
 1 

 
 
 
 
 
 

RENATO DIAS NUNES. 
 
 
 
 
 

Resumo: O presente artigo pretende fazer um análise 
da trajetória de Freud e de seus sucessores em 
relação ao tema do inconsciente, além disso, procura 
refletir sobre as bases da ciência psicanalítica e sua 
relação com a espiritualidade, portanto reacende 
aqui um campo vastíssimo de investigação entre 
ciência e religião do espirito, ciência e fé 
caminhando de mãos dadas para entender a 
complexidade do inconsciente humano.  
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O HOMEM INTEGRAL 
A Conquista da Saúde, da Consciência e da 

Felicidade. 
 

 
 
 
 
 
 
A segunda metade do século XIX foi marcada por 

imensos avanços nas ciências, principalmente na 
medicina e nas chamadas ciências humanas, a 
descoberta dos axônios, e suas funções nas sinapses, 
através dos neurotransmissores, descortinando-se um 
mundo novo para a psiquiatria. As ciências como a 
filosofia, antropologia e tudo mais que marcou o grande 
período do iluminismo, provocando um ardente desejo 
de conhecimento e liberdade em toda Europa, espalhou-
se por todos os continentes. 

 Não obstante esses progressos inquestionáveis, 
a humanidade continuava atormentada pelos 
desequilíbrios que representavam a loucura, psicoses de 
todas as espécies, desvios de comportamento, 
patologias que não encontravam respostas nos mais 
modernos medicamentos, e que continuavam a 
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encarcerar os homens nos sombrios corredores de suas 
mentes, incapazes de discernir entre a liberdade, o 
sucesso, o prazer e o fracasso, a servidão e a dor. 

Foi neste ambiente, no final da era Vitoriana, 
marcada por uma importante repressão à mulher, que 
surgiu em Paris, na sua famosa universidade, os estudos 
do ilustre anatomopatologista Dr. Jean Martin Charcot, 
sobre os fenômenos da histeria, que causavam, sem 
razão aparente, paralisias e outros fenômenos físicos. 
Esses trabalhos inéditos levaram, em 1885, o jovem e 
brilhante pesquisador Sigmund Freud a conseguir bolsa 
de estudos, junto à equipe do Doutor Charcot. 

 A natureza das pesquisas e a admiração pelo 
professor logo mudaram o rumo de suas pesquisas, 
tendo se aprofundado na psicologia, descobrindo um 
manancial praticamente inesgotável de conhecimentos, 
com os quais poderia auxiliar decisivamente em grande 
número de patologias, que não encontravam resolução 
na medicina e na psiquiatria. Partindo então destas 
pesquisas já referidas, de volta a Viena, Freud se lançou 
aos estudos práticos, escrevendo e elaborando, 
refazendo e analisando este novo filão que é a alma 
humana.  

Como todo o pensador que ousa invadir e 
ultrapassar os limites do conhecido, principalmente no 
terreno da moralidade, Freud enfrentou uma resistência 
ferrenha e, por vezes, até cruel, mas também encontrou 
mentes abertas que esperavam apenas uma luz para 
fazerem explodir uma nova era para o conhecimento do 
homem por si próprio, nos referimos, entre outros, a Carl 
G. Jung, Jaques Lacan, Adler, Milane Klein e Erich 
Fromm, que partiram dos conceitos básicos da 
psicanálise de Freud, não para superá-la ou negá-la, 
mas para enriquecê-la. 
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 Sim, Freud estabeleceu sua teoria a partir das 
observações práticas, teve a clareza de visão de 
perceber que o psiquismo humano divide-se em três 
áreas, por ele denominadas de Id, Ego e Superego. O 
Ego seria a área da razão, da vontade, da personalidade 
e das regras. O Id, a parte inconsciente, onde se 
recalcam as pulsões e emoções, sendo ele formado por 
imagens, sensações, sentimentos e emoções, dentre os 
quais, uma boa parte, sequer suspeitamos, pelo fato de 
nunca terem atingido o limiar da nossa consciência. 

 O superego seria o conjunto de regras, crenças e 
verdades que dirigem nossas ações, estando parte 
ligada ao ego e outra encravada no inconsciente. Tais 
conceitos, muito embora incompletos, e em alguns 
aspectos imprecisos, foram a base sólida para as 
pesquisas sobre o ser humano e sua contraditória 
existência, sempre suspensa entre amor e ódio, vida e 
morte, bem e mal, e todo o resto da infinita dualidade, 
que tem marcado a experiência humana.  

