
O presente trabalho discorre sobre o papel da fantasia e da ima-
ginação, consideradas como atividades espontâneas da psique, no 
desenvolvimento da personalidade e da narrativa autobiográfica.
A fantasia colabora para o enriquecimento do enredo quando fun-
ciona de forma construtiva. Participa, ainda, dos processos de em-
botamento dos quadros dissociativos e pode ser considerada, como 
qualquer fenômeno dentro da compreensão teórica junguiana, tanto 
de modo causal quanto finalista. 
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Fui sempre de opinião que a consistência
é o ultimo refúgio daqueles sem imaginação.

(Oscar Wilde, The Relation of Dress to Art, 1885)

Do grego phantasia ou eikasia, fantasia significa a habilidade de produzir 
imagens mentais, phantasmata, eilkones, eidola. Platão, em seu diálogo O 
Sofista, faz uma diferenciação seminal entre dois tipos de representação: a téc-
nica de criar imagens corretas e adequadas das coisas – que chama de eikones, 
e a de criar imagens inventadas daquilo que nem necessariamente existe, phan-
tasmata. As primeiras seriam confiáveis, enquanto que a fantasia conduziria ao 
erro. No mesmo diálogo, entretanto, reconhece que as imagens podem ser, ao 
mesmo tempo, corretas e incorretas, podendo ainda representar coisas que não 
existem. Define, então, as imagens como sendo algo real que representa uma 
coisa irreal, e a fantasia a capacidade de criar ilusões não existentes. Segundo 
Braga (2007), Aristóteles, continuando o esforço de Platão na abordagem da 
fantasia, define-a como a habilidade de produzir imagens e lugares internos, 
entre a sensação e o pensamento. As imagens derivariam das sensações, exis-
tindo somente em seres animados e sensíveis. Aristóteles considerava a fantasia 
“como um movimento da alma gerada pelas sensações em ato”. (De Anima, 428a)

“Em geral, os filósofos gregos eram adversos à ideia de que a imaginação 
teria a capacidade de construir verdade e guiar a psique humana”, afirma Braga 
(2007, p. 3). A tradição judaico-cristã tampouco tem a fantasia em grande conta, 
uma vez que, segundo o mesmo autor, Adão transgrediu a lei divina porque foi 
dotado de uma capacidade que o distinguia dos outros animais, impedindo-o de 
continuar sob o estrito comando divino: a imaginação. Em suas palavras, Adão 
foi atraído pela fruta proibida porque era capaz de fantasiar. Todas as vezes 
que os filhos de Adão foram tentados a usar sua fantasia, saíram do caminho, 
cometendo heresias. 

Entretanto, em tempos medievais, inverte-se o status da fantasia na mente 
humana: “Poi piovve dentro a l’alta fantasia” (Chove dentro da alta fantasia), 
recita Dante no Purgatório (XVII, 25), contemplando as imagens que se formam 
diretamente em seu espírito e presumindo que estas chovem do céu, sendo 
enviadas por Deus e não criações deliberadas de sua psique consciente. Segundo 
Calvino (2002), a postura de Dante frente ao seu processo criativo envolve a 
contemplação “das visões que se apresentam a ele quase como projeções cine-
matográficas” (p.99), refletindo assim a atitude de seu tempo frente à fantasia: 

[...] apresentam-se a Dante cenas [...] primeiro sob a forma de baixos-relevos 
que parecem mover-se e falar, em seguida como visões projetadas diante de 
seus olhos, como vozes que chegam a seus ouvidos, e por fim como imagens 
puramente mentais. Em suma, essas visões se vão progressivamente interio-
rizando, como se Dante se desse conta de que era inútil inventar para cada 
círculo uma nova forma de meta-representação, bastando situar tais visões 
na mente, sem fazê-las passar através dos sentidos. (CALVINO, 2002, p. 97)

Calvino explica que, de acordo com Dante, há no céu uma espécie de fonte 
luminosa que transmite imagens ideais, formadas segundo a lógica implícita do 
mundo imaginário, ou segundo a vontade de Deus. Compreendida desta forma, 
a faculdade imaginativa, segundo Calvino, subjaz toda a mitologia, a estrutura 
das religiões e a criação artística, estruturando a visão de mundo e de si mesmo 
no mundo de cada indivíduo em particular. 

