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A fantasia é o reino intermediário que se inseriu
entre a vida segundo o princípio de prazer
e a vida segundo o princípio de realidade.

Sigmund Freud

Definição de fantasia

O fenômeno da fantasia é um dos fenômenos mais es-
pantosos da vida psíquica. Que é uma fantasia? É um
pequeno romance de bolso que carregamos sempre co-
nosco e que podemos abrir em qualquer lugar sem que
ninguém veja nada nele, no trem, no café e o mais fre-
qüentemente em situações íntimas. Acontece às vezes de
essa fábula interior tornar-se onipresente no nosso espí-
rito e, sem nos darmos conta, interferir entre nós e nossa
realidade imediata. Concluímos então que muita gente
vive, ama, sofre e morre sem saber que um véu sempre
deformou a realidade dos seus laços afetivos.

Utilidade da fantasia

Mas por que temos fantasias? Para que servem? Temos
fantasias porque temos desejos que nos agitam no mais



10 A fantasia

profundo de nós mesmos, por que temos desejos agres-
sivos e sexuais que querem se satisfazer imediatamente,
sem levar a realidade em consideração. Felizmente para
nós e o nosso círculo social, o lobo voraz que vive in-
conscientemente em nós permanece tranqüilo enquan-
to nosso eu consegue distraí-lo projetando o filme de
uma cena de caça bem-sucedida em que ele devora o
seu cordeiro. Pois bem, a fantasia é isto: um teatro men-
tal catártico que encena a satisfação do desejo e descar-
rega sua tensão. Que é então uma fantasia? Uma fantasia
é a encenação no psiquismo da satisfação de um desejo
imperioso que não pode ser saciado na realidade. Ob-
servemos porém que a fantasia pode, ao contrário, de-
sempenhar o papel de estimulador do desejo, reavivá-lo
e aumentar seu ardor. É o caso de diversas pessoas, ho-
mens e mulheres, que, para atingirem o orgasmo, recor-
rem a esse teatrinho íntimo que é a fantasia consciente.
Digo de fato consciente, pois em geral o teatro da fanta-
sia é representado no silêncio do inconsciente mesmo
que às vezes emerja no dia claro da consciência.

*

Retomemos. Que é então uma fantasia? É uma cena, às
vezes uma recordação esquecida que, sem ter retornado
à consciência, continua ativa. É uma cena em geral in-
consciente destinada a satisfazer um desejo incestuoso
que não pode se realizar. O filho nunca copulará com a
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mãe e, se o fizesse, seu desejo continuaria insatisfeito.
A fantasia tem como função substituir uma satisfação
real impossível por uma satisfação fantasiada possível.
O desejo é então parcialmente saciado sob a forma de
uma fantasia que, no cerne do inconsciente, reproduz a
realidade. Eis por que Freud qualificou a fantasia de rea-
lidade psíquica. Em outros termos, quando um desejo in-
cestuoso não encontra seu objeto na realidade concreta –
e, insisto, ele nunca o encontrará –, o eu o inventa e cria
integralmente em sua imaginação.

*

Uma fantasia inconsciente é a figuração plástica de um
desejo inconsciente.

A fantasia é uma defesa do eu para refrear o desejo

Em face da impetuosidade do desejo, o eu é compelido
a se defender de duas formas: seja tentando recalcar o
desejo sem nunca consegui-lo de fato; seja criando uma
fantasia, isto é, imaginando um alívio possível que subs-
titua o alívio completo e impossível reclamado pelo de-
sejo. Entretanto, seja qual for a defesa escolhida pelo eu,
o resultado é sempre o mesmo: um compromisso entre
um eu temeroso e um desejo que permanecerá irreme-
diavelmente insaciado.




