
Introdução 

turo se misturam; o jogo de agora é uma vingança 
de uma partida anterior, na qual se está somando 
pontos hoje para uma conquista épica, que virá 
daqui a meses, segundo a esperança do fiel tor-
cedor; ou seja, a fantasia desborda a realidade do 
embate e o inflaciona de sentidos. 

O senso comum nos leva a acreditar que 
somos aquele que está acordado, que o eixo do 
nosso ser, o nosso verdadeiro eu, encontra -se 
assentado na realidade, e não está contamina-
do por esse caldo múltiplo de fantasias que nos 
atravessam o tempo todo. Mas, gostemos ou não, 
somos o resultado, o somatório, do desperto com 
o sonhador, até porque nem sempre é possível 
delinear uma rígida separação entre os dois, tam-
pouco é possível, nem necessário, definir qual é o 
mais importante. Na prática, somos casados com 
a realidade, mas só pensamos em nossa amante: 
a fantasia.

Apesar disso, não existe uma correspon-
dência entre a importância de sonhar e fantasiar, 
esse homo onírico que somos, dado o papel que 
a fantasia ocupa em nossa vida, com uma refle-
xão sobre ela. Subestimamos a fantasia, sobretudo 
porque a julgamos acessória, ela não passaria de 
um escape, um desvio de rota do prumo da re-
alidade. Quando muito, admitimos que a fanta-
sia serviria de consolo, nos ajudaria a suportar os 
fatos reais da vida, o que é certo, mas raramente 
acreditamos que ela nos constitui, nos molda e faz 
parte da arquitetura da nossa personalidade. Na 
contracorrente desse entendimento, que acusa a 
fantasia de escapista, bovarista, de tornar -nos in-
capazes de avaliar a objetividade dos fatos, pen-
samos que a experiência de imaginar histórias, 
ou mesmo embarcar naquelas que outra pessoa 
criou, nos torna mais sagazes, profundos, capazes 
de enfrentar reveses e compreender complexida-
des. “A boa literatura, enquanto aplaca momen-

Amantes da fantasia

Quando reflete sobre si, o homem comum 
se vê como alguém racional, lúcido, com os pés no 
chão, mas que às vezes é tomado pela fantasia. Os 
psicanalistas acreditam no contrário: o homem so-
nha a maior parte do tempo, e em certos momen-
tos, geralmente a contragosto, acorda. Passamos 
um terço da vida dormindo, portanto sonhando, e 
quando estamos despertos nossos devaneios ocu-
pam um tempo muito maior do que imaginamos. 
Mesmo trabalhando estamos fantasiando estar em 
outro lugar, com outras pessoas, fazendo outras 
coisas. Passamos um mês de férias, mas os outros 
onze sonhando com elas, assim como o sábado e 
o domingo não ocupam somente esses dois dias 
em nossos pensamentos. A vida amorosa e sexual 
é muito maior e mais variada na fantasia do que 
na realidade. Sem falar nos devaneios de grande-
za: imaginamos cenas em que estamos no centro 
das atenções do mundo, realizamos feitos fantás-
ticos, de um heroísmo desprendido, nos quais 
somos generosos, conquistando a admiração de 
todos. Isso no melhor dos casos, pois se estiver-
mos ressentidos, frustrados, derrotados, a fantasia 
será alimentada por impulsos agressivos e então 
imaginariamente nos vingaremos dos desafetos 
em grande estilo, criando roteiros infernais para 
todos os que nos atrapalharam. Basta um pouco 
de sinceridade para verificar que a fantasia ocupa 
um lugar maior na vida do que admitimos.