De acordo com Jung, (1920/1991) a psique cria a realidade todos os dias, e pro-
põe que a realidade não representa nada se não for uma realidade em nós, constru-
ída somente por esta atividade vital e específica da psique, que chama de fantasia: 

A fantasia é tanto sentimento quanto pensamento, é tanto intuição quanto 
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sensação. Não há função psíquica que não esteja inseparavelmente ligada 
pela fantasia com as outras funções psíquicas. Às vezes aparece em sua 
forma primordial, às vezes é o produto último e mais audacioso da síntese de 
todas as capacidades. Por isso, a fantasia me parece a expressão mais clara 
da atividade específica da psique. (JUNG, p. 73)

Enaltecendo ainda a fantasia como fonte criativa de todas as respostas às 
perguntas passíveis de resposta, Jung a considera a “mãe de todas as possibi-
lidades onde o mundo interior e o exterior formam uma unidade viva, como 
todos os opostos psicológicos.” (p.73). E conclui: “A fantasia foi e sempre será 
aquela que lança a ponte entre as exigências inconciliáveis do sujeito objeto, da 
introversão e extroversão.” (p.73). 

Jung considera que a relação do homem com sua fantasia é condicionada, 
em boa parte, por seu relacionamento com o inconsciente, o que é, por sua vez, 
influenciado pelo espírito de sua época. Algumas religiões tendem a fornecer 
enquadres coletivos à fantasia, e a ciência tradicional pretendia eliminá-la de 
seu campo de investigação. À Psicologia, entretanto, cabe reconhecer à ativi-
dade da fantasia o primado no estudo da criação e geração da psique. “Alguma 
coisa de real importância chegou a existir sem ter sido, primeiro, fantasia?” (p. 
83). A atividade da fantasia, criativa, por um lado, e receptiva, por outro, seria 
o lugar onde confluem os opostos, determinando a manifestação do “instinto 
lúdico” do ser humano (p. 163), que, segundo o autor, somente brinca quando 
é plenamente humano. 

O fantasiar, como uma das atividades inerentes da psique, não deve ser 
entendido, portanto, meramente como a capacidade de acessar imagens mentais 
a partir de nossa memória visual, organizando-as em termos compensatórios, 
mas também como representando a “possibilidade de transfiguração dessas ima-
gens interiores em conformações totalmente novas, mais ou menos distantes das 
percepções originais, constituindo assim todo um universo mental imaginário 
ou fantástico sobreposto ao universo real e objetivo” (GIOVANNONI, 2011, p. 2)

De acordo com Jung, a compreensão da fantasia envolve uma dimensão cau-
sal, e outra finalista. ( JUNG, 1991, p.808) Neste último aspecto, ela se apresenta 
como um símbolo que aponta para um desenvolvimento psicológico futuro. 
Jung equipara a fantasia ao conceito de atividade imaginativa, apontando-a 
como atividade reprodutora ou criativa da psique em geral, “sem ser uma facul-
dade especial, pois se reflete em todas as formas básicas de vida psíquica: pensar, 
sentir, perceber e intuir.” (JUNG, 1991, p.810). 

Considerada como atividade espontânea da psique, a fantasia possui relativa 
autonomia da vontade ou intencionalidade do ego que a vivencia. Segundo 
Calvino (2002), elas “exorbitam de nossas intenções e de nosso controle, 
assumindo, a respeito do indivíduo, uma espécie de transcendência.” (p. 102). 
Giovannoni (2011) discute o fato de que tal característica implica que podemos 
tanto impedir o processo imaginativo em nome de outras atividades mentais, ou 
nos colocarmos conscientemente em uma disposição favorável de escuta, permi-
tindo e observando seu desenrolar criativo. O fantasiar introduz novos elemen-
tos a uma estrutura egóica, que funciona de modo basicamente discriminatório. 
A fantasia age de modo analógico e associativo, método pelo qual qualquer 
imagem ou fragmento funciona como um polo de atração para outras imagens, 
que se organizam em torno de significados, “num campo de analogias, simetrias 
e contraposições” (CALVINO, 2002, p. 104). Somente num momento posterior é 
que intervém a intenção egóica de ordenar coerentemente a estória, começando 
a atuar a lógica da expressão verbal sobre a geração espontânea das imagens. 

