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Amigos imaginários,
os fiéis companheiros
Comuns na primeira infância, os coleguinhas invisíveis não devem assustar os pais, pois a maioria das crianças sabe que brinca 

com alguém irreal. Mesmo fantasiosa, a experiência desperta o traquejo social nos pequenos, dizem especialistas

DA REDAÇÃO

Quando tinha apenas 7
anos, Albert perdeu a
mãe em um acidente
de carro. Foi morar, en-

tão, com a mal-humorada
Harriet, melhor amiga da
mãe. O menino não gostava
de conviver com a mulher e,
em busca de apoio, criou um
amigo imaginário. A história
faz parte do roteiro do filme
Bogus, meu amigo secreto, de
1996. Nele, a criança supera
momentos difíceis com o par-
ceiro invisível e também se
mete em muitas confusões.
Rotulada como uma forma de
superar momentos conturba-
dos da vida, a criação de um
amigo imaginário vai além
disso, dizem especialistas.
Tem, na maioria dos casos,
uma faceta positiva. É, na ver-
dade, uma etapa saudável do
crescimento humano. 

Karen Majors, do Instituto
de Educação da Universida-
de de Londres, estuda a
questão desde 2009. A última
pesquisa de Majors, feita em
2011, relata que cerca de 65%
das crianças do país tiveram
amigos imaginários em al-
gum momento da vida. Fo-
ram ouvidas crianças de 5 a 7
anos e os pais delas. “Muitos
pensavam que crianças com
amigos imaginários eram
minoria. Alguns presumiam
que as criações vinham de
meninos solitários, que não
conseguiam fazer amizade.
Talvez isso explique porque
alguns pais se preocupam
quando o filho tem um ami-
go imaginário”, diz Majors.
“Pesquisas recentes dão res-
postas surpreendentes para
essas questões. Primeira-
mente, já existe evidência
clara de que amigos imagi-
nários são importantes para
o desenvolvimento infantil”. 

Segundo Majors, as crian-
ças diferenciam, inclusive, o
momento em que interagem
com o invisível. “As crianças
novas que têm amigos imagi-
nários são, na maioria das ve-
zes, mais sociáveis, criativas e
adoram histórias e brincadei-
ras. Elas gostam de brincar
com amigos reais, mas, quan-
do eles não estão disponíveis,
chamam o amigo imaginário
para se divertir.” As crianças
também “convocam” esses
parceiros quando se sentem
tristes com alguma coisa que
aconteceu com elas. Isso,
porém, não é uma regra geral,
afirma a especialista. “Algu-
mas crianças conversarão com
um amigo sobre o problema,
outras brincarão com o amigo
imaginário, o que faz com que
elas esqueçam o sentimento
triste. Também sabemos que
algumas crianças que viven-
ciaram situações traumáticas
podem inventar os compa-
nheiros em busca de suporte.”

Mais de um 

Para Nillo Buarque, 8 anos,
um só amigo imaginário não
basta. Criativo, o menino
tem vários companheiros in-
visíveis. “A maioria deles é da
internet e de desenhos ani-
mados. Eu vou criando e de-
pois dou nomes”, diz o meni-
no. O foguinho foi criado
quando ele tinha uns 4 ou 5
anos: “Ele tem o corpo ver-
melho e azul e uma barbata-
na de tubarão em cima da
cabeça”, descreve. Nillo con-
versa muito com os parceiros

imaginários, mas não é mui-
to fã de brincar com eles. “Eu
brinco pouquíssimo. Como
os amigos imaginários não
tocam na gente, eu não gosto
de brincar sozinho.”

Os amigos criados por Nillo
nunca preocuparam a mãe
dele, Goi,39 anos. “Ele tem
noção de que o amigo imagi-
nário é, na verdade, ele mes-
mo. Ele é muito maduro e sa-
be que é só imaginação. É uma
história que ele inventa. Nillo
é um artista plástico, desenha,
pinta e a imaginação dele é
forte. Deve ser por isso que ele
cria os amigos imaginários”,
afirma a servidora pública.

