
Dor Crônica ou 
Emoção Dolorosa: 
Breve Reflexão 
sobre o Arquétipo 
do Tempo 

Nas psicoterapias de base analítica a dor crônica pode ser tratada 
como emoção dolorosa; essa emoção pode ser descrita como uma 
emoção marcada por tensões que transtornam o dia a dia da pessoa 
e se manifesta em graus variados de desconforto e incapacidade. 
Durante a análise a flutuação no ritmo da tensão dolorosa favorece a 
constituição do modo pessoal de lidar com a polaridade sofrimento/
renovação favorecendo reflexão e elaboração dos aspectos individuais 
relativos ao arquétipo do tempo.
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Ela continua a falar e começa a perguntar o que era, afinal de contas, correto 
ou incorreto para aliviar a dor constante: contrair, controlar ou soltar os múscu-
los? De modo mais genérico comenta que, às vezes, percebe que está mais solta, 
mais livre e não sabe a que atribuir esse bem estar que surge eventualmente 
em lugar da dor constante. A dor ora a perturba muito ora pouco, mas é pra-
ticamente constante, sim é constante, só mesmo por acaso dá um breve alívio. 
Maura volta a falar dos momentos em que sua postura se mantém correta sem 
nenhum esforço especial de sua parte. Esse fato lhe parece um mistério completo 
pois, na maior parte das vezes, tem que vigiar muito a postura para não fazer 
nada errado. Ela continua pensando alto e, sem ter uma consciência clara do que 
está começando a fazer, descreve com se sente quando está com dor ao invés de 
contar o que sabe sobre lesão cervical ou sobre exercícios para corrigir a postura. 
Pensando alto diz que às vezes sente sensações desagradáveis estreitamente liga-
das a uma região muito específica do pescoço, outras vezes sente uma aflição ge-
neralizada em torno dos ombros e, nesse caso, a aflição pode chegar até o estôma-
go e então fica enjoada, nauseada: dizem que é um tipo de enxaqueca, mas esse 
diagnóstico não resolve sua dor. Outras vezes quando está relativamente bem a dor 
acorda do nada, invade de tal maneira que fica confusa, tonta, muito assustada. 

Já leu bastante sobre dor cervical e sabe que muitos desses eventos fazem 
parte do quadro clínico, mas só agora lhe ocorre imaginar se é a dor que altera 
seu ânimo ou se é seu desânimo com a dor que torna a dor tão forte, tão cons-
tante. Maura fica quieta sorri sem jeito, olha para o chão, evita de todo me olhar 
ou me perguntar qualquer coisa. 

A origem dessas reações, as perguntas e os comentários feitos em voz alta, os 
gestos, os movimentos são, a meu ver, similar ao relato de sonhos ou devaneios: 
surgem de algum ponto do Self que a paciente desconhece ou com o qual man-
tém pouco contato. 

Suponho que o fato de Maura se dispor a conversar sobre um trabalho de 
desenvolvimento da sensibilidade profunda aponta para um começo de discri-
minação de suas tensões. Vamos relembrar suas colocações: a sensação pontual 
de dor no pescoço, a sensação de aflição na região dos ombros, as sensações de 
náusea, as sensações de desânimo, as sensações de confusão e medo. Intuitiva-
mente Maura começa a discriminar, a nomear camadas da sensibilidade profun-
da e começa a se dar conta que suas tensões variam muito, suas tensões tem 
ritmos e intensidades diferentes e ela tem pouca ou nenhuma intimidade com 
esses aspectos do seu inconsciente e de sua relação com a consciência. Na minha 
experiência a inabilidade para lidar com a intensidade das tensões musculares é 
um traço comum dos pacientes com dor crônica. 

Ao se dar conta de sua falta de contato e compreensão no que diz respeito 
às variações da sensibilidade muscular profunda, Maura intui que forças do Self, 
forças ainda não vividas, estão vindo à tona forçando a ampliação da consciência 
do Si Mesmo ou segundo as palavras de von Franz (1999, pg.16) "um pedaço do 
inconsciente pressiona para se ligar à consciência, ou um complexo autônomo 
quer se ligar ao resto da personalidade". 

Essa intuição confirmou para Maura o desejo e a necessidade de dar início ao 
processo de conscientização e análise das tensões físicas e emocionais a fim de 
desenvolver uma relação mais íntima consigo mesma, com suas atitudes frente 
a dor e o sofrimento. 