A atividade psíquica do fantasiar, coordenada, como qualquer outra atividade 
psíquica pelo arquétipo do Self, aponta caminhos de individuação. Comentando 
sobre a amplitude do espectro das fantasias, Jung (1952/1986b ) menciona 
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que, embora a única certeza que podemos ter é a de que nossa mente trabalha 
com imagens e representações “que dependem da fantasia humana e de seus 
condicionamentos tanto em relação ao espaço quanto o tempo”, (p. 555), tais 
fantasias não são aleatórias, uma vez que têm origem arquetípica:

Na origem destas se acha algo que transcende a consciência e não somente 
impede que os enunciados variem simplesmente, de maneira ilimitada e caó-
tica, como também mostrando que eles estão relacionados com uns poucos 
princípios básicos ou arquétipos. (JUNG, 1952/1986b, p. 555)

Discutindo a conscientização dos conteúdos do inconsciente, Jung (1938/1959) 
sugere que: “Falando de um ponto de vista antropomórfico, quase parece como 
se esses conteúdos tivessem uma vontade de se tornarem conscientes, mas esta 
é apenas uma hipótese, e não deve ser tomada literalmente.” (JUNG, 1938/1959, 
p.11). Afirmando que estes são os conteúdos que aparecem nos sonhos, Jung, 
então, se pergunta: “seria possível chegar até estes pontos e influenciá-los, isto 
é, induzi-los a fornecer seus conteúdos mais claramente?” (Ibid, p.11). Uma das 
possibilidades propostas é a observação da fantasia em seu aspecto criativo, sua 
elaboração e a tentativa da integração de seus conteúdos à vida consciente. 

Discutindo o aspecto conservador ou criativo do inconsciente, Jung 
(1935/2004) afirma que a fantasia criativa é um dos modos como a psique 
inconsciente propõe transformações à esfera consciente: 

No processo da fantasia criativa, os conteúdos psíquicos da esfera do incons-
ciente penetram no consciente. Trata-se de inspirações; algo que não pode 
ser comparado ao cauteloso processo do pensamento consciente. Visto por 
este ângulo, o inconsciente pode ser considerado como um fator criativo, até 
mesmo como um audacioso inovador. (JUNG, 1935/2004, p.62)

Estudos a respeito do desenvolvimento da identidade a partir da memória 
autobiográfica apontam que a fantasia a respeito de eventos, ou de si mesmo 
atuando em circunstâncias imaginadas, é capaz de implantar memórias com alto 
grau de confiabilidade, alterando significativamente a autoimagem, transfor-
mando atitudes e expectativas (MAZZONI e MEMON, 2003). Garry,S. et al, (2001) 
e Garry e Polascheck (2000) afirmam que o exame sucessivo do passado colorido 
pela imaginação, naquilo que chamam de inflação da memória, pode afetar o 
modo como este é lembrado. De acordo com Cyrulnik (2009), em situações pre-
cárias ou extremas, somente as crianças capazes de fantasiar podem se salvar. 
As outras, que se adaptam ao mundo real e se rendem a um mundo devastado, 
são inundadas com pedaços de informação que são rasos, pobres, imediatos e, 
portanto, vazios de significado. Em situações muito difíceis, a psique se salva 
pelos sonhos, fantasias ou até mesmo criando realidades alucinatórias, evitando 
o desespero, que seria a resposta apropriada a um mundo assim:

Quase todas as crianças resilientes que são felizes num mundo gelado, 
desolado e faminto, sobrevivem graças ao extraordinário poder de sonhar 
acordados que as faz sentirem-se aquecidas. (CYRULNIK, p.275)

A fantasia, utilizada pela psique como fator de sobrevivência, entrelaça-se 
com a vida vivida, tanto em termos pessoais quanto coletivos. Os testemunhos 
da provação pública, dos eventos coletivos traumáticos, segundo Cyrulnik, 
acabam recontando os mitos e as fantasias que organizam uma sequência com-
preensível dos eventos, frequentemente modificados pela imaginação, mais do 
que suas memórias: a necessidade da adaptação social é tão grande que uma 
testemunha que insiste em manter uma versão menos trabalhada em termos de 
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fantasia do evento, pode quebrar um grupo matando um mito. A pessoa se isola 
contando a verdade não assimilável, inviabilizando a sobrevivência ou sua saúde 
psíquica. De acordo com o autor, temos que nos submeter ao mito e não à reali-
dade, se não queremos ser marginalizados e perecer psicologicamente. O sujeito 
autobiográfico constrói, então, o passado à luz do presente, usando, também, 
como ferramenta, a fantasia. “A imaginação é a memória que enlouqueceu” 
(QUINTANA, 1994, p. 164).

Jung (1945/1981) também declara que a criança prefere, muitas vezes, a 
explicação mitológica ou fantasiosa que, embora não corresponda necessaria-
mente aos fatos reais, participa do desenvolvimento do pensamento, que “tem 
uma necessidade imperiosa de emancipar-se da realidade dos fatos e cons-
truir seu mundo próprio.” (JUNG, p. 78). Poetizando, diz Adélia Prado, em seu 
Despautério: “Preciso mentir um pouco, para que o ritmo aconteça, e eu própria 
possa entender o discurso”.

Discutindo sobre a construção da própria história de vida a partir dos signi-
ficados que atribuímos aos eventos, que podem ser tanto externos quanto inter-
nos, incluindo aqui sonhos e fantasias, Hillman (2010) propõe que “o modo como 
imaginamos nossa vida é o modo como continuaremos a vivê-la”, sugerindo que 
a maneira pela qual contamos a nós mesmos o que está acontecendo obedece 
a um gênero literário: épico, cômico, trágico, jornalístico, entre outros, que se 
traduz no modo como os eventos se transformam em experiências psíquicas. 
Enfatizando, o autor afirma que não existem fatos puros, simples informação, 
incluindo aqui até mesmo o levantamento biográfico do paciente:

A força das histórias diagnósticas não pode ser exagerada. Uma vez que 
alguém foi escrito numa fantasia clínica específica, com suas expectativas, 
tipicidades, traços de caráter e o rico vocabulário que ela oferece para o 
auto-reconhecimento, o indivíduo começa a recapitular sua vida dentro da 
forma da estória. O passado da pessoa também é recontado e encontra uma 
nova coerência interna e até uma inevitabilidade, por meio dessa história 
anormal. (HILLMAN, 2010,p. 29) 

 
Cyrulnik (2009) afirma ainda que somente os psicóticos e os pervertidos 

permitem-se dizer o que lhes passa pela cabeça e o que acreditam ser a rea-
lidade não fantasiada, porque são indiferentes ao efeito de suas palavras no 
mundo mental dos outros. Aos indivíduos não patológicos resta a fantasia ou o 
segredo. “Eu persisti na forma santificada e não autorizei o caos a romper seus 
diques. Eu acreditava na ordem do mundo e odiava todo o desordenado e sem 
forma” (JUNG, 2009, p. 250) Entretanto, quando o próprio Jung estava sendo 
inundado por uma torrente incessante de fantasias, para dar conta das emoções 
tempestuosas que vivia, de 1914 a 1930, escreveu-as regular e minuciosamente, 
deixando que suas turbulências se transpusessem em imagens. Segundo Hillman, 
“Ali encontrou um lugar para ir que não era mais Viena, figuras com quem se 
comunicar que não eram mais as do círculo psicanalítico de colegas e um mestre 
que não era mais Freud.” (p. 88)

