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FANTASIA 
UM CONCEITO CHAVE
NA DIREÇÃO DO
TRATAMENTO

A ideia de Fantasia é um conceito muito relevante na
Psicanálise pois ela é a base na direção do tratamento.
Fugindo do senso comum de Fantasia, Freud - mesmo
utilizando de diversas formas em suas obras - deu um
novo sentido a esse conceito. Um sentido que está
diretamente ligado as Pulsões que fundamentam o
desejo. 

Em 1897 - em termos históricos - Freud abandona a
ideia da "teoria da sedução" (pacientes tiveram algum
trauma de cunho sexual na infância) e percebe que não
seria necessariamente isso, pois mesmo que muitos
pacientes tivessem passado por tal circunstância, ele
intui que seria difícil que isso se aplicasse a todos.
Passa a entender a Fantasia - através do relato dos
pacientes - como uma realidade Psíquica.    



O QUE É  ESSA
REALIDADE
PSÍQUICA?!
NARRATIVA QUE
CONTAMOS A NÓS
MESMOS

Em termos práticos, essa realidade psíquica diz respeito a
história que o sujeito conta para si mesmo sobre as coisas
que aconteceram e que se sucederam, sobre as sua
relações afetivas de amor ou rejeição, etc. 

"A narrativa que contamos a nós mesmos"

Então existe uma realidade psíquica que não corresponde
necessariamente a realidade exterior que compartilhamos
e compõe o mundo da Fantasia.   
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FANTASIA
INCONSCIENTE, PRÉ
CONSCIENTE E CONSCIENTE
Segundo Sigmund Freud a Fantasia tem características
do sistema pré-consciente e consciente pois
compreende uma narrativa organizada, encadeada,
sequencial - como um discurso comum. Porém
originalmente elas são Inconscientes pois carregam um
desejo - campo pulsional. 

Com isso Freud não localiza exatamente o campo da
Fantasia, mas observa o seu processo a partir dos
sistemas estabelecidos. 



AO IMAGINAR UMA
CENA

Alguma coisa dessa Fantasia que carrega o
desejo estará articulando esse Processo. 

POR SER
INCONSCIENTE

 À medida que o material organizado começa a
se aproximar de algo que é um desejo

inconsciente as Fantasias despertam a defesa.
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ENCENAÇÕES
Pequenas histórias que contamos a nós mesmos que
podem levar a dramatizações.

O SUJEITO ESTÁ SEMPRE PRESENTE
Mesmo como observador, ele está sempre presente nas
cenas imaginadas.

OCUPA DIVERSOS LUGARES
Com isso o Sujeito pode participar dessa fantasia de
diversos lugares diferentes.

ALGUNS
PONTOS
FUNDAMENTAIS
NA FANTASIA

LEVA A DEFESA
Como dito anteriormente.



A Fantasia é um conceito
necessário para entender a

formação dos Sintomas.
Sendo os sintomas defesas
simbólicas - realização de

desejos. 

Cena Primária - Relação
sexual entre os pais.
Sedução - Encontro

desejante antes da hora.
Castração - Desejo

recalcado. 

1.

2.

3.

FREUD
FANTASIAS
PRIMEVAS

NOÇÃO DE FANTASIA
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IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL
É desse conjunto de Fantasias que o Neurótico se
defende e que o Psicótico apresenta uma lacuna. 

Onde o Neurótico conta com a Fantasia para criar
sintomas o Psicótico encontra um choque com a

realidade onde desenvolve um delírio ou uma
resposta para alucinação.

A Fantasia é uma ficção que produzimos para
conciliar o prazer com a Lei. A divisão com a

castração do outro. 
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