Quando falamos de emoção em geral nos referimos a estados que exacerbam 
as tensões musculares e alteram reações vegetativas como a respiração, as batidas 
do coração, as sensações em torno do plexo solar ou na região abdominal. Essas 
reações são sentidas como frio no estômago, náusea, ansiedade. Outras vezes, as 
sensações, são sentidas como raiva, medo ou alguma outra reação emocional. Por 
outro lado muito raramente pensamos nas emoções como "impulsos impercep-
tíveis que nos impelem a um movimento, a dizer alguma coisa." (FELDENKRAIS, 
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DOR CRôNICA 
Para muitos estudiosos a dor crônica (não oncológica) é a dor que persiste por 

mais de um mês de modo contínuo ou recorrente. A dor crônica não tem função 
biológica de alerta como a dor aguda. É de difícil diagnóstico, difícil tratamento 
e desencadeia alterações de personalidade que podem levar a crises de angústia 
e depressão. (Anotações pessoais, curso "Dor o 5º sinal vital". Departamento de 
Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP - 2013) 

A dor implica em valores e traços próprios: cada pessoa vive a experiên-
cia dolorosa de maneira muito diferente de acordo com o estado emocional do 
momento, com as experiências prévias e mais especialmente de acordo com a 
atitude assumida, consciente ou inconscientemente, frente às limitações, as in-
capacidades, ao sofrimento. 

A dor é um fenômeno altamente subjetivo, invisível aos olhos dos demais, 
suga grandes quantidades de energia física e emocional e faz desses pacientes 
reféns de um esforço diário, de uma luta sem tréguas. 
Atendimento: pacientes com dor crônica 

Atendo pacientes com dor crônica para um trabalho complementar focado 
na diferenciação e integração das sensações musculares de tensão e relaxamen-
to. O objetivo mais amplo é a descoberta e compreensão do ritmo muscular 
individual e uma maior intimidade com a sensibilidade profunda. 

No que concerne aos movimentos do dia a dia, o ritmo muscular é único 
e refletir sobre conceitos da psicologia analítica, como o arquétipo do tempo, 
permite aprofundar a compreensão dos sistemas e das técnicas de análise e edu-
cação somática que utilizo para trabalhar. 
No contexto psicoterapêutico a dor, em especial a dor crônica, pode ser tratada 
como emoção e não apenas como sinal de lesão de tecidos corporais e trabalhar 
com a emoção é, para López-Pedraza (2010), trabalhar com o inconsciente. 

UMA ABERTURA: AS EXPERIêNCIAS COM O ARqUÉTIPO DO TEMPO 
O estudo e a vivência da psicologia analítica foram para mim uma abertura 

que, ao lado de experiências com aspectos relativos ao arquétipo do tempo, me 
inspiraram a mudar minha abordagem no tratamento da dor crônica. O conceito 
de arquétipo indica um saber espontâneo e independente da experiência que 
chega a consciência via revelação. Assim arquétipo do tempo, na consciência psí-
quica, diz respeito a revelações que estão por trás de impressões, mais ou menos 
elaboradas, em torno do passar do tempo, da sucessão de dias, horas, momen-
tos. Na experiência psíquica cotidiana é provável que o arquétipo do tempo esteja 
por trás da noção que nos leva a dividir a existência em presente, passado, futuro.

Vou ilustrar esse procedimento com a ajuda de 4 vinhetas. A primeira vinheta 
ilustra as entrevistas iniciais, a segunda a descoberta de uma emoção soterrada 
sob uma atitude corajosa, a terceira a integração consciente/ inconsciente, a 
síntese de um processo de elaboração do ritmo individual, a quarta os passos 
iniciais de um tratamento. 

MAURA
Maura tem 35 anos. É esguia, mantém a cabeça bem alta, a coluna suspensa, 

fixa em uma linha reta. Antes de começar a conversa comigo apresenta um enve-
lope e diz que o médico pediu para me entregar. Como muitos dos pacientes com 
dor crônica Maura quer compreender o que vamos fazer e tem pouca esperança 
de que alguém possa dar conta de sua dor. Sabe da importância de uma postura 
correta para alívio da dor e por isso aceitou a sugestão do médico para fazer 
exercícios de relaxamento e, em suas palavras, soltar os músculos do pescoço, 
tensos feito cabos de aço para obter uma melhor postura. 
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Célia, cujo medo de queda e uma dor crônica em decorrência de hérnia lom-
bar, motivaram sua vinda a meu consultório surpreendeu-se com sua agilidade 
mental e física, com a tranquilidade com que transitou de um estado de medo a 
um estado de confiança, segurança. 