A Psicanálise surgiu como uma ciência que visa 
penetrar o âmago da alma humana, curando-lhe as 
dores, que sem dúvida são as mais profundas e 
sentidas. 

Freud, sendo um médico com um profundo senso 
humanista, partiu do conhecimento neurológico e técnico 
sobre os distúrbios mentais, ousou ultrapassar limites e 
se adentrar no que se supunha insondável, a alma 
humana. Em seu estudo como médico partiu sempre das 
patologias que se lhe apresentavam, com uma robusta 
cultura nas áreas da neurologia e filosofia. Elaborou a 
teoria sem se adentrar na questão das energias, 
percebendo, no entanto, que sua ciência escapava do 
controle da medicina, embora a ela estivesse 
profundamente ligada.  
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As suas descobertas e conclusões, muito 
contestadas naquele momento, foram sendo 
confirmadas como base do estudo sobre a essência do 
ser humano, embora incompleta e com equívocos 
naturais em uma ciência nova e inédita, que trata de 
fatores imponderáveis e profundamente sutis. Freud é o 
pai desta ciência, que tem uma teoria e uma técnica e 
que, ao longo da história, pelo trabalho incansável dos 
pensadores anteriormente citados, foi ganhando em 
qualidade e resultados, sem que, no entanto, tenha sido 
refutada em suas bases.  

Dentre todos os psicanalistas citados que 
contribuíram decisivamente para o desenvolvimento 
dessa Ciência do Homem, citamos Erich Fromm, que 
confirmando a existência do inconsciente e toda a base 
técnica, percebeu que esse inconsciente não continha 
apenas conteúdos reprimidos e que, em verdade, ele é 
formado pelas condições sociais, políticas, educacionais 
e evolutivas da sociedade. Não nega ele a importância 
da sexualidade, que era a tônica em que Freud 
embasara suas observações, mas percebe que existem 
outras forças poderosas que se movimentam neste 
inconsciente, que cresce em importância, funções e até 
em estrutura.  

A psicanálise passa a não mais tratar apenas as 
patologias, mas principalmente, a desenvolver as 
potencialidades latentes no inconsciente humano, 
através do esclarecimento, ressignificação e 
reestruturação, tornando conscientes os fatores do 
fracasso, da dor e da infelicidade, libertando a mente 
desses pontos obscuros, possibilitando a ampliação da 
consciência e o reaproveitamento das energias psíquicas 
- até então usadas para inibir a ação (leia-se neurose) - a 
fim de ampliar a criatividade, a vontade e a ação que nos 
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garante a plenitude da alegria, do amor e do sucesso 
pessoal. É Nesta mudança de visão de mundo e de 
“homem humano”, de alegria e de consciência de suas 
potencialidades, que está a verdadeira cura das dores da 
alma.  

É bem verdade que a medicina e as ciências 
correlatas tiveram um salto de qualidade no tratamento e 
na melhoria da qualidade de vida da humanidade através 
de suas tecnologias e medicamentos novos e eficazes, 
no entanto, não é menos verdade, que a Psicanálise - 
apoiada pela Neurociência, Física Quântica, Filosofia e 
demais ciências humanas, em um processo 
multidisciplinar - tem contribuído substancialmente para 
que possamos penetrar e entender este intrincado e 
maravilhoso mundo psíquico, ou das emoções 
inconscientes. 

 Não obstante todos os avanços já mencionados, 
a psicanálise ainda não atingiu a maturidade como 
ciência, pois a alma humana, ainda fonte de todas as 
emoções, responsável pelos impulsos do pensamento e 
da vontade, é ainda um grande enigma a ser decifrado 
pelos pesquisadores, fato esse que muito nos alegra, 
pois o campo está aberto, exigindo de todos nós, 
disciplina, estudo e vontade, livres de preconceitos e 
dogmas, usando de todos os recursos e saberes. 

 Somente a partir desta postura verdadeiramente 
científica, será possível sondar e conhecer este universo 
inconsciente das emoções, ampliando a consciência, 
melhorando nossa qualidade de vida e auxiliando 
poderosamente a medicina na cura do nosso vaso 
somático através da ampliação da consciência, que cura 
as dores da alma.  