Para Jung (2003/ 1951), graças à ficção, ou à fantasia sobre nossos sintomas 
ou circunstâncias, influenciamos nossas doenças ou processos biológicos e quí-
micos. “Quer a ficção se produza em mim interiormente, ou me atinja a partir do 
exterior, por meio da linguagem, pouco me importa: tanto num caso como no 
outro, ela pode me adoecer ou restituir-me a saúde.” (p.494). Jung afirma que 
as ficções, produtos de nossa fantasia, ainda que pouco tangíveis, são psicologi-
camente eficazes, na medida em que conduzem à busca de um sentido, e “só o 
significativo traz a salvação.” (JUNG, 2003/ 1951, p. 496). 

De acordo com Pearson (1998), a fantasia faz parte dos atributos do herói, e 
é “a parte que enxerga a verdade ou o Self subjacente por baixo da superfície e 



42 – Hermes18

nos revela esta verdade.” (p.194). Segundo a autora, quando paramos de tentar 
controlar nossa fantasia, e deixamos que ela se manifeste em seu turbilhão de 
palavras e imagens, ela trabalha em prol da autenticidade, ainda que de modo 
paradoxal. Este ponto de vista coloca a fantasia a serviço mais da individuação 
do que da objetividade, na criação da realidade psíquica. A mentira, na medida 
em que consiste da afirmação de uma realidade fantasiada, e que com esta se 
confunde, pode funcionar da mesma forma: “Mentir com graça, de uma maneira 
pessoal, é quase melhor do que dizer a verdade à maneira de toda gente”, afirma 
Dostoievsky em seu Crime e Castigo. De qualquer forma, nossos limites vão até 
onde vai a fantasia, não nossos atos. Alargando a fantasia, alargamos também 
nossa possibilidade de ação. 

Jung (1920/1991) diferencia a fantasia ativa e a passiva. A forma passiva 
frequentemente traz o selo de doentia, “ao passo que a forma ativa pertence, 
não raro, às atividades espirituais mais elevadas do homem, pois nela confluem 
a personalidade consciente e inconsciente do sujeito, num produto comum e 
unificador” (p.802). A fantasia passiva pressupõe uma dissociação relativa entre 
a consciência e inconsciente, que funciona de modo compensatório a alguma 
unilateralidade indevida. Neste caso, a consciência resiste à conscientização de 
seus conteúdos, que se tornam repetitivos, e assim perde-se vitalidade. A fan-
tasia ativa, por outro lado, implica numa atitude consciente orientada para a 
percepção dos conteúdos que emergem do inconsciente, assumindo “os indícios 
e fragmentos de relações inconscientes relativamente pouco acentuadas, e, por 
meio de associação de elementos paralelos, apresentá-los numa forma visual 
plena” (p. 801). Não se trata, portanto, da consequência de um estado psíquico 
dissociado, mas de uma participação positiva da consciência, em prol de um 
diálogo criativo com o inconsciente, no caminho da individuação. 

Em uma pesquisa sobre a propensão para a fantasia, Sánchez-Bernardos e 
Avia (2004), dividindo a capacidade de fantasiar em traços diferentes, encon-
traram que, entre adolescentes, a vivacidade, sugestionabilidade e habilidade de 
fingir são adaptativas, enquanto que a fantasia usada como escape à realidade 
associa-se a riscos do desenvolvimento. 

Ainda segundo Adams(2004), nem todas as fantasias são realizações de dese-
jo, sendo que algumas são até bem desagradáveis, e que o objetivo do desenvol-
vimento da psique em geral, e da análise em particular, longe de ser corrigir o 
fantasiar do paciente no sentido de aproximá-lo de uma visão mais concreta da 
realidade, é usar a fantasia para aumentar as possibilidades de interpretação de 
mundo. Jung (1938/ 2000) diz que a fantasia, como “expressão natural de vida” (p. 
1249), pode ser entendida, mas não corrigida, quando “então verificam-se pos-
sibilidades significativas de desenvolvimento psíquico, muito importantes para a 
cura de neuroses psicógenas e de distúrbios psiquiátricos mais brandos” (p. 1249).