AS EXPERIêNCIAS ARqUETíPICAS: MODOS DE APRESENTAÇÃO 
 Jung, nas conferências de Tavistock (1972) mencionou que valendo-se de 

Santo Agostinho, deu o nome de arquétipos aos padrões, isto é, as marcas ou 
impressões arcaicas que enceram motivos psíquicos impessoais. 

As experiências arquetípicas são experiências que "pertencem à humanidade 
em geral e não a uma determinada psique individual" (JUNG, 1972, PÁG. 59). 
Para Jacoby (2010) as experiências arquetípicas, ou experiências de motivos psí-
quicos impessoais, se manifestam e são ativadas em diferentes categorias. 

Quando a experiência arquetípica é ativada na categoria mitológica, ela pos-
sui uma qualidade de imagem ou símbolo. Os padrões básicos dessas imagens e 
símbolos surgem nos contos de fada, nas lendas, nos mitos (JACOBY, 2010).

Por outro lado, quando a experiência arquetípica se manifesta na categoria 
temporal ela possui uma qualidade de estado físico e emocional de tensão e 
relaxamento, um ritmo e não uma qualidade de imagem ou símbolo como na 
categoria mitológica (IBID.).

RITMO INDIVIDUAL 
Para Jacoby (2010) os padrões básicos dos estados físicos e emocionais de 

tensão e relaxamento surgem como padrões coletivos na música, na dança, nos 
gestos profissionais e como padrão individual nos movimentos cotidianos re-
velando o modo pessoal de relacionar-se com o arquétipo do tempo, a ordem 
primária do tempo. 

Os movimentos do cotidiano diferentemente dos movimentos da dança po-
dem ser nomeados e visualizados em um vocabulário do senso comum sem ter-
mos que recorrer a vocabulários específicos derivados do jargão coreográfico ou 
outros. Dessa maneira é possível elaborar o ritmo individual sem ter que recorrer 
a vocabulários sofisticados alheios ao dia a dia. 

Para Jung (2011) a descoberta pessoal da ordem primária do tempo, do ritmo 
individual tem início na amamentação, na fase nutritiva. Para Feldenkrais (1977) 
a descoberta pessoal começa com a coordenação dos processos de respirar e en-
golir em conexão com os movimentos dos lábios, da boca, com o reconhecimento 
da mãe, o reconhecimento do próprio corpo. 

Após a amamentação, após a fase nutritiva, ainda segundo Jung (IBID), o de-
senvolvimento da atividade rítmica individual continua a ser atraída para outros 
campos como a locomoção, a sexualidade, a sociabilidade, até atingir a escrita e o 
trabalho propriamente dito onde gestos e atitudes são mais ou menos padronizados. 

A relação íntima entre movimentação cotidiana, rendimento no trabalho rela-
cionamento interpessoal íntimo ou social é pouco visível nas sociedades contem-
porâneas, mas evidente nos povos primitivos como Jung (IBID) tão bem observou. 

Recorro a memória para lembrar que o automatismo dos movimentos no 
trabalho, foi retratado de modo caricato em Tempos Modernos de Char-
les Chaplin. A exigência do ritmo contemporâneo sobre os profissionais apa-
receu no filme O Diabo Veste Prada e, de modo mais evidente, no enredo de 
O Cisne Negro. Nas artes plásticas Degas retratou bailarinas e passadeiras. 
É importante ter em mente que "as atividades rítmicas primitivas impressionam 
pela firmeza, pelo esforço propositado… pois o ritmo é a maneira clássica de 
gravar aquilo que deve ser firmemente organizado, e propiciar a transferência 
da libido para uma nova forma de atuação" (JUNG, 2011, PAR. 219), e assim 
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1994, p. 129). O que, em geral, deixamos de considerar é que a emoção, como tudo 
mais que se passa dentro de nós, só penetra a consciência quando atinge os mús-
culos com certa intensidade. Em uma tradução pessoal do pensamento de Moshe 
Feldenkrais (2010) devemos considerar que apesar de não nos darmos conta, todo 
sentimento implica em mobilização motora para a ação, implica em um esboço, um 
esquema para agir. Quando atentamos para essa mobilização motora somos infor-
mados, via padrões do sistema nervoso central, do que se passa em nosso íntimo e 
temos uma introvisão, mesmo que incipiente, de diferentes possibilidades de ação.