 Encontramos um grande conforto diante do 
pensamento de Sócrates: “Só sei que nada sei.” Pois 
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mostra-nos o permanente estado de nossas mentes 
diante de tudo que há por descobrir, desde que livres de 
preconceitos e dogmas imobilizastes.  

Muito embora a psicanálise humanista com sua 
visão de homem humano - sujeito aos fatores sociais, 
políticos, econômicos, religiosos, educacionais, afetivos 
e até inatos - tenha nos trazido um enorme avanço na 
percepção ampliada do inconsciente e sua 
conscientização, que representa a verdadeira cura. Muito 
ainda há que se esclarecer sobre esse inconsciente e 
sobre a alma, assuntos esses, que precisam ser 
analisados sem preconceitos nem dogmatismos.  

Todos nós sabemos que o nosso corpo físico não 
é apenas uma máquina composta de peças 
independentes e autorreguladas pelo nosso cérebro, é, 
isso sim, o processador que coordena essas peças. A 
tecnologia hoje existente nos permite, por exemplo, 
através de exames como tomografias e ressonâncias 
magnéticas, vislumbrar e mapear as áreas do cérebro 
que são ativadas nas mais variadas situações, como por 
exemplo, ativação das memórias, percepções externas, 
atividades motoras, decodificação das emoções e 
sentimentos e elaboração do raciocínio, entre outras que 
já foram bem mapeadas pela ciência, e de fácil 
comprovação. 
 Independente destes fatos e voltando aos 
conhecimentos e saberes das várias civilizações antigas 
como a Grécia, Índia, e outras, nos deparamos com a 
medicina vibracional e energética, a qual já afirmava que 
todo o processo de cura encontrava-se fora do campo 
físico, ou vaso somático, e inicia-se no campo 
energético, ou se preferirmos na alma, pois segundo 
essas culturas, a alma é a sede da vontade, do 
pensamento, e o cérebro é o processador dessas 
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ordens, o que neste caso o torna efeito e não causa nas 
doenças de todos os matizes. 

Durante o período do Iluminismo, e hoje ainda, há 
uma forte corrente de nobres pensadores que assumem 
ser a alma apenas o resultado das ações cerebrais. O 
que não deixa dúvidas é que apenas arranhamos a 
superfície, em se tratando do conhecimento de nós 
mesmos. Isso nos impele a agirmos com humildade e 
determinação nesta tarefa de busca da verdade, sem 
podermos desconsiderar nem uma fonte de revelação, 
seja ela de pesquisa puramente empírica, ou de 
revelação religiosa, ou ainda de origem filosófica. 
 A Psicanálise não pode ser dogmatizada nem 
atrelada a meias-verdades, sua função é muito maior e 
sua proposta é libertadora das mentes atormentadas 
pela ignorância. Dizemos com muito orgulho que a 
ciência psicanalítica será à base da medicina do futuro, 
quando a Medicina Quântica vier, junto com a 
neurociência e amparada na Mecânica Quântica, a 
comprovar que a mente é um grande quantum de 
energia inteligente, que molda, comanda e regulamenta 
o que chamamos de mundo real ou material. 

Partindo das descobertas revolucionárias de 
Sigmund Freud, trabalhando esse quantum de energia 
psíquica - oriunda do profundo inconsciente, capaz de 
produzir, guardar e reformular imagens, movimentando 
com energias tão reais, quanto desconhecidas, 
chamadas de emoções, as quais caracterizam a vida 
íntima do homem - e reconhecendo que as emoções são 
o resultado de todo o processo educacional, social, 
político, religioso.  

E que o ser humano é submetido no meio em que 
se desenvolve, cabe ainda acrescentar o fato - 
importante para a compreensão das emoções – de que 
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elas estão profundamente ligadas aos nossos potenciais 
e capacidades latentes em nosso inconsciente. Quando 
essas potencialidades não são atendidas, ou são 
ofendidas pela repressão, o ser - como um todo - vai à 
falência e ao fracasso, por conta da incapacidade de 
resolver as dificuldades da vida. Não por não ser capaz, 
mas por não se sentir capaz, essa sem dúvida, é a pior 
dor da alma: a dor de se sentir menor, vulnerável e, 
principalmente, de não conhecermos nossas reais 
potencialidades.  