Tranquilidade

A professora Ana Cláudia
Carvalho, 38 anos, tem dois fi-
lhos – Rodrigo, 5 anos, e Iago,
13 anos – que já tiveram par-
ceiros invisíveis. Ana Cláudia
encarou a situação com tran-
quilidade e não chegou a pro-
curar especialistas: “Lia muito
sobre isso e sabia que muitas
crianças tinham amigos ima-
ginários e não apresentavam
problema de socialização. En-
carei como uma fase deles,
para não pular etapas.”

Iago teve três amigos ima-
ginários que se chamavam
Ranitenis, Montanha e Mizi-
mizi. “Em uma viagem, o Iago
falou que eles estavam se
aproximando e eu me assus-
tei”, diverte-se Ana Cláudia. A
mãe conta que o motivo dos
dois filhos terem criado ami-
gos imaginários talvez seja o
hábito de leitura cultivado
neles ainda na primeira in-
fância. “Desde quando eles
nasceram, eu leio para eles e
mostro figurinhas e desenhos
para ilustrar. Eu atribuo os
amigos imaginários a esse es-
timulo à imaginação”, conta.

De acordo com a pediatra
Natasha Slhessarenko, os
pais devem agir com natura-
lidade quando percebem que
os filhos interagem com os
amigos invisíveis “Não se po-
de ridicularizar a criança. O
amigo imaginário faz parte
do imaginário lúdico e não
faz mal algum”, conta. “Em
geral, as crianças criam esses
amigos porque existe uma
ruptura na rotina ou houve
algum acontecimento que
gerou angústia. Então, eles
trabalham com esse amigui-
nho como recurso para ela-
borar melhor o sentimento”.

Raciocínio lógico

A psicóloga Samya Salo-
mão afirma que essa amiza-
de imperceptível ocorre prin-
cipalmente na época em que
a criança, do ponto de vista
cognitivo, não desenvolveu o
raciocínio lógico. “Por volta
dos 6 e 7 anos, elas têm um
pensamento prelógico, que é
dominado pela não explica-
ção das coisas de um ponto
de vista lógico, mas mágico.”

Adolescentes e crianças
mais velhas também podem
ter amigos imaginários. Nes-
ses casos, o relacionamento
é escondido. “Elas sabem que
pessoas próximas podem de-
saprovar essa relação”, com-
pleta Majors. Segundo a psi-
cóloga Milene Bernardes,
um apoio psicológico só é in-
dicado se a relação com o
amigo invisível começa a fi-
car desarmônica, quando o
jovem deixa ou evita de ter
contato com pessoas reais. 

Palavra de especialista

O amigo imaginário, para a
maioria das crianças, é criado
para elaborar uma pergunta
que ela não consegue respon-
der sozinha. Nesse aspecto, po-
de ser uma reação à timidez, à
separação, à entrada numa es-
cola nova ou a temas mais pro-
fundos. Temos pesquisas di-
zendo que as crianças que têm

esses amigos são mais saudá-
veis nos relacionamentos futu-
ros. O acompanhamento psi-
cológico só é necessário a par-
tir do momento em que os pais
percebem que o amigo está em
desequilíbrio com a realidade.
Ou seja, quando a criança não
conversa com outra criança e
se relaciona apenas com o

companheiro invisível, é um
comportamento que começa a
ser desarmônico. Crianças que
tiveram amigo imaginário são
pessoas mais articuladas, com
capacidade de verbalizar me-
lhor. Afinal, elas têm alguém
que as acolhe 100%.

Milene Bernardes, psicóloga

Os irmãos Rodrigo, 5 anos, e Iago, 13, já tiveram amigos invisíveis. Imaginação aguçada pela literatura

Nillo, de 8 anos, criou os amigos imaginários a partir da internet e de desenhos animados, atitude que nunca precupou a mãe
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Sinais de alerta
“Desde quando eles
nasceram, eu leio 
para eles e mostro 
figurinhas e desenhos
para ilustrar. Eu 
atribuo os amigos
imaginários a 
esse estimulo à 
imaginação.”

Ana Cláudia Carvalho
Professora, mãe de dois meninos

“Por volta dos 6 e 7
anos, elas têm um
pensamento 
prelógico, que é 
dominado pela não 
explicação das 
coisas de um ponto
de vista lógico, mas 
mágico.”

Samya Salomão
Psicóloga
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