Adams (2004) postula ainda que a fantasia, além de construir realidades, 
também as desconstrói: fantasias emergem autonomamente na psique para 
desconstruir imagens que o ego anteriormente privilegiara. Aquilo que o ego 
considera realidade é também uma fantasia, “e outras fantasias podem estar 
imediatamente disponíveis como alternativas eficientes para as atitudes não-
imaginativas do ego.” (ADAMS, 2004, p.19)

O Menino e o Rei
Palavra! Não sei qual a vantagem daquele guri que descobriu que o rei estava 
nu. Faltava-lhe imaginação – dom exclusivo da criatura humana e signo de 
sua realeza. Os animais não progridem por falta de imaginação. (QUINTANA, 
1994, p. 151)

No que se refere explicitamente ao custo ou benefício da imaginação nos 
processos de codificação de memória, Asplan e Bäuml (2008) encontraram, em 
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uma pesquisa com sujeitos de várias idades que, ao apresentar-lhes duas listas 
de palavras, com uma tarefa imaginativa entre elas, a memória fica prejudicada 
para a primeira lista, anterior à tarefa de imaginar-se invisível em alguma situ-
ação, mas melhora na segunda lista, apresentada depois da tarefa imaginativa, 
nas crianças maiores e adultos. Consideram que o que muda é a estratégia de 
codificação da segunda lista, que se aprofunda e se torna mais eficiente, con-
cluindo que, mesmo em situações escolares, os benefícios da imaginação podem 
remover as dificuldades de memorização causados por ela mesma. 

Dentro da perspectiva do desenvolvimento, Stern (1997) entende a fantasia 
como uma aquisição posterior à representação da realidade, e não como uma 
atividade inata. Os bebês formam representações das experiências às quais sua 
natureza os conduz, e exceto nas primeiras experiências de um evento, “o bebê 
nunca deixa de ter algum tipo de representação, baseada na experiência, que 
suas preconcepções o levaram a formar” (p. 63). A experiência interativa precede 
as fantasias, e não o contrário. A experiência vivida é representada em termos de 
sensações, afetos, ações, excitação, motivação, e outras possibilidades, forman-
do um envelope proto-narrativo complexo. Tais representações se agrupam em 
termos de significado num esquema flexível, no qual seus elementos possuem 
independência um em relação aos outros, podendo ser reagrupados, criando 
“sequências virtuais, sobreposições virtuais ou co-ocorrências virtuais” (STERN, 
1997, p.94), com possibilidades imensas, quase ilimitadas. 

A mente pode elaborar a montagem que for mais satisfatória ou funcional. “A 
fantasia é, então, uma experiência virtual possível que resulta da refiguração da 
rede de esquemas” (STERN, 1997, p. 94). O autor afirma ainda que a forma exata 
da fantasia é determinada pelo seu contexto presente imediato, que inclui um 
motivo e uma funcionalidade. As fantasias decorrem, portanto, secundariamen-
te, da experiência interativa cumulativa, segundo demanda psíquica específica. 

Segundo Fonagy (2004), perto dos três anos de idade as crianças conseguem 
distinguir imagens oníricas e fantasias dos pensamentos e das coisas reais, e 
começam os jogos de faz-de-conta, divertindo-se com as intenções dos outros 
de fingir ser o que não são. Para as crianças menores, o mundo é equivalente à 
sua aparência, e uma esponja pitada de pedra será uma pedra. Não conseguin-
do, ainda, compreender que a mesma realidade física pode gerar percepções 
diferentes em outras pessoas, têm dificuldade em assumir que sua imagem de 
mundo possa variar, ser falsa, ou apenas diferente da dos outros. “A habilida-
de de imaginar diferentes perspectivas é, portanto, um indicador crucial das 
pressuposições da criança a respeito do status de seus pensamentos: como sua 
realidade psíquica corresponde ao mundo exterior.” (p.258) 