Outro pensamento de Sócrates tornou-se em 
razão disso, importante para a cultura ocidental: “Homem 
conhece-te a ti mesmo”, que significa que precisamos 
conhecer nossos potenciais e limites, e buscarmos 
através disso, superarmos tais limites, permitindo-nos 
assim, a usar em nosso favor as potencialidades de vida, 
a fim de  criarmos o prazer de viver e eliminarmos a dor.  

Em realidade, o autoconhecimento serve para que 
consigamos através da criatividade, fazermos frente aos 
obstáculos e dificuldades que a vida nos impõe, para que 
usando do livre arbítrio de que somos dotados, 
possamos atingir a relativa felicidade, caso não optarmos 
pelo sofrimento e doenças. Não é cabível, portanto, que 
permanecendo no prejuízo, tentemos passar a 
responsabilidade para o azar ou para interferências 
sobrenaturais, ou imaginarmos a interferência divina 
nessas situações. 

A psicanálise, que trabalha com a dimensão 
inconsciente, visando conscientizá-la, e permitindo desse 
modo atingirmos os nossos plenos potenciais, será com 
certeza a ciência que trará o suporte à medicina do 
futuro, trazendo ainda muitos ganhos no que diz respeito 
ao enfrentamento de nossas dificuldades, melhorando a 
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cada dia nossa auto-estima e, por conseqüência, nossa 
qualidade de vida. 

 Para que isso ocorra, faz-se imperioso que 
conheçamos profundamente a verdadeira natureza 
humana, sem enfeites e sem subterfúgios, 
compreendendo que somos seres complexos, 
compostos por imagens e emoções, na maioria das 
vezes desconhecidas até de nós mesmos, isto é, ações 
inconscientes, ou se preferirmos, ações impensadas, ou 
automáticas. A psicanálise humanista veio trazer as 
condições mais favoráveis de penetrarmos nestas 
emoções ocultas, a fim de permitir-nos a compreensão 
de suas origens e modos de ação, com o objetivo de 
através da vontade e ação consciente, podermos ser 
modificados nesses modos de ação.    

 
 A Evolução da Consciência Humana. 
 
 Antes de falarmos em evolução de 

consciência humana, é muito importante termos um 
conceito mais claro, e que seja mais comum, do que seja 
a tal consciência, uma vez que todos nós temos 
intimamente uma ideia do significado dessa palavra, 
porém, quando nos cabe escrever esse significado, 
observamos que ela é utilizada em várias situações para 
definir coisas totalmente diversas, pois é em alguns 
casos utilizada para identificar o fato de eu ter tomado 
conhecimento de algo, ou seja, ela seria a própria 
cognição. 

 Por outo lado, é confundida com 
conscienciosidade, que se trata da qualidade moral de 
nossas ações e pensamentos. No Livro A Redescoberta 
da Mente¹, John Searle ilustra com exemplo a questão 
da consciência, informando: 
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“O que quero dizer por consciência pode ser mais 
bem ilustrado por exemplos. Quando acordo de um sono 
sem sonhos, entro num estado de consciência que 
permanece enquanto estiver acordado. Quando vou 
dormir, ou sou colocado sob efeito de anestesia geral, ou 
morro, meus estados conscientes cessam” (SARLE, 
1977, P. 124 ). 

 Pelo exposto, a questão da terminologia 
passa a ser muito relevante, afim de estabelecer as 
bases nas quais irei trabalhar, elaborando um conceito 
sobre a consciência, que seja enquadrado e tenha 
entendimento nas várias posições sob as quais possa 
ser vista. 

 Segundo Carlos Toledo Rizzini², Define-se 
a consciência (psicológica), como sendo a capacidade 
que possui o espírito humano de perceber-se a si 
mesmo; por exemplo, sei que penso, sofro, quero e 
etc..., isto é, noto tais coisas dentro de mim. Sua 
principal característica é a síntese mental, a vida 
psíquica é uma, o seu funcionamento é integrado. “ 

“Todavia, para compreender as funções mentais 
englobadas pela consciência, é importante considerá-las 
em separado. Em cada ato mental, pode-se reconhecer 
três elementos ou componentes: Intelectual, afetivo e 
ativo, os quais são formas de manifestação da vida 
psíquica (1996. P 21). Esse conceito apesar de sua 
singeleza, faz compreender que a consciência e suas 
características são inerentes ao espírito humano.  

