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Os contos de fadas eram destinados a adultos e passam, com a “descoberta” da
infância, a serem compostos de personagens fantasiosos, permeados por magias e
encantamentos, animais falantes, fadas madrinhas e personificação do bem e do mal. Os
contos de fadas populares possibilitam à criança entender sobre os problemas íntimos e
encontrar soluções para as dificuldades, apesar de terem sido inventados há muito tempo e
muitas vezes não corresponder as necessidades atuais. A criança necessita de ideias para
organizar sua vida interior, e essas histórias conduzem a mesma a criar soluções para o
enfrentamento que o crescimento exige. As crianças devem aprender a lidar com questões
conscientes, para depois lidar com questões que estão inconscientes. Para isso ela deve se
utilizar de devaneios, ou seja, familiarizam-se com o inconsciente através da organização e da
fantasia sobre os elementos fabulares, possibilitando o desenvolvimento de respostas para as
pressões inconscientes.
Roudinesco (1998) define fantasia como vida imaginária do sujeito, assim como a
representação que ele faz para si de suas histórias ou origem. Freud (1976a) não deixou claro
o significado do termo, utilizando-o em vários contextos diferentes. Na Conferência XXIII
das Conferências Introdutórias de Psicanálise, fala sobre a formação das neuroses e inclui o
termo para falar da construção dos sintomas. Segundo Spillius (2007 citado por Fochesatto,
2011) Freud descobriu que no inconsciente não há distinção entre lembrança e fantasia, sendo
então a fantasia utilizada para satisfazer de forma não real, imaginativa, um impulso que não
pode ter sua realização.
Klein (citada por Oliveira, 2007) abordou o tema fantasia ao trabalhar com crianças e
perceber que elas fantasiam a todo o momento, sem precisar de uma frustração para isso.
Assim, para ela, a fantasia está presente desde cedo na vida psíquica do sujeito e surge sem a
frustração da realidade, como acreditava Freud. Com esse “brincar” identificou duas fases no
desenvolvimento: a posição esquizo-paranóide, na qual há a fragmentação do ego e a divisão
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do objeto externo; e a posição depressiva, posterior à posição esquizo-paranóide, tendo
características como integração do ego e do objeto externo e sentimentos afetivos,
principalmente o de culpa em relação aos ataques que anteriormente eram realizados aos
objetos.
Com isso, segundo Oliveira (2007), a teoria kleiniana aponta que as funções da
fantasia são “a realização de desejos; a negação de fatos dolorosos; a segurança em relação
aos fatos aterrorizadores do mudo externo; o controle onipotente” (Oliveira, 2007, p. 84).
Dessa forma, pode-se pensar que o fantasiar é utilizado para fugir de estímulos reais que são
interpretados pela pessoa como sendo agressivos, podendo, para isso, serem utilizados
diferentes recursos pessoais.
Para a teoria kleiniana, não é a presença ou ausência de fantasia que levará a uma
patologia, e sim a forma como esta se relaciona com a realidade externa. Observamos que a
fantasia pode ou não estar relacionada com a causa de uma patologia, por estar ligada ao
aparelho psíquico e ao modo como as crianças lidam com a realidade externa, utilizando a
imaginação como meio de enfrentar conflitos externos. Mais especificamente, buscamos
estabelecer uma relação entre a fantasia e a esquizofrenia, uma vez que a esquizofrenia é uma
patologia que apresenta sintomas, como, por exemplo, alucinações visuais e auditivas.
Procuramos entender então se uma intensa imaginação desses fatores alucinados podem ser
causados pela inserção num mundo cheio de fantasia, como, por exemplo, histórias fictícias.
Esquizofrenia é entendida como uma separação da vida mental. A esquizofrenia é
enquadrada como um tipo de psicose para a Psicanálise. Freud (1976b) em seu texto, O Ego e
o Id formula três novas instâncias: Ego, Id e Superego. O Ego é ligado ao sistema perceptivo,
é responsável pelo adiamento das descargas motoras e é a parte do Id que sofre influência do
mundo externo e se sujeita a ele (está ligado a consciência). O Id é entendido como o
reservatório de libido, o que impulsiona o Ego a agir. O Superego é o herdeiro do Complexo
de Édipo, se formando em sua dissolução, é a introjeção do pai, se formando como modelo
(ideal de eu) ou a partir da proibição. Portanto, o Ego possui 3 senhores: o mundo externo, o
Id e o Superego. A relação entre Ego e Id é aplicar ao Id suas tendências, tornando-o dócil a
partir das percepções externas submetendo-o ao princípio da realidade trazido pelo mundo.
Para o Ego, a percepção teria a mesma função que a pulsão teria para o Id. O Ego tenta domar
o Id, tomando sua força por empréstimo, mas é muito comum que o Id se imponha. O Ego
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toma então como própria a vontade do Id, mesmo que contrariamente ao princípio de
realidade (Freud, 1976b).
Quando o Ego fracassa em lidar com essas duas instâncias (Id e Superego), podem
ocorrer patologias, como por exemplo a esquizofrenia. Os esquizofrênicos “inclinam-se (...) a
uma perda de toda participação do mundo externo” (Freud, 1976c, p. 191) podendo haver
perda total da realidade. Os delírios são fendas de relação entre o Ego e o mundo externo,
sendo uma forma de reconstrução. Ela tem início numa frustração sobre o desejo de infância.
Essa frustração é externa, mas pode proceder do superego.
Melanie Klein se utiliza dos símbolos para explicar uma psicose e esquizofrenia.
Apesar de o símbolo poder significar a mesma coisa para uma pessoa não esquizofrênica e
uma pessoa esquizofrênica, o modo dele funcionar é diferente. Isso pode ocorrer devido ao
fato de um significado simbólico ser consciente para uma pessoa e inconsciente para outra.