Entretanto, a compreensão dos sentimentos e desejos próprios, como não 
correspondentes aos dos outros, se estabelece mais cedo do que a diferenciação 
dos pensamentos. As crianças menores do que três anos ainda não mostram 
capacidade de apreciar a natureza meramente representacional das ideias, mas 
são capazes de afirmar que algo é gostoso, mesmo quando outros afirmaram que 
não é, antes de discriminarem a realidade e fantasia nos testes de duplo-engano. 
(FLAVELL et al, 1990) . Nesta idade, portanto, segundo Fonagy, a fantasia ainda 
não libertou a mente da concretude da experiência sensorial. 

A criança pequena, que ainda não é capaz de mentalizar, de refletir sobre 
seus pensamentos e sentimentos como se lhe fossem externos, é forçada a 
acreditar que seus pensamentos e sentimentos inevitável e corretamente 
espelham o mundo real. (FONAGY, 2004, p. 260) 

É no mundo da brincadeira que as representações se libertam de suas refe-
rências. Fingir que as coisas são o que não são, para corresponder às nossas 
necessidades expressivas internas parece estar na origem da fantasia e no 

brinquedo do faz-de-conta. Fonagy (2004) observa que crianças de dois ou três 
anos passam muito mais tempo construindo cenários e negociando papéis em 
seus jogos de faz de conta, do que desenvolvendo um enredo, o que demonstra 
a importância da construção da realidade fantasiada para a criança desta idade. 
No quarto ano a noção de realidade psíquica já está estabelecida. Segundo 
Baron-Cohen (1994), a criança compreende que seus estados mentais são repre-
sentações, que podem ser falíveis e se transformar, pois se baseiam em uma 
entre muitas perspectivas possíveis. A partir destas aquisições, fica estabelecida 
a fantasia como ampliação de experimentação de mundo. 

Sharon e Woolley (2004), pesquisando sobre esta diferenciação entre fantasia 
e realidade, encontraram, em sua revisão de literatura, que as crianças a partir 
dos três anos são capazes de fazer vários tipos de distinção no que envolve a 
fantasia: entre uma representação e o objeto físico que lhe dá origem, entre 
um brinquedo e um objeto real, entre figuras e objetos e entre o faz-de-conta 
e o real. Quando seu jogo simbólico é interrompido, conseguem responder a 
partir de percepções da realidade, e, de modo flexível, voltar ao faz-de-conta. 
As crianças se mostram mais confusas nas diferenciações quando os eventos 
percebidos ou fantasiados são assustadores, enfatizando o papel da emoção no 
desenvolvimento da diferenciação. Seu achado mais significativo do ponto de 
vista do presente estudo, entretanto, é que crianças com uma alta capacidade de 
fantasiar não tem necessariamente maior dificuldade em discriminação. A capa-
cidade de fantasiar foi considerada uma característica individual, e, ao contrário 
do esperado, desenvolve um senso mais elaborado daquilo que é ou não real, 
precisamente por causa do engajamento no jogo simbólico. A propensão para a 
fantasia teve um efeito positivo na capacidade de categorização entre entida-
des fantásticas e reais nas crianças de todas as idades da faixa pré-escolar. Uma 
das possíveis explicações é que estas crianças passam mais tempo no mundo da 
fantasia, e, por isso, conhecem melhor os limites e as possibilidades da atividade 
imaginativa. Consideram ainda a hipótese de que tais crianças eliciem nos adul-
tos mais discussão a respeito de seu mundo imaginal, sugerindo a continuidade 
e o aprofundamento das pesquisas. 