_Porque embora o corpo e a mente tenham 
atividades, morfologia e funções tão diversas, que 
pareçam ser incompatíveis, formam na verdade um 
sistema complexo, onde a vontade, a intencionalidade, a 
subjetividade, movimentam as áreas do cérebro, que 
fazem as ligações com o corpo em uma via 
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perfeitamente integrada.  Além disso, este conceito 
deixa bem claro e impossibilita a confusão com a 
conscienciosidade que é a qualidade moral de nossa 
conduta ou intenção. 

 Portanto, o funcionamento da mente, ou o 
psiquismo, é dominado e direcionado segundo todas as 
aparências pela consciência que desperta as emoções 
ou energias psíquicas, tornando-as um foco convergente 
e irradiante de tudo quanto ocorre na mente. Qualquer 
fato ou fenômeno psíquico, mesmo inconsciente, só tem 
importância e passa a ser real, a partir da sua relação 
com a consciência, pois sem ela, não seria percebido. 

 Uma vez estabelecido o conceito de 
consciência, com o qual vamos trabalhar, resta definir a 
relação entre os fenômenos conscientes e os 
inconscientes, bem como a maneira que esta relação se 
dá, visto que o inconsciente é formado por imagens, 
emoções e sensações, que se encontram arquivadas em 
nossa mente, e ainda no entanto, não são sequer por 
nós conhecidos, ou se preferirmos, são os conteúdos 
que jazem no limiar da consciência. O inconsciente 
estarei definindo ainda neste capítulo. 

Em conferência realizada por um professor, eu 
deduzi pela minha experiência as seguintes reflexões:                          

                                                                                                                            
 
Ele sustentou que existem três estados de 

consciência evolutiva, pelos quais o homem passa ao 
longo de sua evolução, e que nos importa saber: O 
primeiro é o estado de consciência de sono, ou primitiva, 
no qual ainda hoje, boa parte da humanidade se fixa, é 
aquele a que podemos encarar como a consciência 
voltada às necessidades biológicas, ou se preferirmos, 
aqueles que atendem os nossos instintos e desejos 
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primários, fome, sede, sexo, e as demais sensações a 
que somos presos, nesse estágio não desenvolvemos 
qualquer tipo de altruísmo, isso é, somos perfeitamente 
egoístas e nos preocupamos apenas com a satisfação 
de nossas sensações.  

O segundo é o da consciência desperta, no qual a 
pessoa é ainda bastante presa às sensações, mas já 
apresenta uma maior percepção da vida social, já 
percebe que tem obrigações com clubes, igrejas, já 
pertence a um grupo, e também preocupa-se com os 
direitos dos outros, embora sempre menos que com os 
seus, e já existe nele os rudimentos da espiritualização.  

Neste estado, está sem dúvida, a esmagadora 
maioria de nossas sociedades urbanas, sendo que a 
vida e as dificuldades são o buril para um dia podermos 
atingir o terceiro nível terrestre de consciência, que é o 
da consciência cósmica, ou universal, e que é hoje 
considerada uma exceção, podendo ser atribuída 
apenas a alguns seres isolados, como foi o caso de 
Jesus, Gandhi, Buda e outros exemplos. 

 Embora ainda muito raros, sobre os quais não 
existem sombras, e que já têm os instintos dominados, já 
se preocupa de forma muito intensa com os direitos dos 
outros, sabe que sua felicidade não está no ter, e sim no 
ser, vive de forma altruísta e já descobriu o verdadeiro 
amor, que é uma forma libertária de relacionamento, que 
já não cria necessidades, como nos casos anteriores, 
esse terceiro estágio de consciência é o objetivo superior 
de todo o ser humano, e ainda nesse primeiro capítulo, 
estará aprofundando estes conceitos de consciência com 
maiores detalhes. 
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O INCONSCIENTE NUMA VISÃO MAIS AMPLA,  
PSICANALÍTICA E HUMANISTA. 