Sempre que podemos utilizamos algum es-
cape da nossa realidade. Se nossa cabeça está can-
sada ela usa fantasias emprestadas: as novelas de 
TV, os filmes, as séries, os romances, ou mesmo 
pode utilizar -se de fatos corriqueiros para estrutu-
rar sonhos e devaneios. Por exemplo, uma partida 
de futebol é muito mais do que seus 90 minutos 
de realidade: no esporte, passado, presente e fu-
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taneamente a insatisfação humana, incrementa -a 
e, fazendo que se desenvolva uma sensibilidade 
inconformista em relação à vida, torna os seres 
humanos mais aptos para a infelicidade”, escreveu 
Mario Vargas Llosa.1

A experiência artística nos coloca em sinto-
nia com a fantasia alheia, ela amplia os horizontes 
aos quais podemos chegar com o uso da própria 
imaginação e abre a possibilidade de questio-
nar a realidade, tanto a pessoal como a coletiva. 
Compartilhar fantasias é o que fazem os artistas 
com seu público e os pais com os filhos ao contar-
-lhes histórias. “Incivilizado, bárbaro, órfão de 
sensibilidade e pobre de palavra, ignorante e gra-
ve, alheio à paixão e ao erotismo, o mundo sem 
romances, esse pesadelo que procuro delinear, 
teria como traço principal o conformismo, a sub-
missão generalizada, dos seres ao estabelecido”, 
acrescenta Llosa.2 Conscientes desse poder da 
fantasia, as ditaduras baniram boa parte dos artis-
tas e suas obras, pois um rebanho que não sonha 
não transcende as cercas que o encarceram.

Mito e narrativa

O ofício do psicanalista é decifrar fantasias. 
A teoria de Freud nasceu da possibilidade de in-
terpretar as fantasias dos neuróticos, incluindo as 
dele próprio. Ele descobriu que por trás de cada 
sintoma de que se queixavam havia uma histó-
ria para contar. Além disso, a trama que surgia 
a partir do sofrimento de seus pacientes era em 
parte construída de fatos reais, mas acrescida de 
outros imaginários que eram igualmente decisi-
vos. O discurso possível a respeito do que somos e 
do que nos aflige será constituído de histórias: são 
tentativas de estabelecer um sentido para nossa 
existência e uma trama para sustentar nossos de-
sejos. São histórias incompletas, sempre inferio-
res às que julgamos que deveríamos estar prota-
gonizando; tramas que pedem, por serem sempre 
insuficientes, que continuemos a narrar, portanto 
que sigamos vivendo. Justamente por sabermos 
da importância da fantasia para cada um de nós 
é que, enquanto psicanalistas, nos arriscamos a 
pensar as fantasias compartilhadas, ou seja, os 
mitos e a ficção de uma época. 

Lévi -Strauss diz que o tempo do mito aca-
bou, e que ele só existe agora no interior do ho-

mem. O que entendemos disso é que o funciona-
mento mítico não acabou, mas que agora cada um 
de nós vai ter que sintetizar o seu próprio mito. 
Sendo assim, a subjetividade de cada um seria, de 
certa forma, organizada pelo seu mito particular, 
um conglomerado de fantasias para uso priva-
do. Foi o que Lacan nos propôs quando falou do 
“mito individual do neurótico”, aliás, uma contra-
dição em termos, pois se é individual não seria 
mítico, afinal, a definição de mito é uma estrutura 
de crenças compartilhada. Em contraponto a isso, 
o autor aproxima as narrativas que são tomadas 
para uso coletivo dos efeitos no indivíduo de uma 
coleção de histórias, que ele próprio se conta e que 
versam sobre si mesmo. Conforme Lacan,

se nos fiarmos na definição do mito como 
certa representação objetivada de um epos 
ou de uma gesta que exprime de maneira 
imaginária as relações fundamentais ca-
racterísticas de certo modo de ser humano 
numa determinada época, se o entender-
mos como a manifestação social latente ou 
patente, virtual ou realizada, plena de sen-
tido, desse modo do ser, então é certo que 
poderemos encontrar sua função na vivên-
cia mesma de um neurótico.3

Esse autor evolui para uma noção de fantas-
ma que é essa espécie de mito de cada um, mas no 
que toca especialmente à sua vida sexual, à arqui-
tetura que comanda seu gozo e sua relação com 
o Outro.

