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A aliança entre o prazer e a responsabilidade

SCHWEIZER, Gabriela
Orientação: Susana Zaniolo SCOTTON

RESUMO

Este trabalho propõe uma abordagem sobre dois sistemas bem diferentes, mas que mapeiam de 
maneira complementar a personalidade humana. 
Falarei sobre a Aliança entre Wilhelm Reich e Richard Unger. 
Mais especificamente: O Traço de caráter masoquista descrito por Wilhelm Reich e as digitais de 
Richard Unger, Instituto Internacional de Handanalysis (IIHA, USA). E a aliança entre si. 

Palavras-chave: libido; pulsão; carga; sofrimento; masoquista; prazer; Wilhelm Reich; mãos; digi-
tais; mapa da personalidade; Richard Unger
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1. INTRODUÇÃO

  Esse trabalho permeia um pouco a minha própria história. Joga uma luz na minha 
busca pelo autoconhecimento, no meu interesse pela psicologia em suas várias formas e desdo-
bramentos e na certeza de que a vida por si só é o maior presente que temos em mãos. 
  E por falar em mãos, há alguns anos, fiz um curso sobre a leitura das mãos. O que 
me levou a fazê-lo foi justamente que a leitura se baseia na personalidade do indivíduo, portanto, 
nada de hockus-pockus e adivinhações sobre o futuro. Tem base científica e isso me fascinou. 
Essa experiência abriu mais uma portinha para o entendimento e reflexão do meu jardim secreto. 
Anos mais tarde, já residindo em Araraquara o Instituto Raiz me foi apresentado. Assim cheguei na 
Susana. E no curso de Psicologia Corporal Reichiano (Reich). 
  Esse estudo foi um grande desafio e aprendizado na compreensão desse traço de 
caráter associada ao sistema da descodificação das digitais de Richard. O desafio de fazer uma 
aliança entre os dois sistemas. Richard e Reich. Mãos na massa.
Acho válido iniciar com um resumo do traço do caráter masoquista, introduzi-los resumidamente 
no sistema das digitais de Unger para depois fazer a aliança com o traço masoquista diretamente.

2. CARÁTER MASOQUISTA DE REICH: como se formou e características principais.

  “A base de reação do caráter (sofrimento) é uma expressão apropriada para todos os 
mecanismos que consomem a libido represada e ligam a angústia neurótica nos traços de caráter.” 
(REICH, 2004, p. 84).
  Com outras palavras, toda estrutura neurótica tem um distúrbio genital, de uma forma 
ou de outra, que provoca a estase sexual e assim fornece à neurose sua fonte de energia.
  O caráter masoquista é uma estrutura pré-genital. O problema tem início antes que a 
função genital se estabeleça (compõe a fase anal de desenvolvimento infantil).
  É um indivíduo que, quando criança, foi profundamente humilhado. Sentiu-se inade-
quado e sem valor. Não pela falta mas pelo excesso de cuidados que recebeu da Mãe. Superpro-
teção, superpreocupação em torno da alimentação forçada às custas dos sentimentos da criança 
bem como a invasão dos sentimentos de privacidade na função excretora (uso da toillet quando a 
criança ainda não estava preparada), geraram esse distúrbio. 
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  A criança luta, rebela-se mas acaba por ceder a pressão maternal. Essa submissão 
da criança leva ao estabelecimento do padrão: todas as futuras ações do indivíduo serão orienta-
das para obtenção de recompensas. Todos os masoquistas têm um desejo enorme de receberem 
aprovação. Lutam para agradar, na esperança de que a aprovação trará o amor. O resultado é um 
constante desapontamento. 
  É humilhante para um organismo, sentir que sua segurança e aceitação dependem 
de seu servilismo. Porque, a longo prazo, o masoquista se torna servil como diz LOWEN (1977).  
  Os impulsos destrutivos incontroláveis aos quais se atribui a responsabilidade pelo 
sofrimento do homem, não são determinados biologicamente e, sim, sociologicamente; que a inibi-
ção da sexualidade pela educação autoritária transforma a agressão numa exigência incontrolável, 
isto é, que a energia sexual inibida se converte em destrutividade. E que os aspectos de nossa vida 
cultural que parecem ser autodestrutivos não são manifestações de intenções de “pulsões de auto
aniquilamento” mas são manifestações muito verdadeiras de uma sociedade autoritária, interessa-
da na repressão da sexualidade. (REICH, 2004, p. 264). 
  Reich diz que a tortura masoquista, a queixa, a provocação e o sofrimento, todos se 
explicam com base na frustração fantasiada ou real de uma exigência de amor, excessiva e que 
não pode ser gratificada. 
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3. INTRODUÇÃO À QUIROMANCIA: o que é e a sua evolução