 
 
 
Em um resumo bem simplório, Inconsciente é a 

negação do consciente, isto é, os conteúdos 
inconscientes são os que ainda não foram ou não 
chegaram à consciência. 

Não poderíamos falar em inconsciente sem 
mencionar Freud, que foi o gênio, que mesmo sofrendo a 
intolerância e a incompreensão da época, movimentou a 
comunidade científica através de seus estudos sobre a 
mente humana, e descobriu que existe na mente do ser 
humano, uma área onde, segundo ele, são arquivados 
todos os recalques e impossibilidades que foram 
retiradas das ações cotidianas. 

 As quais no mais das vezes, tendem a se rebelar 
traduzidas em ações que não condizem com a razão, e 
que se forem recalcadas, terminam por se traduzirem em 
doenças, hoje denominadas de psicossomáticas. Essa 
percepção genial de Freud permitiu que se abrissem 
novos e intermináveis campos de pesquisa para a 
psicanálise que surgia, em razão disso, o conceito de 
inconsciente veio sofrendo novas interpretações e 
evoluindo de forma inconteste, a ponto de nos dias de 
hoje, ser amplamente difundido, inclusive por leigos, que 
buscam melhorar seu nível de consciência. 

 Ainda para Freud, haviam três áreas que 
formavam a mente humana, seriam elas o ego 
consciente, área em que se encontra a vontade, a razão 
e o raciocínio, que traz a consciência de si mesmo; o Id 
ou inconsciente, que por ser uma área profunda e 
desconhecida para o ego, segundo o ponto de vista 
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Freudiano, faz com que esses conteúdos se reduzam às 
tendências infantis reprimidas por incompatibilidade de 
seu caráter. A terceira área seria o superego, que está 
ligada à culpa, à moral.  

A repressão é um processo que se inicia na 
primeira infância e tem como parâmetros a interferência 
moral e educacional do ambiente externo, e a possível 
compreensão que essa criança terá dos fatos, a qual  
perdurará ao longo de toda a sua vida. A teoria 
Freudiana assevera que o inconsciente possui apenas 
os conteúdos passíveis de conscientização, caso a 
cultura e a educação não as tivessem reprimido, sendo 
que todo ato mental inicia-se como inconsciente, 
podendo permanecer assim, ou evoluir para a área 
consciente, segundo encontre mais ou menos 
resistência. 

 Para Freud, a teoria do recalque embasa toda a 
teoria psicanalítica, pois é o resultado de conflitos e de 
desejos oriundos dos instintos primários e que se 
encontram em frontal contrariedade aos valores éticos e 
morais vigentes. A psicanálise foi uma técnica criada por 
Freud, para entrar no campo até então insondável do 
inconsciente, e levar a criatura a conscientizá-lo, 
entendendo suas resistências, e resinificando-se, 
levando a estabelecer o princípio do prazer ou do 
equilíbrio emocional. 

 Antes da publicação do seu famoso livro; A 
Interpretação dos Sonhos, em 1900, já existiam noções 
sobre as funções do inconsciente, embora vagas e 
difusas. Coube, no entanto, ao Mestre de Viena, a 
grande tarefa de investigá-los e relacioná-los 
sistematicamente ao funcionamento da mente humana, 
passando a partir daí a ser a base da nova ciência, o que 
por si só já caracteriza sua genialidade, tanto que  foram 
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atribuídos um bom número de médicos e psicólogos, que 
ao tomarem conhecimento da psicanálise e da seriedade 
do seu método de pesquisa, tornaram-se seus 
discípulos.  

Dentre eles podemos ressaltar o Psiquiatra 
alemão Carl Gustav Jung, que fascinado pelas suas 
descobertas, deu início a longo período de estudos e 
viagens, até a ocorrência do chamado cisma na escola 
de Viena. Isto a meu ver, está colocado de forma 
equivocada, pois um cisma ocorre em relação à crença, 
e como a psicanálise é uma ciência natural, é natural 
que ela vá sofrendo modificações, sempre de acordo 
com os métodos e os resultados das investigações. 

 No caso do inconsciente, essa diversidade 
de métodos, e pelo fato de não se tratar de estrutura 
meramente fisiológica, dependendo ainda do pontos de 
vista e do conteúdo da mente do observador, é o maior 
polo de fomento e progresso, pois cada psicanalista que 
iniciou seus estudos nesta área, deixou uma nova 
técnica e percebeu que cada ponto da ciência pode ser 
visto por diversos ângulos, sem que a ciência em si sofra 
solução de continuidade, nem seja por isso desmerecida. 