Porém, em um dos casos apresentados por Klein, segundo Segal (1991), fica claro que não é
apenas o ser inconsciente ou consciente que define a patologia, é também o fato de um
considerar o símbolo como sendo algo concreto enquanto o outro o considera uma
simbolização, ou seja, uma representação abstrata de algo.
Klein (1930 citada por Segal, 1991) levantou a ideia de uma inibição na formação de
símbolos quando, durante análise, percebeu que o paciente não respondia ao ambiente, e isso
era devido a intensa agressividade que sentia em relação ao corpo da mãe, o que o fazia ficar
aterrorizado com ela. Devido a grande agressividade, criou defesas contra a sua fantasia e a
formação de símbolos, não carregando o mundo de significado simbólico. Klein (1996a)
coloca como possível causa da esquizofrenia quando o ego tem de se defender de intensa
ansiedade através da expulsão excessiva de seu sadismo, fazendo com que a criança não tenha
nenhuma experiência de ansiedade, nenhuma exploração do mundo, nem a formação de
símbolos, ou seja, não se relacione com o mundo externo.
O sadismo também tem um papel fundamental na formação dos símbolos. A criança
quando sente ansiedade e pavor diante dos objetos que ela desejava destruir, passa a
transformar esses objetos em símbolos, fazendo com que essa passagem de um significado do
objeto para outro seja a base do simbolismo. Assim ela não destrói o objeto real, mas sua
representação, o que é mais aceitável para o psiquismo. Os símbolos só são possíveis na
posição depressiva, porque é nela que há integração de objeto, então o bebê percebe que ama
e odeia a mesma pessoa, que é sua mãe. Sendo suportável permanecer com este pensamento,
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então, ele desloca suas emoções para outros objetos, e ai está uma das bases da formação dos
símbolos.
De acordo com Melanie Klein (1996a) os primeiros modos de formação de símbolos,
equações simbólicas e identificações, formam o fundamento da relação com o mundo externo.
O símbolo propriamente dito é um representante do objeto real.
Equação simbólica entre o objeto original e o símbolo do mundo
interno e externo é, segundo penso, a base do pensamento concreto do
esquizofrênico, em que substitutos para os objetos originais, ou partes
do self, podem ser utilizados bastante livremente. (Segal, 1991, p.
171)

Essa concretude leva o psicótico a não saber identificar a diferença entre o self e o
objeto concreto, havendo uma confusão entre o símbolo e o objeto simbolizado.
Klein (1996a) afirma que a defesa prematura e excessiva do ego contra o sadismo
dificulta o estabelecimento da relação com a realidade e o desenvolvimento da vida de
fantasia. Isso leva a interrupção da apropriação e da investigação sádica do corpo da mãe e do
mundo externo, o que causa a suspensão total ou parcial da relação simbólica com as coisas e
objetos que representam o conteúdo do corpo materno e, consequentemente, da relação do
indivíduo com seu ambiente e a realidade.
Para compreender a relação entre a fantasia enquanto saudável ou patológica, realizouse uma pesquisa bibliográfica e documental, na qual foi utilizado o filme A vida é bela, que
retrata a história de um judeu que durante a Segunda Guerra Mundial na Itália é levado junto
com seu filho Giosué para um campo de concentração nazista. Afastado da mulher, ele tem
que usar sua imaginação para fazer o menino acreditar que estão participando de uma grande
brincadeira (um jogo), com o intuito de protegê-lo do terror e da violência que os cercam.
Klein (1996b) destaca que se a criança sente medo de investigar mais profundamente
questões as quais os pais já responderam então essas indagações são reprimidas. Sendo
reprimidas, as indagações só possuem uma resposta superficial. Apesar dessa autoridade,
quando a criança percebe que a realidade não condiz com a resposta de seus pais, tende a
continuar duvidando. No filme Giosué aceita as histórias de seu pai. Algumas vezes tende a
questioná-lo novamente, mas devido a realidade poder ser interpretada como seu pai a
interpreta, Giosué passa a acreditar que o jogo é verdadeiro.
Na teoria kleiniana, fantasiar é utilizado para fugir de estímulos reais que são
interpretados pela pessoa como sendo agressivos, podendo, para isso, serem utilizados
diferentes recursos pessoais. Essa fantasia pode estar de certa forma ligada a aspectos da

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
realidade ou ser totalmente apartada dela. Com o aspecto da fantasia de possibilitar a pessoa a
passar por condições que seriam insuportáveis, pode-se pensar que em alguma medida essa
fantasia poderia levar a pessoa a desenvolver uma patologia, quando excessiva, o que
dependerá das formas de o ego lidar com as fantasias, como elas são trabalhadas e adaptadas
ao mundo real. A fantasia é utilizada pelo pai como uma forma de lidar com uma realidade
que pode ser insuportável para a criança, deformando-a. No caso de Giosué, que está
constantemente inserido no mundo de fantasias por seu pai, seu ego poderá não se adaptar à
realidade pós-guerra, desenvolvendo uma patologia. Inevitavelmente ele entraria em contato
com a realidade negada pelo pai para poupar o filho. E frente a esta realidade, existiria a
hipótese de desenvolver uma esquizofrenia pra barrar o contato com o real insuportável.
A fantasia então pode ser utilizada de forma a evitar excessos de ansiedade do meio
em que a criança se encontra, podendo ser elaborada tanto pela criança quanto formulada
pelas pessoas ao redor da criança. Nessas situações ela possui um aspecto positivo. Porém em
outras situações, uma imersão frequente na fantasia pode fazer com que a criança pare de
interpretar a realidade da forma que ela ocorre, continuando a, no caso de Giosué, pensar que
se tratava apenas de um jogo e que nada realmente aconteceu aos judeus e ao mundo.
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