  A quiromancia (do grego quiro=mãos e mancia=profecia) é o ato de ler as mãos. É 
um método complexo de adivinhação e de interpretação de sinais baseadas nas linhas, no formato, 
tamanho, textura das mãos. Sua origem data de pelo menos  cinco mil anos, as primeiras menções 
foram feitas na India. A leitura das mãos era praticada na China, no Tibete, na Pérsia, na Mesopo-
tâmia e no Egito. Foi levada a Europa pelos ciganos que dominavam essa arte (Wikipédia, Quiro-
mancia). Aristóteles (Grécia, 384-322 a.C.) se interessou em desenvolver a leitura das mãos sob 
a ótica da medicina. É dessa vertente que vamos chegar no sistema atual de leitura das mãos de 
Richard Unger. Neste estudo não vou entrar em detalhes sobre formato, cor, textura, linhas, montes 
da palma, etc.  O tema específico em estudo e referência aqui são as impressões digitais.  

Cronologia do estudo científico das digitais:

1685
Govard Bidloo (1649-1713, Físico, Anatomista, Autor holandês):
Primeiro livro com desenhos detalhados sobre impressões digitais

1686
Marcello Malpighi (1628-1694, Professor de Anatomia da Universidade de Barcelona): 
Primeira Observação das digitais sob o microscópio

1788
J.C.A. Mayer  (1747-1801, alemão); 
Primeiro a escrever os princípios da análise das digitais: Apesar dos arranjos dos sulcos da pele 
nunca serem iguais em dois indivíduos, contudo há semelhanças entre certos grupos. Em outros 
há diferenças acentuadas, mesmo assim todas têm certas semelhanças.

1823
Jan E. Purkinje (1787-1869, Cientista, Anatomista, Fisiologista, criou o termo “Protoplasma” para a 
substância fluídica da célula”); Professor de anatomia da Universidade de Breslau: 
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Primeira Classificação do sistema das digitais.

1858 
Sir William Herschel (1833-1917, oficial britânico, Bengal, India)
Primeiro a usar as digitais como identificação em contratos em larga escala.

1880
Dr. Henry Faulds (1843-1930, Cientista Médico e Físico, Escocês, Tsukiji Hospital, Tokyo); Artigo 
no Nature: 
Sugere colher as digitais na cena do crime.

1892
Sir Francis Galton (1822-1911, Antropologista inglês e primo de Charles Darwin) 
Primeiro método prático de identificação das digitais. Responsável pela nomenclatura básica; de-
monstração científica da permanência das digitais; primeira pesquisa em gêmeos.

1897 
Harris Hawthorne Wilder (1864-1928, Zoologista americano); 
Primeiro americano em estudar Dermatoglíficos. Criou o Índice principal sobre as linhas.

1904
Inez Whipple Wilder (1871-1929, Anatomista Americana); 
Primeira notável contribuição sobre o estudo de digitais e a biologia das salamandras.

1923 
Kristine Bonnevie (1872-1948, Bióloga Norueguesa); 
Áreas de pesquisa: Citologia, Genética e Embriologia. (*)

Harold Cummins (1894 -1976). Especialista e Pai do Dermatoglíficos.  Ele aplicou todos os as-
pectos da análise das digitais; da antropologia à genética, da embriologia ao estudo de mãos mal 
formadas. Não só juntou o trabalho dos seus precessores mas adicionou novas pesquisas, desde 
a síndrome de Down como previu o link genético através do vinco da Simian (Lifeprints, Richard 
Unger).
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Richard Unger, Pesquisador americano desde 1969, autor de Lifeprints, 2007 e fundador “The Ins-
titute of Hand Analysis” (IIHA), Califórnia, USA.  
Desenvolveu em 1979 o sistema da descodificação das digitais como uma mapa individual sobre a 
psicologia da alma humana. (escola-, lição- e propósito de vida). Vive na Califórnia. Analisou mais 
de 50.000 mãos até hoje. Sua discípula, Ronelle Coburn, trabalha no IIHA e é diretora de cursos de 
longa distância no IIHA. Analisou mais de 12.000 mãos. 