EMOÇÃO: REAÇÃO E ATITUDE 
Para descrever com maior exatidão a emoção é possível classificar os estados 

emocionais em duas categorias: 
Para Walton (2007) numa primeira categoria podemos considerar o estado 

emocional como reação a um impacto real ou imaginado. Essa reação emocional 
exacerba as tensões musculares e, como dor aguda, é uma reação curta que surge 
de um estímulo inesperado, quase como um susto, como um alerta. Por exemplo: 
o fluxo de medo que invade uma pessoa quando o avião em que se encontra 
entra em uma faixa de forte turbulência, ou o frio que percorre a espinha ao 
imaginar a perda de um ente querido. 

Na segunda categoria o estado emocional surge como uma atitude. São ten-
sões mais estáveis, mais constantes. A atitude é um estado complexo formado 
por uma "liga" de várias emoções. Esse estado emocional ou atitude se sobressai 
e sobrevive às exacerbações fortuitas da "liga" de emoções (Walton, 2007). Por 
exemplo: o estado de tranquilidade. Uma pessoa pode encarar a vida com tran-
quilidade e ao longo do tempo sua atitude tranquila é colorida, pontuada por 
uma variedade de emoções. Um exemplo: Carlos, praticante amador de esportes 
radicais, procurou o tratamento devido a uma dor lombar crônica. Ao longo dos 
anos consolidou uma atitude corajosa frente aos riscos dos esportes radicais e 
seu estado de coragem estava tão desenvolvido que ele não notava o quanto 
desconsiderava os impulsos imperceptíveis do medo. Quando pôde se dar conta 
desses impulsos sua dor recorrente cedeu muito. Atualmente ele passa longos 
períodos livre de qualquer dor ou desconforto. 

Toda emoção chega à consciência por meio de dois tipos de ação muscular: 
a que impulsiona e organiza os movimentos de posicionamento e locomoção, e 
a que impulsiona e organiza a expressão facial (Walton, 2007). Uma imaginação 
bem desenvolvida, aliada a uma abertura ao universo simbólico, permite anteci-
par o modo de agir ao sentir os trajetos musculares que preparam a manifestação 
da emoção. Quase todos nós temos essa experiência quando sentimos brotar 
dentro de nós um sorriso, uma gargalhada ou um esgar de raiva e, ao sentir os 
primeiros sinais, podemos decidir manifestar ou não a emoção. 

Para Darwin, segundo Walton (2007), as emoções são inatas e nos constituem 
de modo tão regular quanto nosso esqueleto. 

CÉLIA 
Célia completou 70 anos. Alguns dias após seu aniversário escorregou e caiu. 

Estava em seu quarto, seu primeiro impulso foi tentar se apoiar em uma grande 
cômoda. Seguiu seu impulso e quase ao mesmo tempo vislumbrou o risco de a 
cômoda cair sobre ela. Nesse momento imaginou que poderia sair ainda mais 
machucada devido ao peso da cômoda e por isso soltou o apoio e deixou-se 
escorregar até o chão. Em seguida permaneceu quieta e usando a imaginação 
orientou-se para levantar com movimentos lentos, graduais, pausados. Aos pou-
cos foi se acomodando no chão e explorando trajetos para ir da posição deitada 
para a posição de pé de modo suave, fluente, sem arranques repentinos. 
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tende a indicar a existência de fatores ritmizantes, ainda não assimilados. O in-
cremento de esforço muscular parece mostrar que o ritmo individual não está 
firmemente organizado e a transferência da energia da libido para uma nova fase 
encontra-se impedida ou bastante dificultada. 

O encontro ou reencontro com o fator ritmizante, pelo caminho da "paradinha”
constitui uma ponte para a união entre consciente e inconsciente, um avanço 
na direção da "força, energia, força vital, da força ardorosa e criadora de cor no 
organismo humano" (JUNG, 2011, PAR. 237). 

A "paradinha" indica que 

...a transferência da libido para uma nova forma de atuação requer um acor-
do com a libido e esse acordo em hipótese alguma é um simples deixar-se 
levar pois é difícil, ou mesmo impossível, perceber a corrente fundamental da 
energia psíquica e, com isto a direção certa; na verdade, há que descobrir que 
colisões, conflitos e enganos são inevitáveis” (JUNG, 2011, PAR. 89). 

Nesse sentido, as duas soluções: impor-se uma postura correta, como queria 
Maura ou encobrir o medo, como fazia o atleta amador, passam a ocupar o lugar 
da "escuta “do ritmo muscular individual”. 

