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Começamos dizendo o que não é o incons-
ciente. Não é o inconsciente o animal nem o 
neurológico. Até o que Freud descobriu é uma 
invenção. Não é um conceito unitário: vários 
modelos de inconsciente estão presentes na 
obra de Freud, e mais outros foram elabo-
rados pelos principais autores, como Klein, 
Fairbaim, Winnicott, Lacan e Bion. Toda vez 
que se alteram os princípios da metapsicologia 
(mesmo que apenas alguns), fica claro que se 
modifica a ideia que temos do inconsciente.

O conceito de inconsciente é um pouco 
como o conceito do tempo. Santo Agostinho 
(397-398/2015) dizia que, ao perguntar o que 
é o tempo, a impressão é a de que sabemos, 
mas, se tivermos que explicar, então não sa-
bemos mais. 

A ideia comum de dispor de um conceito 
unitário e bem definido de inconsciente é fal-
sa. A maioria dos analistas trabalha com um 
conceito de inconsciente que, se analisarmos 
bem, se apresentaria como uma espécie de 



animal mitológico, ou como uma colcha de 
retalhos. Isso representa um problema apenas 
para quem tem uma visão cientificista da psi-
canálise e para quem alimenta a ilusão de que 
se possa chegar a zerar todas as diferenças. 

Não representa um problema para quem 
pensa que, diante da complexidade do objeto 
de estudo da psicanálise, as várias perspecti-
vas teóricas podem até ser concebidas como 
visões intuitivas de algo que pode apenas ser 
aproximado por esse caminho, mas nunca 
realmente conhecido, no sentido de possu-
ído. Nesse sentido, é como se elas próprias 
fossem exemplos das perspectivas múltiplas 
e simultâneas que  o inconsciente cria acerca 
das coisas, dando-nos um sentido de verda-
deiro ou de real. 

O modelo de inconsciente sobre o qual eu 
trabalho é o de Bion, mas inserido na moldura 
da teoria do campo analítico. Ao nascer, não 
há inconsciente. O inconsciente como “função 
psicanalítica da personalidade”, isto é, como a 
função espontânea da mente, que quando en-
contra a linguagem e a sociabilidade atribui 
um significado pessoal à realidade, vai ser 
absorvido, paulatinamente, da mãe. O incons-
ciente como função da personalidade expri-
me a capacidade psicológica mais profunda 
de que são dotados os seres humanos para 
darem sentido à experiência; para compor a 
“poesia” da realidade, isto é, vê-la de vários la-
dos, de maneira rica e positivamente ambígua. 
Sonhar, uma das formas da função alfa, é seu 
componente central (o “fator”: ou seja, função 
de função) (Bion, 1962/1988).

O inconsciente é uma função psicanalítica, 
porque foi descoberta/inventada pela psica-
nálise. Poderíamos escrevê-la assim, como in/
consciente, isto é, seja consciente (na vigília ou 
no sonho), seja inconsciente, porque o cons-
ciente está em continuidade com o incons-
ciente, assim como a ponta do iceberg o é com 
sua parte submersa. A maneira como lemos 
o mundo resulta do funcionamento dialético 
daquilo que chamamos de experiência cons-
ciente e experiência inconsciente. Essa fun-
ção é eficaz quando consegue produzir duas 
perspectivas diversas, embora integradas, so-
bre as coisas, uma visão binocular. Isso quer 
dizer que cada coisa, evento psíquico, objeto 
psicanalítico, pode ser/é visto contemporane-

amente tanto do ponto de vista do consciente 
quanto do ponto de vista do inconsciente. Na 
realidade, não seriam nem mesmo duas pers-
pectivas contraditórias, como frequentemen-
te são consideradas, pois não são homólogas 
quanto ao seu nível. 

Na anatomia, por exemplo, o plano da 
observação histológica não contradiz o plano 
anatômico nem o molecular. 

Quando, em Transformações, Bion (1965/ 
1973) renomeia inconsciente e consciente res-
pectivamente infinito e finito, nada mais faz 
do que refazer o caminho que –do infinito-co-
mo-O ou como-real das percepções caóticas 
do neonato– leva, pela contínua subtração do 
emocional primitivo, até o conceito e, por-
tanto, até a possibilidade de comunicar e ser 
consciente. Pensar, de fato, significa passar do 
infinito ao finito (por exemplo, da percepção 
de todas as árvores existentes à ideia de árvo-
re) e, graças aos conceitos, ser capaz de apren-
der com a experiência.