Não é a primeira vez que nos ocupamos 
de escutar psicanaliticamente as repercussões de 
histórias, considerando seu poder de revelar fan-
tasias coletivas para uso individual. Anos atrás, 
no livro Fadas no Divã: psicanálise nas histórias 
infantis, nos dedicamos à investigação dos efeitos 
das histórias na vida das crianças. Revisitamos os 
contos de fada folclóricos, passamos pelas histó-
rias infantis clássicas, tudo para verificar a impor-
tância delas na formação dos pequenos. Muitos 
analistas, psicólogos e pedagogos reconhecem que 
existe um aspecto lúdico significativo envolvido 
nas histórias, mas elas são muito mais do que isso, 
as crianças usam as histórias como sistemas para 
organizar sua vida e seus impasses. Respeitadas 
as devidas proporções, a literatura infantil é um 
apoio para a filosofia possível desse momento. 
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Acreditamos que nosso livro anterior apro-
fundou as teses de quem defende a imersão irres-
trita das crianças no universo ficcional, baseadas 
na obra fundamental de Bruno Bettelheim. Mas 
nem tudo nesse campo é claro: se é certo que a fic-
ção é fundamental e que é verificável sua influên-
cia benéfica na vida das crianças, certos aspectos 
da fantasia e de sua interação com o público não 
são muito fáceis de delinear. Ao tentar definir o 
que é exatamente a fantasia e os traçados de sua 
eficácia, nos deparamos com um assunto movedi-
ço, que pertence a várias disciplinas e nenhuma dá 
respostas satisfatórias. Nosso trabalho nesse livro 
tenta reunir material, especialmente do campo 
da psicanálise, para estudar a gênese da fantasia 
nas crianças e entender melhor as sutilezas de seu 
mecanismo. Compreendemos a origem do sujeito 
estando no mesmo ponto de partida das fantasias, 
somos tecidos delas, que recobrem os espaços va-
zios entre nós e os outros, principalmente o Outro 
em que nos ancoramos ao nascer. 

Tende -se a subestimar a função da narrativa 
na construção e sustentação da nossa persona-
lidade: geralmente a pensamos como acessória, 
como lúdica e muito poucas vezes como essencial. 
Talvez as palavras de Geertz possam nos ajudar: 

Crescer entre narrativas – as próprias, as 
dos professores, colegas, pais, zeladores e 
vários outros tipos daquilo que Saul Bellow 
chamou, certa vez, sarcasticamente, de 
“professores de realidade” – é o palco es-
sencial da educação: “vivemos num mar de 
histórias”. Aprender a nadar nesse mar, a 
construir histórias, entender histórias, clas-
sificar histórias, verificar histórias, perceber 
o verdadeiro sentido das histórias e usar as 
histórias para descobrir como funcionam 
as coisas e o que elas são, é nisso que con-
siste, no fundo, a escola, e além dela, toda a 
“cultura da educação”. O xis da questão, o 
que o aprendiz aprende, não importa o que 
o professor ensine, é “que os seres humanos 
dão sentido ao mundo contando histórias 
sobre ele – usando o modo narrativo para 
construir a realidade”. As histórias são fer-
ramentas, “instrumento[s] da mente em 
prol da criação do sentido”.4

Talvez as palavras de J. Bruner possam ser 
ainda mais eloquentes: 