Essas soluções dificultam a transformação da energia psíquica, transtornam 
a relação consciente/inconsciente e, podem, muitas vezes, acentuar a vertente 
crônica do processo doloroso (JUNG, 2011, PAR. 95).

"Escutar" o ritmo muscular é fundamental para restaurar ou constituir o rit-
mo individual pois: 

"O ritmo é a maneira clássica de gravar e o que deve ser gravado, isto é, firme-
mente organizado é, a transferência da libido para uma nova forma de atuação" 
(JUNG, 2011, PAR. 219). 
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compreender que o fator ritmizante é o caráter peculiar de todos os processos 
emocionais. "Toda emoção, em qualquer fase da vida, tende a manifestações 
rítmicas, a repetições constantes" (JUNG, 2011, PAR. 219). 

Para Jacoby (2010) a ordem temporal primária, visível no fator ritmizante 
tem, como todo arquétipo, um papel na vida individual sem que a pessoa te-
nha refletido ou tomado conhecimento dessa influência e cada pessoa descobre 
como "escutar" e elaborar um modo individual de lidar com a ordem temporal 
primária, que inclui o ritmo das emoções. 

A EMOÇÃO DOLOROSA E RITMOS EMOCIONAIS 
O aspecto interessante de considerar a dor como emoção é que a emoção, ao 

contrário da dor, encontra socorro no ritmo da movimentação cotidiana enquan-
to a dor só encontra socorro na contração muda, no grito, na anestesia. 

Se a dor é entendida como emoção pode ser acolhida e analisada como um 
estado de sofrimento e nesse estado como em todo estado emocional mais du-
radouro há o colorido, a pontuação de uma "liga" de emoções. Essa "liga" de 
emoções contribui para apreender diferentes ritmos emocionais e abre as portas 
para compreender, explorar e encontrar um modo individual de elaborar a flu-
ência da vida emocional. 

CLÁUDIO
Cláudio, 40 anos, publicitário. Sua psicoterapeuta sugeriu um trabalho de 

análise somática. Há 10 anos ele sofre com dores por todo o corpo. A dor teve 
início com uma hérnia lombar e foi piorando até tomar conta do corpo todo. A 
dor é tanta que dormir é quase um sacrifício. 

Como dormir é uma grande dificuldade, pergunto- me como Cláudio experi-
menta as mudanças de tensões ao ir da posição deitada para a posição de pé, pela 
manhã ao se levantar e o que será que sente à noite ao deitar-se. Que estados fí-
sicos e emocionais de tensão e relaxamento rondam esses momentos do seu dia? 

Imaginando um progresso paulatino baseado na "escuta" dos ritmos muscu-
lares até que a compreensão das reações emocionais comece a tomar o lugar da 
verbalização ansiosa, digo a Claudio que vamos, juntos, descobrir como ele ana-
lisa a variação das tensões em ações cotidianas começando pela posição de pé. 
O objetivo é descobrir e consolidar uma relação mais profunda e íntima consigo 
mesmo, com o Self, através de variações no ritmo do movimento cotidiano, de 
variações na sensibilidade profunda. 

Para tanto vamos usar movimentos simples, do dia a dia, a única diferença é 
que os movimentos serão feitos de modo lento, gradual. 

A pretensão não será alcançar uma determinada postura ou posição, mas 
"ouvir" os estados físicos e emocionais de tensão e relaxamento que se interpõem 
à intenção de usar os movimentos para gerar conforto, bem-estar, segurança. 
Quando os movimentos são feitos de modo lento e gradual é um pouco mais fácil 
notar um pequeno bloqueio na continuidade da ação. O bloqueio na continuida-
de da ação surge como um micro obstáculo quase sempre seguido de um reforço 
muscular e de um arranque. 

Descoberto esse ponto a pessoa pode escolher entre aumentar o esforço, dar 
uma arrancada para encobrir uma desorganização, um conflito ou dar uma pa-
radinha, fazer uma breve pausa e “sentir" a interrupção no fluxo da ação poden-
do então decidir continuar na mesma direção ou escolher outra direção. Então, 
como na paradinha da bateria de uma escola de samba a suspensão momentânea 
do movimento dá um colorido novo a ação. 

A quebra de continuidade do movimento pode ser comparada ao aumento do 
tempo de latência em um teste associação de palavras. A quebra de continuidade 
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