 Outro fator importante que ressalta, é que ao 
tratarmos com este inconsciente, estamos lidando com a 
subjetividade do ser humano e em várias épocas, cada 
uma com os seus problemas, relações, conteúdos e 
percepções, sem considerar o próprio processo de 
evolução da mente, que nunca se mantém, mas ao 
contrário, evolui juntamente com o ser humano, esta 
verdade deu ensejo a que partindo da genialidade da 
psicanálise de Freud, avançássemos até o Humanismo 
de Erich Fromm, que percebe o Ser humano inserido em 
um contexto social, econômico, cultural, religioso e 
filosófico, onde o seu inconsciente se amplia, deixando 
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ele de ser apenas um depósito de recalques tornando-se 
em um mundo individual cheio de potencialidades 
capazes de serem despertas, promovendo a elevação da 
condição humana a um maior grau de consciência, isto é 
a consciência cósmica ou universal. 

 Não é por outra razão que ainda nos 
debatemos como humanidade, com a nossa consciência 
materializada, ainda capaz de executar tal número de 
barbáries inumanas, de cultuarmos a inveja, a calúnia, e 
o desamor, capazes ainda de confundir auto amor com 
egoísmo. Ainda temos um longo caminho de evolução da 
nossa consciência e muito que aprender com esse 
insondável inconsciente humano até que possamos 
compreendê-lo e torná-lo consciente. 

 Diante da complexidade desse 
Inconsciente, é que não entendemos que alguns homens 
de ciência ainda imaginem que a natureza já se tenha 
revelado por inteiro e que já tenha dado sua última 
palavra em relação ao psiquismo humano, autorizando 
que se criem dogmas inquestionáveis, que têm surgido e 
caído por terra com grande rapidez, a exemplo da 
ortodoxia aplicada à ciência psicanalítica. 

 A terceira parte do psiquismo é 
denominada de superego, que embora sendo 
estruturado na parte consciente, tem profundas raízes no 
inconsciente, e torna-se um verdadeiro sensor de nossas 
ações, colocando-as de forma coerente com as crenças 
e verdades, impede muitas vezes os conteúdos 
inconscientes de serem expressos à nível consciente.  

Esse superego, pelas suas características 
sensoriais, é muito importante, pois é o que cria regras 
morais e de conduta perante a sociedade, eliminando as 
ações inconvenientes e de barbárie, embora por vezes 
tendo algum equívoco ou rigidez na sua formação, 
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dificulta a expressão ou correção dos conteúdos 
inconscientes, causando um retardo na evolução do 
nosso ego. 

 O inconsciente, conforme foi demonstrado, 
vem ao longo do tempo sendo ampliado, passando de 
depósito de recalques meramente pisco-biofisico de 
Freud, que limita o ser humano a um conjunto de 
reações físicas, tirando-lhe qualquer objetivo de vida,  
passando a ser um conjunto de potencialidades 
ilimitadas do ser humano, conforme asseverava Jung, 
avançando para se transformar no próprio conteúdo da 
alma do homem, encarnado conforme descreve Allan 
Kardec na estrutura da paligenesia, quando essa alma 
traz toda a bagagem que assimilou no arcabouço da 
alma, adquirida nas várias existências já vividas. 

 O inconsciente, desta forma, é retirado da 
condição de mero recalcador de emoções, que mais 
cedo ou mais tarde vão ser liberados pelo processo de 
conscientização, e passa a ser o conteúdo de todas as 
emoções e potenciais, que como conteúdos latentes, os 
quais ainda não atingiram o limiar da consciência, 
agindo, por isso mesmo, de forma impositiva e impulsiva 
nas ações conscientes, provocando de forma 
contundente, as ações contrárias a nosso interesse, 
demonstrando assim que a criatura age de forma 
inconsciente e em grande parte das vezes contra si 
próprio. 

 Seja como for, o inconsciente humano é 
uma realidade que continua a desafiar o estudo mais 
profundo, tanto da forma metódica empírica, ou 
simplesmente pelo método de comparação racional e 
avaliação dos resultados.                                          
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