a convenção da maioria das escolas tem 
sido a de tratar a arte da narrativa – as can-
ções, o drama, a ficção, o teatro, seja lá o 
que for – mais como uma “decoração” do 
que como uma necessidade, como algo 
com que enfeitar o lazer, ou, às vezes, até 
como moralmente exemplar. Apesar disso, 
formulamos os relatos de nossas origens 
culturais e das crenças que nos são mais 
caras sob a forma de histórias, e não ape-
nas o “conteúdo” dessas histórias nos atrai, 
mas seu artifício narrativo. Nossa experi-
ência imediata, o que aconteceu ontem ou 
anteontem, é formulado dessa mesma ma-
neira historicizada. O que impressiona ain-
da mais é que representamos a nossa vida 
(para nós mesmos e para os outros) sob a 
forma de uma narrativa. Não é de surpre-
ender que os psicanalistas reconheçam 
agora que a identidade implica narrativa, 
sendo a “neurose” um reflexo de uma his-
tória insuficiente, incompleta ou imprópria 
sobre o próprio sujeito. Lembremo -nos de 
que, quando Peter Pan pede a Wendy que 
volte com ele para a Terra do Nunca, a ra-
zão que fornece é que ela poderia ensinar 
os Meninos Perdidos de lá a contarem his-
tórias. Se soubessem contá -las, os Meninos 
Perdidos poderiam crescer.5

Fantasias compartilhadas

Em Fadas no divã insistimos no público in-
fantil por duas razões: primeiro porque o universo 
ficcional não é tão complexo quanto o dos adultos, 
e com a enorme vantagem de que as crianças são 
mais entusiastas e transparentes em suas paixões. 
Ou elas gostam ou não gostam, seguem menos 
os cânones e as pressões das recomendações do 
que seria uma boa leitura, um bom filme, confiam 
mais no seu nariz do que os adultos, que conso-
mem ficção de alguma forma recomendada. Essa 
maior sinceridade nos indica um material que 
realmente toca sua personalidade em formação. 
Agora ampliamos o leque, mas frequentemente 
escolhemos obras que se aproximam do público 
infanto -juvenil, ou outras consagradas que são 
para todas as idades. 

Embora o tempo do mito tenha acabado, 
muitas das suas prerrogativas ainda estão atu-
antes. A nossa vontade de partilhar faz com que 
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certa popularidade na ficção seja alimentada pelo 
próprio sucesso. Depois que algo ultrapassou cer-
to grau de repercussão e popularidade, funciona 
também como um meio estabelecido de com-
partilhamento de uma fantasia. Por isso as no-
velas de TV têm tanta audiência, ou uma banda 
de rock tantos fãs, ou mesmo o futebol e os ou-
tros esportes, que são uma tentativa artificial de 
fabricar um evento épico, o que nem sempre se 
consegue, mas ao menos conecta uns aos outros 
que estarão com os olhos voltados para o mesmo 
lugar. O que nos interessa nesses casos é que mui-
tas pessoas estão envolvidas num evento comum 
e podem compartilhá -lo. Como não temos mais 
uma ideologia em comum, e a religião vem decli-
nando em seu papel de suprir pautas de conduta, 
a cultura pop acaba sendo uma das possibilidades 
para que uma geração tenha assuntos e persona-
gens comuns para poder conversar, se posicionar, 
se identificar, enfim, pensar juntos. É por isso que 
certos livros, filmes, séries de TV e personagens 
da cena musical marcam época, eles falam a um 
público determinado, muitas vezes a uma fatia de 
certa geração, quando não a toda ela.

Para algo fazer sucesso, é necessário que, 
de alguma forma, os autores captem o espírito 
de uma época, que digam algo novo e, principal-
mente, que dialoguem muito bem com os impas-
ses da ocasião. Não acreditamos que o sucesso em 
si de uma obra nos diga sobre a qualidade dela, 
este apenas nos garante que ela é uma fantasia 
compartilhada, capaz de ajudar um determinado 
grupo etário ou local a estabelecer sua própria 
identidade. Muitas vezes vemos obras que julga-
mos de melhor qualidade, mas que por razões de 
mercado, ou de puro acaso, não tiveram a mesma 
chance junto ao público. 