4. A PSICOLOGIA DA ALMA segundo Richard:

  É importante entender que a Psicologia da Alma (Soul Psychology) é constituída por:
Life School + Life Lesson + Life Purpose

  Life School (escola da vida): é como a água que você nada. É o sabor geral de todas 
as suas experiências. É o sabor que você experiência em todas circunstâncias da sua vida. 

  Life Lesson (lição de vida): é aquela parte mais fraca, aquela perna meio travada que  
dificulta sua travessia.  É necessário treinamento, paciência e ganho de consciência para poder 
superar. É aquela parte sua que é menos desenvolvida e que você vai tentar evitar de olhar. 

  Life Purpose (Propósito de vida): é você, como um todo, no seu maior grau de desen-
volvimento. É o ”eu sou” que você é designado para ser, viver. É quando você tem aquela sensação 
profunda de que está vivendo a sua vida em sua maior plenitude e significado. Você está no seu 
eixo.

  Então, vamos começar com o resumo mapa nas digitais:
  Nossas mãos contém 10 dedos. Portanto 10 digitais.
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  Há vários subtipos de cada digital básica mas que não são relevantes nesse especí-
fico trabalho, mas que influem no sistema com pontuações diferenciadas. 

Resumidamente:
  Montamos uma tabela com as digitais da mão esquerda e direita e de acordo com 
os tipos e as pontuações (mais alta e mais baixa), quantidades; em que dedos se encontram qual 
digital, chegamos a um significado, que seria o tema mais profundo e que dá um sentido à sua vida. 
Portanto, o seu Propósito de Vida (Life Purpose). Isso envolve as questões “qual a minha missão”.
  Não importa qual Life Purpose, cada um deles engloba seu maior potencial em sa-
tisfação ou prazer assim como os desafios diários de superação e ganhos de consciência para 
realização desse potencial na sua mais desenvolvida expressão. (COBURN, 2008 p. 50)
  Como referência de estudo utilizei um par de mãos com as seguintes digitais:
  Nove espirais (iguais as da foto, Júpiter) e 1 laço (dedo médio, mão esquerda). Resul-
ta que a escola e o propósito de vida dessa pessoa são o mesmo: 
  “Mestre em SERVIÇO”.
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  Na mão esquerda, o dedo médio, o dedo da responsabilidade pessoal, tem uma digi-
tal com menor pontuação, a lição de vida. Ter esses temas trabalhados em si,  levará  a pessoa a 
exercer o serviço de uma forma mais fluídica.
  

  A lição de vida (Life Lesson, a pedra no sapato, o desafio) se encontra no dedo médio, 
saturno, da mão esquerda, portanto o dedo da responsabilidade pessoal cujos temas abordados 
são: 
- Integridade pessoal;
- auto-estima; 
- complexo de inferioridade;
- auto-disciplina; 
- entender suas próprias necessidades e cuidar delas;
- compromisso balanceado entre o “eu” e o “outro”;
- entender a estrutura da vida, da existência, do ser;
- temas relacionados sobre culpa.

5. A ALIANÇA ENTRE O PRAZER E A RESPONSABILIDADE
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  Nesse slide vê-se a ALIANÇA entre Reich (bubles azuis, traço masoquista)  e Richard  
(bubles em amarelo, temas da digital dedo médio esquerdo). 
  A última buble em laranja é o resultado da aliança. Para começar, vemos que muito 
desses temas não são estranhos ao traço de caráter masoquista, não é?  