A imaginação está atraindo cada vez mais atenção dos pesquisadores na 
neurociência, porque parece que é a atividade de imaginar que integra as dife-
rentes redes neurais que contribuem para a expressão psicológica do sentido de 
autoria. (KNOX, 2011 p.84). Trionfi e Reese (2009) encontraram, em sua pesquisa 
longitudinal sobre a construção de narrativas, que crianças de 5 anos que tem 
amigos imaginários demonstram capacidades narrativas mais elaboradas e com-
plexas do que as crianças que não os tem. Separando de seus pares as crianças 
com experiência de amigos imaginários, observaram que estas são capazes de 
reproduzir uma estória com mais fidelidade e com uma estrutura de linguagem 
mais elaborada, tanto imediatamente quanto depois de um período de tempo, 
recontando a estória apresentada para o pesquisador ou para um ursinho que 
não tinha ouvido, nas quatro categorias de qualidade narrativa medidas: pre-
sença de descritores – adjetivos e advérbios -, diálogos, nome dos personagens e 
localização no espaço e no tempo. Discutem que tal resultado, compatível com 
o crescente corpo de evidências que associa positivamente o jogo imaginativo 
com o desenvolvimento linguístico e social-cognitivo das crianças, levantando 
a hipótese de que as crianças com amigos imaginários são mais treinadas em 
descontextualizar as conversas, criando espaços flexíveis de interação, tanto 
quando estão se relacionando com seus amigos imaginários quanto estão rela-
tando aos outros suas experiências. Assim, as crianças cujas mães sabiam de seus 
amigos imaginários e interagiam com a experiência imaginativa, mostravam um 
desenvolvimento da narrativa ainda mais favorável. Pais que adotam um estilo 
de questionamento elaborativo e aberto favorecem a descontextualização da 
experiência, típica da atividade imaginativa. 
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De acordo com Girardello (2011), o faz-de-conta emerge naturalmente como 
parte do desenvolvimento das crianças, mas seu florescimento pode ser muito 
encorajado pela participação dos pais, outros adultos, ou até mesmo crianças mais 
velhas, que não somente são capazes de acompanhar a criança em seu mundo de 
fantasia, como também têm uma capacidade imaginativa preservada. O adulto 
é capaz de tornar mais complexo e rico o encontro da criança com o novo, o 
incomensurável, como exemplifica Galeano (2003, p. 15), no conto em que um 
menino pede para o pai que o ajude a olhar o mar, que vê pela primeira vez. 

“Uma imagem não é um conteúdo que vemos, mas uma maneira como 
vemos.” (Hillman, 2010, p. 75) A percepção fornece imagens sensoriais que a 
fantasia liberta de sua literalidade. Quem tem um senso de mundo imaginal 
suficientemente intenso, povoado, do qual pode entrar e sair e que está sempre 
lá, entende que “mundos são criados por palavras e não somente por martelos 
e arames.” (p. 75). 

O ato de fantasiar, de acordo com Hillman (2010), não é somente um ato de 
introspecção. Trata-se de uma “capacidade negativa, uma suspensão voluntária 
da descrença nelas e da crença em si como autor.” (p. 95). A relativização do 
autor- quem está inventando o que – acompanha a fantasia. A imersão na expe-
riência imaginativa demanda tempo, concentração, isolamento, sendo quase 
uma forma de contemplação, segundo Girardello (2011). Entretanto, cabe ainda 
mencionar que, na hipermodernidade, que tem por característica a constante 
atividade, diminui o tempo disponível para o fantasiar da criança. Brincar sozi-
nha, sem pressa, permite que a mente divague e relaxe. Até mesmo certo tédio 
precede a ruptura do real proporcionada pela fantasia, como exemplifica Lewis 
Caroll, que assim começa as aventuras de Alice no País das Maravilhas:

Alice estava começando a cansar-se de ficar sentada sobre o barranco, sem 
nada para fazer. Uma vez ou duas tinha dado uma olhada no livro que sua 
irmã estava lendo. 
-Para que pode servir um livro sem figuras nem conversas? – pensava, abor-
recida. 
O calor daquele dia estava deixando Alice com sono. Ela perguntava a si 
mesma se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valia o esforço de 
ir colher as margaridas. Foi quando um coelho branco de olhos cor-de-rosa 
passou correndo bem pertinho dali... (CAROLL, 1986, p. 11). 
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