Durante a maior parte da sua história, a hu-
manidade pensou por meio de mitos. Eles encer-
ravam a totalidade do que a cultura dispunha para 
transmitir sua sabedoria acumulada. Além de ser 
um compêndio de histórias, o mito era uma ma-
neira de pensar, um conjunto que organizava uma 
visão de mundo, e através dela respondia às inda-
gações dos seus usuários. O mito era uma pode-
rosa força intelectual, que ao modo dos sonhos, 
tentava partir do díspar, da multiplicidade, do 

que não tem razão, para fazer um só bloco lógico, 
centralizando uma força que assimilava o todo na 
formação dum sentido. O horizonte intelectual 
encontrava no mito seus limites e suas possibili-
dades. Todo o saber cabia no mito e os novos fatos 
eram lidos através dele. Não se trata de dizer que 
pensamos como os antigos, mas que pensar atra-
vés de histórias é uma possibilidade para a qual 
nosso cérebro está apto há milênios e é natural que 
continuemos assimilando o mundo dessa forma. 
Mitos e lendas constituíram esse espaço potencial 
onde ao longo dos tempos aprendemos a encurtar 
nossa solidão, balizar nossa criação particular do 
mundo e de nós mesmos.

A ficção, quando se torna um grande su-
cesso ou quando o tempo torna perene alguma 
trama, pode ocupar esse lugar que antes o mito 
ocupava. Por certo não será da mesma maneira, 
pois o mito perpassava a todos, produzindo uma 
uniformidade, e agora a ficção apenas às vezes se 
aproxima desse antigo funcionamento. Porém, o 
público pode ajudar a potencializar esse efeito: 
não raro certos fãs estacionam sua alma num uni-
verso mágico ou ficcional, na relação com uma 
personagem, e se conectam preferencialmente 
entre quem tem a mesma dedicação para cultu-
ar a obra e o autor. É claro que isso fornece uma 
identidade ao grupo, mas não é só isso que eles 
buscam: essa ficção muitas vezes lhes preenche a 
vida, funciona como um modo de estar no mun-
do e decifrá -lo. 

Na maior parte das vezes, o uso da ficção 
como chave para decodificar a existência recorre a 
uma simplificação e raramente permite uma visão 
mais complexa, mas bem ou mal, fornece um mí-
nimo de unidade a um mundo difícil de apreen-
der. Se nosso tempo nos leva a uma experiência de 
fragmentação, caracterizando o que chamamos de 
pós -modernidade – o fim dos grandes sistemas, 
sejam religiosos, ideológicos ou políticos – certas 
ficções podem remendar durante um tempo essa 
percepção. Isso pode ser duradouro ou passageiro, 
mas nos diz dessa vontade de socializar partilhan-
do referências em comum. Justamente por serem 
então fantasias coletivas é que elas nos interessam, 
por darem boas pistas sobre nossos fantasmas e 
nossas angústias.
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Uma terra que é a fantasia

A escolha da Terra do Nunca para figurar 
no título deste livro é mais do que uma homena-
gem a J. M. Barrie que a descreveu em Peter Pan e 
Wendy. Deve -se a que esse território fantástico é 
a melhor definição da fantasia que encontramos, 
tanto entre as teóricas quanto entre as literárias.

A história de Peter Pan é fascinante, rendeu 
filmes e adaptações em todas as mídias, mas em 
sua versão original é muito mais que isso. Um dos 
aspectos geniais dessa obra reside no estranho jei-
to de ser dessa Terra do Nunca. Tradicionalmente, 
os territórios mágicos costumam ter uma geogra-
fia, um modo de funcionar, um governo com suas 
políticas e lideranças estabelecidas. Por vezes, há 
uma rebelião ou uma ditadura em curso, que será 
derrubada com a ajuda dos visitantes, em geral 
crianças, mas estes entram como personagens 
numa trama que já tem seu curso organizado. A 
Terra do Nunca foge a essas regras: como lugar 
imaginário, ela é de caráter pessoal e intransferí-
vel, pois cada criança tem a sua. Conforme o tipo 
de fantasia que se tiver, a ilha de Pan oferecerá va-
riantes, dentro suas possibilidades. Sua topografia 
é indefinida, descrever seu território seria como 
tentar mapear a cabeça de uma criança que nunca 
para quieta:

