação, filosofia
crítica da cultura, diagnóstico psicológico, psicologia da arte.
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