6. CONSIDERAÇÕES SOBRE SERVIÇO, segundo Ronelle:

  No intuito de ganhar uma melhor fluidez do caráter e assim vir a ser o “Mestre no ser-
viço”, o indivíduo com traço masoquista tem que ter esses temas bem trabalhados dentro de si.  
  Vou tratar aqui especificamente sobre o Tema Serviço.
  Com esse propósito de vida, o desafio está em aprender a “servir” em benefício de 
todos os envolvidos. Com esse intuito, você está aqui para servir suficientemente você mesma, o 
outro e a sociedade e se sentir enriquecido por isso. 
  A palavra chave desse propósito de vida é se engajar na compreensão do que signi-
fica servir realmente e do que não. Distinguir o que é serviço de sacrifício.
  O desafio do  indivíduo com traço masoquista é estar atento a sua tendência de se 
sobrecarregar de trabalho por conta de suas exigências internas (para ser amado preciso dar algo 
em troca) somadas às exigências ou manipulações alheias.
  Essa carga de exigência interna (complexo de inferioridade, perfeccionismo) pode 
crescer tanto que o leve a estase, tudo fica no esforço, no sofrimento ao invés do prazer. A sensa-
ção de impotência toma conta. A queixa gera sofrimento e essa carga vai aumentando, aumentan-
do e pode vir a ser “eruptiva”. O masoquista sente essa erupção vindo e se esforça pela contenção 
da mesma a um custo energético alto. O seu medo em perder o controle, de “surtar” é gigantesco.  
  Assim, muitas vezes no esforço de não explodir para fora, implode sim, mas por den-
tro. A sensação dessa implosão pode ser tão intensa que chega a acreditar que todos “escutaram” 
sua explosão interna e se sente culpado por sentir um ódio descomunal – mesmo que pontual - em 
relação as pessoas envolvidas. Se sente exposto. E a culpa “abaixa” sua autoestima, acessando 
sua angústia, tristeza e quando percebe os pensamentos negativos e destrutivos já dominam seu 
pensamento. 
  O isolamento é o passo seguinte. Nessa hora lembro da Susana falando “façam uso 
dos recursos que vocês aprenderam aqui”. Nesse caso, um bom recurso para sair do “atoleiro” é a 
prática do Grupo de Movimento, que tem o fim de fazer circular essa energia parada pelo emprego 
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das 3 bioenergias: bioenergética, biodinâmica e a biossíntese.
  Se considerarmos que a maneira tradicional de servir (me arrisco a dizer, próprio da 
cultura latina), sem dúvida é a questão cultural e religiosa que ainda podem estar embutida na idéia 
de se dar “tudo” para os outros, colocar os outros em primeiro lugar o tempo todo e depois dizer 
“sim” para qualquer pedido alheio, sacrificando-se pelo outro. 
  Um bom exemplo disso é um trecho do filme O fabuloso Destino de Amélie Poulain 
(2002): Amélie fantasia que assiste na TV o seu próprio enterro, aclamada por multidões em devo-
ção. Ela morre por exaustão mas em contrapartida, ganha o coração do mundo. O caminho não é 
empobrecimento ou servidão ou dando tudo que a pessoa tem para ganhar a admiração dos ou-
tros. 
  Nesse processo todo de aprendizado e discernimento, faz-se necessário viver com 
o paradoxo de ser “egoísta” a fim de se tornar “altruísta”. Imagine se Albert Einstein, que tinha 7 
espirais, mestre em serviço fosse um bom encanador e que toda a vizinhança soubesse disso e o 
chamasse para concertos de urgência e ele toda vez a atendesse. E se todo o tempo dele fosse 
necessitado para resolver o problema dos outros? Será que ele teria tido tempo, energia e recursos 
suficientes para se dedicar à física e aos seus descobrimentos? Ele tinha a autodisciplina de se 
manter focado no trabalho que era o “seu” trabalho. A melhor maneira que Einstein teve de servir ao 
mundo foi com as suas teorias e descobertas que continuam até hoje nos servindo (Coburn, 2008)
Importante no serviço é checar se o que você está oferecendo aos outros é realmente de valia para 
eles e se realmente eles estão precisando. Às vezes, na ânsia de querer servir, de assumir res-
ponsabilidades pela família, por exemplo, confunde-se em achar que se tem que dar tudo o que a 
família quer em vez do que precisa. Se mata de trabalhar enquanto a família não enxerga o esforço, 
tampouco valoriza o que recebe, continuando um ciclo de sempre pedir mais.
  Atento-me aqui para a importância do indivíduo com traço masoquista de ganhar 
consciência que não tem o porquê de assumir toda e só ele a responsabilidade. Dividir as respon-
sabilidades gera respeito e valor. Servir suficientemente é sempre se questionar se o serviço é bom 
para você, se é bom para o outro, se realmente você quer fazer. Se dar um minuto para ponderar 
qual a melhor ação a ser tomada para todos os envolvidos, começando por você.
  Um outro desafio:  achar que deve ajudar outros e salta para isso sem ponderar se é 
a melhor coisa a fazer para todos envolvidos. Você vê alguém com problemas e já pula para resga-
tar, sem saber se eles pediram pela sua ajuda ou não, independentemente de analisar a situação 
como um todo e considerar as consequências. E por conta disso você vai aprender amargamente 
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que “a estrada para o inferno está pavimentada com boas intenções”.  É uma maneira de aprender 
a diferenciar o “serviço” do “sacrifício”, escolhendo ajudar ou abster-se de ajudar. 
  “Eu espero que outros me sirvam”
  Essa é uma expectativa inconsciente sua que os outros deveriam servir você. Depois 
de tudo o que você deu a eles, eles não deveriam dar algo em retorno? A resposta é: não necessa-
riamente. Se você se encontra “esperando” algo de alguém, sem prévio acordo - falado ou escrito 
- como se fosse dever ou obrigação deles darem um retorno então, ligue o alerta, porque você esta 
no sacrifício e não no serviço. Há o risco de que a sua expectativa inconsciente esteja tentando 
negociar, através da manipulação. Uma outra versão é quando você espera que os outros leiam a 
sua mente e te sirvam (eu sei qual a necessidade do outro, e o que eu necessito não é óbvio para 
eles?). Não, não é.