O mapa fica cheio de ziguezagues, como 
um gráfico de temperatura, e provavel-
mente essas linhas são as estradas da ilha, 
pois a Terra do Nunca sempre é mais ou 
menos uma ilha, com manchas coloridas 
aqui e ali e recifes de coral, e um vistoso 
navio ao longe, e índios e tocas solitárias, e 
gnomos que em geral são alfaiates, e grutas 
banhadas por um rio, e príncipes com seis 
irmãos mais velhos, e uma cabana quase 
caindo, e uma velhinha de nariz adunco. 
Se fosse só isso, até que seria fácil, mas há 
também o primeiro dia de aula, a religião, 
os pais, o laguinho redondo, o bordado e 
a costura, os assassinatos, os enforcamen-
tos, os verbos que pedem objeto direto [...]. 
Naturalmente as Terras do Nunca variam 
muito. A de João, por exemplo, tinha uma 
lagoa com flamingos que a sobrevoavam 
e nos quais ele atirava, enquanto Miguel, 

que era muito pequeno, tinha um flamingo 
com lagoas que o sobrevoavam. João mora-
va num barco emborcado na areia, Miguel 
numa tenda de índio; Wendy numa cabana 
de folhas muito bem costuradas. João não 
tinha amigos; Miguel tinha amigos à noi-
te; Wendy tinha um lobinho de estimação 
que havia sido abandonado pelos pais. Mas 
de modo geral as Terras do Nunca se pa-
recem como pessoas da mesma família, e, 
se ficassem paradas, em fila, poderíamos 
dizer que têm o mesmo nariz e assim por 
diante. É para essas terras mágicas que as 
crianças estão sempre levando seus barcos. 
Nós também estivemos lá; ainda consegui-
mos ouvir o barulho das ondas quebrando, 
se bem nunca mais desembarcaremos lá.

De todas as ilhas aprazíveis, a Terra do 
Nunca é a mais aconchegante e a mais com-
pacta, nem grande, nem esparramada, com 
cansativas distâncias entre uma aventura 
e outra, mas com tudo maravilhosamente 
apinhado. Quando você brinca ali de dia, 
com as cadeiras e a toalha de mesa, ela não 
é nem um pouco assustadora, mas nos dois 
minutos antes de você pegar no sono ela 
se torna quase real. Por isso é que existem 
lampadinhas de cabeceira que ficam acesas 
a noite toda.6

Ao mesmo tempo, ela não é um sonho, algo 
volátil a ser habitado pelo tempo de um devaneio, 
estando seguros de que nada é para valer porque 
não passa de uma fantasia. A Terra do Nunca é 
uma ilha “de verdade” aonde se pode ir voando. 
Ela existe também fora da cabeça das crianças, 
tanto que lhes inspira o medo do desconheci-
do, próprio de quando vai se iniciar uma gran-
de aventura. Nessa terra mágica, as fantasias das 
crianças se realizam, mas justamente por isso elas 
assumem uma veracidade assustadora. 

Quando estavam chegando lá, os irmãos 
Darling, protagonistas da história de Barrie, tive-
ram uma relação curiosa com a ilha: 

Voaram na direção certa quase o tempo 
todo, não tanto por causa das instruções 
de Peter ou de Sininho, mas porque a ilha 
estava procurando por eles. Essa é a única 
forma de avistar suas praias mágicas. [...] 
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Wendy, João e Miguel ficaram na ponta dos 
pés em pleno ar para ver a ilha pela primei-
ra vez. E o engraçado é que a reconheceram 
de imediato, e, até o medo tomar conta de-
les, saudaram -na não como algo com que 
haviam sonhado durante muito tempo e 
afinal avistavam, mas como uma velha ami-
ga que iam visitar nas férias.7

A Terra do Nunca pode ser um lugar exis-
tente e muito ativo, capaz de ir ao encontro de 
seus visitantes, mas ao mesmo tempo eles sentem-
-se participantes dele antes mesmo de colocar 
seus pés ali. A familiaridade com essa terra má-
gica é comum para qualquer criança que brinque 
e para as pessoas crescidas que tiveram infância. 
Frequenta -se esse lusco fusco entre o que está fora 
e dentro da nossa cabeça toda vez que se brinca e 
sempre que se sonha.