Se o in/consciente é uma função, deveria 
ser designada com um verbo: “inconsciar” 
(Civitarese, 2011, 2014/2016). Entenderíamos, 
então, como in/consciente o conjunto não di-
vidido dos processos que levam dos elementos 
beta para o conceito. Diferentemente de Freud, 
Bion, que como é óbvio valoriza também a vi-
são de Klein do inconsciente, que se baseia so-
bre os conceitos de fantasia inconsciente e de 
identificação projetiva –conceitos que virtual-
mente já contêm uma teoria intersubjetiva da 
psique–, postula uma continuidade essencial 
entre experiência consciente e inconsciente. 
Ele as enxerga como duas dimensões da psi-
que separadas por uma barreira de contato 
(Bion, 1962/1988), uma película semiperme-
ável que permitiria um intercambio osmótico, 
fluido, uma “acomodação visual” contínua 
e recíproca, feita de elementos alfa, isto é, de 
traços mnêmicos de experiências dotadas de 
significado. Inc e C seriam ligados por um 
vínculo de solidariedade antagonista, por um 
entendimento cooperativo secreto, pela in-
tuição de um destino comum marcado pelos 
estímulos da realidade interna e externa. Não 
mais seriam separados pela dupla censura in-
consciente-pré-consciente e pré-consciente-
-consciente, mas apenas por uma censura, isto 
é, por uma linha de confim entendida como 



uma área de articulação funcional, e não como 
limite impermeável. 

Poder-se-ia então pensar no inconsciente 
como a totalidade virtualmente infinita da lin-
guagem, que obviamente o sujeito não pode 
dominar, e que faz com que –através de mil 
imprevisíveis conexões, conscientes e incons-
cientes–, ao falar, ele diga sempre mais ou 
menos algo diferente daquilo que consciente-
mente queria dizer. 

O inconsciente coincide com todos os 
infinitos efeitos de sentido virtualmente de-
positados na linguagem e dos quais o sujeito 
representa apenas um nó, lugar de trânsito e 
ressonância de vozes que o transcendem. É o 
famoso ça parle de Lacan (1966). O conceito 
ingênuo de sujeito como algo que se conclui 
em si mesmo é varrido pela segunda vez. Não 
uma reviravolta de hierarquias dentro do sujei-
to, mas entre o sujeito e o grupo. O inconscien-
te recalcado de Freud é como que relativizado 
e recompreendido em um quadro e em uma 
dinâmica mais amplas, menos ligadas apenas 
pelos acontecimentos das representações. O 
conflito resulta expresso mais facilmente nos 
termos da relação continente/conteúdo. 

É claro que, se o inconsciente não é mais 
pensado como o depósito dos impulsos mais 
inconfessáveis, e sim como sistema de escrita 
ou aparelho de simbolização, do ponto de vista 
da terapia o que vale não é traduzir o incons-
ciente em consciente, mas sim tornar incons-
ciente aquilo que em um primeiro momento 
precisa ser pensado de maneira consciente. 

Além disso, se a linguagem é o terreno 
comum onde somos reconhecidos (estamos 
em uníssono com o outro) e onde moramos, 
e é também a grade conceitual para ler a re-
alidade, tudo aquilo que se apresenta como 
excêntrico em relação aos valores normativos 
expressos por ela pode acarretar sofrimento 
psíquico. Eis porque se pode dizer que o in-
divíduo tem uma pulsão de verdade, que a 
verdade é o alimento para a mente e que uma 
mente despojada de verdade (consensual) de-
finha e adoece.

Agustín, S. (2015). Le confessioni. Roma: Newton Compton. 
(Trabalho original publicado em 397-398)

Bion, W. R. (1973). Trasformazioni. Il passaggio 
dall’apprendimento alla crescita. Roma: Armando. (Trabalho 
original publicado em 1965)

Bion, W. R. (1988). Apprendere dall’esperienza. Roma: Armando. 
(Trabalho original publicado em 1962)

Civitarese, G. (2011). L’in/conscio come una funzione 
psicoanalitica della personalità. Rivista di psicoanalisi, 57(2), 
401-405.

Civitarese, G. (2016). Truth and the unconscious. Londres: 
Routledge. (Trabalho original publicado em 2014)

Lacan, J. (1966). Écrits. Paris: Seuil.