  Desafios externos: 
  “É difícil dizer “não”
  É preciso coragem para enfrentar situações onde o “não” se faz necessário. Esteja 
preparado para que outros não gostem de você.

  “Eles não gostam quando eu digo “não””
  Outros estão acostumados a ter suas necessidades e quereres através por meio de 
você. Após tanto tempo dizendo sempre “sim” eles ficam chocados quando você finalmente diz 
“não”. O seu desafio é não sucumbir a pressão alheia quando a fórmula “servir é bom para eles, 
não é bom para você e que não queira mais fazer”. 

  “Intromissão no serviço de outros”
  É quando você se pega pulando para ajudar o outro sem ser convidado para fazer 
isso. Sua atitude gera confusão porque literalmente tira a chance do outro de se refazer de uma 
situação sozinho. A pessoa pode se sentir invadida e a sua “ajuda” é encarada como intromissão.

  “É difícil de aceitar ajuda dos outros”
  Equilíbrio no serviço é ser capaz de dar e receber, assim todos recebem. Se receber 
ou dar ajuda está bloqueado, então você não estará servindo e sim mantendo o controle.

10



INSTITUTO RAIZ,
Clínica Escola de Psicologia Corporal

Rua Henrique Lupo, 929. Vila José Bonifácio. Araraquara - SP - Brasil. CEP.: 14802304
(16) 3336 6375 (16) 16 99765-7531 WhatsApp

institutoraiz@hotmail.com / eadraiz@institutoraiz.com.br / 
www.institutoraiz.com.br  

COMO REFERENCIAR ESSE ARTIGO
SCHWEIZER, G. A aliança entre o prazer e a responsabilidade.
Instituto Raiz, 2018. Disponível em: www.institutoraiz.com.br  
http://www.institutoraiz.com.br/artigos_livres.htm.
Acesso em: ____/____/____

7. CONCLUSÃO:
  Pudemos ver que os dois sistemas abordados acima  são à primeira vista muito dife-
rentes mas olhando de mais perto percebemos que os dois autores Reich e Richard pesquisaram 
no “soma” um caminho até a psiquê humana e da alma, complementando-se entre si em muitos 
pontos abordados. A psicologia da alma me ajudou a ganhar mais transparência no tema serviço.
  Já com Reich, a palavra que me sobressai depois deste trabalho é integração. Esses 
dois sistemas estão me proporcionando construir uma aliança, acima de tudo suficientemente co-
migo mesma, com o outro (marido, familia) e está abrindo caminho para outras e outras alianças 
mais...com alegria e mais leveza, e menos no esforço.
  Concluo com uma frase de Rabindranath Tagore (poeta, 1861-1941):
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