A forma de ser própria da ilha de Pan altera 
os limites entre o real e o imaginário, pois ali a 
magia é real, pode -se voar, encontrar seres encan-
tados como as sereias, temer os índios, em cujas 
mãos muitos perdem a vida de verdade, mas sem-
pre fica claro que estamos dentro da imaginação 
das crianças. É algo diferente do encantamento dos 
contos de fadas, pois neles habita -se um território 
mágico, onde a realidade não deve ser convocada 
para dizer o que é possível e impossível. Aqui, a 
passagem entre o real e o imaginário fica sempre 
aberta, de tal forma que nunca se sabe exatamente 
quando se está num ou noutro registro. 

No livro de Barrie, Peter Pan não é aquele lí-
der resoluto, que foi retratado no desenho anima-
do de Walt Disney. Pelo contrário, ele é desmio-
lado e hedonista, esquece para onde está indo e 
com quem. Durante a viagem para sua ilha, várias 
vezes abandona o grupo para ir atrás de aventuras 
que lhe ocorrem na hora. Por isso, eles só encon-
tram a Terra do Nunca graças a que ela também 
está procurando por eles. Nisso também este rei-
no encantado é diferente dos contos de fadas, nos 
quais reis, princesas e seres mágicos simplesmen-
te ficam quietos, em seu lugar, esperando nossa 
visita, geração após geração. 

Quando se está sob os auspícios do “era uma 
vez”, consigna que define a entrada numa história 
imaginária, é como naqueles sonhos em que po-
demos ficar tranquilos já que algo nos recorda que 
a realidade e a fantasia estão devidamente separa-

das uma da outra. Porém, ao despertar de um so-
nho particularmente expressivo não é bem assim: 
restam dele sensações e lembranças que acabam 
contaminando a vida desperta, independente 
da clareza que temos de que aquilo não aconte-
ceu de verdade. De algum jeito percebemos que 
aquela aventura onírica está querendo nos dizer 
algo, uma verdade indigesta, que não vivencia-
mos concretamente, mas provamos de seu gosto 
em sonhos e parte dela sobrevive em nossa vida 
desperta. 

Um sonho parte de um pensamento banido, 
que permanece inconsciente, mas que se contra-
bandeia para a nossa consciência através das ex-
periências bizarras que a cabeça elabora enquanto 
o corpo repousa. Assim como as crianças do livro 
de Barrie, que estão chegando pela primeira vez a 
um lugar que sentem ter conhecido desde sempre, 
sentimos em relação ao conteúdo dos sonhos um 
assombro muito peculiar, pois estranhamos algo 
que nos parece muito familiar.

Inquietante estranheza, foi com essa expres-
são que Freud definiu a relação que temos com 
tudo isso que “por um lado é familiar e agradável 
e, por outro, o que está oculto e se mantém fora da 
vista”.8 Essa sensação de estranheza (unheimlich 
em alemão) é relativa a tudo o que deveria ter per-
manecido escondido, secreto e oculto mas algo o 
trouxe para fora. Encontramos na Terra do Nunca 
uma tradução literária da experiência da irreali-
dade que se imiscui na vida real e cotidiana. Com 
as fantasias temos uma relação semelhante: elas 
nos surgem, nos acompanham, mas temos com 
elas uma relação de familiaridade e estranheza.

