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de atenção por parte dos adultos signi-
ficativos.

Outras crianças usam a mentira dia-
riamente como uma simples brincadeira 
e, ainda que não hajam más inten-
ções (pelo menos, numa boa 
parte dos casos), as crianças 
podem chegar à conclusão 
de que esta brincadeira 
pode constituir uma “solu-
ção fácil” para resolver problemas.

Noutros casos – claramente mais gra-
ves –, as crianças demonstram compor-
tamentos de autopunição e de alhea-
mento face aos outros, manifestando 
sinais de ansiedade generalizada e de 
auto depreciação, acompanhados de 
um agravamento dos medos e pesade-
los noturnos. Nestes casos, é frequente 
estarmos perante pais demasiado seve-
ros e exigentes, com os quais a criança 
não se sente segura para explorar a sua 
imaginação, chegando mesmo a sentir-
se culpada quando tentada a explorar 
o seu “mundo” imaginário e de fantasia. 

A pretextO do Dia das Mentiras, 
surge pertinente abordar o tema das 
mentiras na infância. De facto, por vezes 
as crianças contam coisas que não são 
verdadeiras, mas, mais importante do 
que saber se o que dizem correspon-
de ou não à verdade, é perceber se 
o fazem com uma atitude intencional. 
Isto porque mentir pressupõe um com-
portamento deliberado. É certo que, 
por vezes, as crianças também mentem, 

mas nem sempre o fazem deliberada-
mente.

O que nãO se deve cOnsiderar 
mentira

Na verdade, a leitura que os adultos 
fazem do comportamento das crianças, 
como estando a mentir, nem sempre 
está correta...
4Falta de compreensão acerca da 

situação. A criança não diz a verdade 
por não entender a situação ou o que lhe 
é dito/perguntado. por vezes, o discurso 
dos adultos não é claro para as crianças, 
cujas capacidades cognitivas estão ainda 
em desenvolvimento e, por isso, são 
limitadas. 
4Fantasia. As crianças dos 2 aos 7 

anos encontram-se numa fase de “pen-
samento mágico”, pelo que é habitual 
darem explicações com base na sua 
imaginação. É comum (e faz parte do 
desenvolvimento!) as crianças dizerem 

que aconteceram coisas 
que nós, adultos, perce-

bemos que são impossíveis (“vi uma 
cobra gigaaante no jardim!”). É também 
frequente terem amigos imaginários.

 
as crianças também mentem… 

POrquê?
Apesar de, por vezes, não haver uma 

atitude premeditada, outras vezes, exis-
te uma intenção e um comportamen-
to deliberado de distorcer a verdade. 
Vejamos algumas razões por que as 
crianças mentem:
4autodefesa. As crianças podem 

usar a mentira para se defender ou evi-
tar consequências desagradáveis (por 
exemplo, um castigo). 
4estratégia para conseguir o que 

deseja. por vezes, as crianças utilizam a 
mentira para conseguir coisas que dese-
jam. por exemplo, pense na criança que 
durante a noite se dirige ao quarto dos 
pais e diz “vi um monstro no meu quarto, 
posso dormir aqui esta noite?”.

quandO a mentira revela  
PrOblemas emOciOnais

todas as crianças mentem, contudo, 
quando este comportamento se torna 
repetitivo e frequente, convém estar 
atento. existem algumas situações que 
importa dar a conhecer. As crianças que, 
de alguma forma, manifestam proble-
mas de carência afetiva, por vezes, reve-
lam um padrão de comportamento de 
mentiras frequentes e progressivamente 
mais “credíveis”, motivadas pela procura 

psicologia me ntiras

todas as crianças mentem, mas  
quando este comportamento  
se torna repetitivo e frequente,  
convém estar atento

“não fui eu, mamã!...”
Pela dra. cláudia madeira Pereira, Psicóloga clínica 
e Pediátrica; www.claudiamadeirapereira.com;  
psicologa@claudiamadeirapereira.com

no mês do dia das mentiras convidamo-
lo(a) a saber porque as crianças mentem 
e como pode lidar com as mentiras na 
infância. saiba ainda reconhecer quando as 
mentiras revelam problemas emocionais e é 
altura de procurar ajuda psicológica.

saber lidar com as mentiras  
na infância
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em qualquer uma das situações 
descritas podemos estar perante 
crianças cujo comportamento 
de mentir indicia problemas 
emocionais.

sugestões
4Quando a criança não con-

tar a verdade ou quando men-
tir, tente compreender as suas 
razões. Se a criança não o fez 
intencionalmente, tente ser com-
preensivo. Se a criança mentiu 
deliberadamente, poderá impor-
se sem, no entanto, deixar de 
se mostrar sensível.
4evite rotular a criança de 

mentirosa. Quando diz “tu ÉS 
mentiroso(a)!” está a ferir 
a identidade da criança, 
podendo esta interiorizar 
um conceito auto depre-
ciativo de si mesma. 
refira-se ao comporta-
mento (“tu eStÁS a men-
tir!”) e não à personalidade 
da criança.
4transmita à criança 

que todos nós, incluindo as 
pessoas crescidas, por vezes, 
fazemos coisas mal ou erra-
das, mas o importante é sermos 

honestos connosco próprios 
e com os outros. Contar 

exemplos reais pode aju-
dar a criança a perceber 
que, mais importante do 
que fugir à verdade, é 
aproveitar os erros para 
aprender como deve 
proceder no futuro.
4Lembre-se de que, 

se os pais e outros adultos 
significativos mantêm compor-

tamentos de mentir (…o tão nosso 
conhecido “diz que não estou” quando 
o telefone toca), a criança aprende 
que mentir não é assim tão mau (afi-
nal os adultos também mentem!) e 
que a mentira pode constituir uma 
estratégia para fugir aos problemas.
4Se verificar ou suspeitar de 

um comportamento frequente, 
repetitivo ou compulsivo de men-

tir por parte da criança, com con-
sequências graves para a própria ou 

outras pessoas; e esse comportamento 
interfere significativamente com o bem-
estar familiar ou o funcionamento da 
criança (em casa ou na escola), recomen-
da-se a procura de ajuda psicológica.

psicologia

> I Caso real

Castigar ou não?
“(…) O meu filho tem 3 anos e meio 

(…) quando faz alguma coisa que não 
deve, diz sempre que não foi ele (…) 
está sempre a acontecer e, às vezes, 
fico tão exausta que só me apetece 
bater-lhe. (…) o que devo fazer?”

Quando o seu filho mentir, mostre-lhe 
que sabe que as coisas não se passaram 
dessa forma, mas não o castigue e não 
reaja violentamente. ao castigar ou repre-
ender o seu filho, estará a transmitir-lhe 
que da próxima vez é melhor não lhe dizer 
a verdade (“é melhor não contar, senão vai 
castigar-me outra vez!”). o seu objetivo 
não deve ser castigar, mas ajudar o seu 
filho a ter consciência do que está certo e 
errado, e orientá-lo para assumir a respon-
sabilidade das suas ações. Poderá encon-
trar mais informação nas “sugestões” 
deste artigo.

I <

Quando a criança não contar  
a verdade ou quando mentir,  
tente compreender as suas razões