Buscamos saber que lugar é esse onde ocor-
re aquilo que não é de verdade, mas realmente 
acontece, onde há aventuras imaginárias que dei-
xam efeitos perceptíveis em quem as viveu: esse 
lugar chama -se “fantasia”. Na história de Peter 
Pan, a fantasia convoca para sua trama, ela é bus-
cada e nos encontra, em relação a ela somos pas-
sivos e ativos ao mesmo tempo. Na ilha de Pan é 
muito difícil saber quando a imaginação começa 
e termina, quando é própria ou alheia e, princi-
palmente, quando é sonho, pesadelo ou mesmo 
quando se está acordado.

Quando sai da Terra do Nunca, Wendy, a 
menina mais velha dos irmãos Darling, já está fa-
dada ao despertar: ela estava tão enfronhada na 
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tarefa de ser mãe dos meninos perdidos, enquanto 
Pan fazia de pai deles, que foi se perdendo o cará-
ter de faz -de -conta. Sensível ao crescimento, que 
queria evitar a todo custo, Peter Pan já “olhava -a 
de um jeito esquisito, piscando, como quem não 
sabe se está acordado ou dormindo”.9 Para a ga-
rota, era o princípio de um despertar que ocorre 
com todos nós quando nos tornamos grandes, 
realistas e controlados. Wendy distanciava -se da 
infância, esse tempo em que os sonhos não ficam 
exilados no sono, em que a fantasia tem trânsito 
livre na realidade. 

Na história de Barrie, fala -se em deixar sem-
pre a janela aberta para que Pan, e com ele a magia 
da infância, possam entrar. Pois bem, isso não é 
uma opção, já que fantasiar e sonhar é um fato 
corrente da vida adulta: em nossos pensamentos 
somos constantemente invadidos pelos deva-
neios, assim como transitamos pela fantasia cada 
vez que assistimos a um filme, lemos um livro ou 
qualquer experiência de ficção à qual nos entrega-
mos de bom grado.

Depois de crescida, Wendy tornou -se mãe, 
mas não fechou as portas para as lembranças das 
aventuras que tivera na ilha. Já para Peter Pan o 
tempo não passou e ele voltou ao encontro dela, 
sem dar -se conta dos anos transcorridos: queria 
que ela retornasse à ilha para contar histórias aos 
meninos. Mas encontrou -a transformada numa 
mulher adulta e ficou apavorado com isso. Ao 
vê -la crescida, chorou desconsolado, enquanto 

“Wendy deixou suas mãos brincarem com o cabe-
lo daquele menino trágico. Não era uma garotinha 
sofrendo por causa dele; era uma mulher adulta, 
sorrindo de tudo aquilo, mas havia lágrimas em 
seu sorriso.”10 Nosso livro é sobre a realidade da 
fantasia, que depois de crescidos acolhemos com 
um ceticismo aparente, enquanto as lágrimas de-
nunciam nossa entrega às histórias em que ela nos 
permite entrar... de verdade.

Notas
 1 MORETTI, Franco (org.). O Romance, 1: A cultura 

do romance.São Paulo: Cosac Naify, 2009, p. 28.
 2 Ibidem, p. 31.
 3 LACAN, Jacques. O Mito Individual do Neurótico. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008, p.15.
 4 GEERTZ, Clifford. Nova luz sobre a Antropologia. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor 2001. p. 171 as 
expressões entre aspas do texto são citações que o 
autor faz do educador J. Bruner retiradas do livro 
The Culture of Education.

 5 Ibidem p. 171.
 6 BARRIE, J. M. Peter Pan e Wendy. São Paulo: 

Companhia das Letrinhas, 2002, p. 13.
 7 Ibidem, p. 54.
 8 FREUD, Sigmund. O estranho. Obras Completas. 

Vol. XVIII, Rio de Janeiro: Imago Editora, 1987, p. 
282.

 9 BARRIE, J. M. Peter Pan e Wendy. São Paulo: Com-
panhia das Letrinhas, 2002, p.129.

 10 Ibidem, p. 212.




