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Ver uma criança mentir é, com 

frequência, fonte de grande 

preocupação e desagrado para os 

adultos. Mas, saberá o adulto 

que o que representam para 

si, mentira e verdade, não 

representarão o mesmo para 

um petiz?  

 

É habitual o adulto encarar a 

mentira da criança, pelo seu próprio 

ponto de vista, ou seja julgá-la da 

mesma forma que julga uma mentira 

no adulto. Contudo, a compreensão 

que as crianças fazem da verdade 

depende do seu estádio de 

desenvolvimento.  

Na infância, a dist inção entre 

f icção-realidade, verdade-mentira, 

é progressiva. 

 

Entre os 3 e os 6-7 anos, a criança 

não distingue claramente mentira 

de ativ idade lúdica e efabulação. 

Durante este período, as crianças 

têm uma imaginação muito férti l  (as 

meninas são princesas, os meninos 

super-heróis e por vezes até 

monstros veem debaixo da cama!).  

 



 

 

A fantasia e o mundo imaginário 

ocupam de forma signif icativa o 

desenvolvimento psíquico infanti l . 

Fantasia, é o recurso da criança 

para dar signif icado e sentido a 

emoções, desejos e ao que se passa 

em seu redor. Elas criam um universo 

onde tudo é possível e tem solução 

e onde o f inal das estórias  é (quase) 

sempre fel iz.   

Imaginação e criativ idade são sinais 

de saúde mental  nestas idades.  

Não obstante, se a efabulação 

ocorre frequentemente para a 

criança atenuar ou modif icar a 

real idade de forma a poder sentir -se 

mais tranqui la, tal  requer atenção 

por parte do adulto, pois poderá ser 

um sintoma de mal-estar emocional 

na criança (ex: a Maria refere que 

tem muitos amigos e que é muito 

popular na escola, quando na 

real idade se sente só e excluída; o 

Afonso diz que todos os dias quando 

o pai chega a casa, joga consigo à 

bola, mas na real idade os pais estão 

separados).  

Por volta dos 7 anos, a criança já 

revela capacidades intelectuais 

para distinguir bem do mal, 

verdadeiro e falso e integra de 

forma mais sól ida os valores sociais 

e morais. Depois dos 8 anos, já 

podemos considerar a 

intencional idade (com razões 

variadas) na mentira da criança.  

 

 

MAS POR QUE RAZÃO MENTEM 

ENTÃO AS CRIANÇAS? 

 

 

São várias as razões que podem 

motivar uma criança a mentir.  

Em crianças mais pequenas, como 

referido anteriormente, não 

poderemos falar de mentira 

propriamente dita, mas sim de 

efabulação e fantasia .  Não há 

uma falta de verdade, há antes uma 

modif icação da real idade, um 

produto da imaginação infanti l .  

Mentir por medo , é sem dúvida o 

motivo mais comum que leva uma 

criança a recorrer à mentira. Com 

temor do castigo e para evitar 

repreensões e julgamentos 

negativos, a criança pode distorcer 

ou “fals i f icar” fatos reais, não 

assumir o que fez e até acusar outra 

pessoa (muito comum entre i rmãos).  

Mentir para autovalorização 

e/ou compensação acontece 



 

 

sobretudo em crianças inseguras e 

com baixa autoestima. Tendem a 

modif icar a real idade, atr ibuem a si  

próprias, grandes feitos  colocando-

se num papel de destaque para se 

sentirem interessantes e valorizadas 

aos olhos de outrem. Por outro lado, 

a mentira pode surgir como defesa 

de uma real idade angustiante e 

dif íci l  para a criança e por isso esta 

precisar de imaginar e criar um 

mundo melhor. Mentir para 

agradar  é comum em crianças 

com maior necessidade de se 

sentirem aceites e motivo de 

orgulho para os pais/f iguras de 

referência. Manifestam receio de os 

contrariar ou desi ludir, e com o 

intuito de garantir  que são amados 

e que correspondem àquelas que 

sentem ser as expectativas sobre si , 

poderão socorrer-se da mentira. A 

mentira pode também acontecer 

por imitação .  As crianças 

desenvolvem muito a sua 

personalidade através da 

modelação de comportamentos, 

são observadores acuti lantes dos 

seus modelos de referência. Se 

virem os pais mentir, se forem por 

eles ordenadas a fazê-lo ou inclusive 

alvo das suas mentiras, o mais 

provável é virem a reproduzir esse 

comportamento. É por isso, 

importante que o adulto dê o 

exemplo. Se não formos autênticos e 

verdadeiros, se mentirmos às 

crianças ou na sua presença, 

estamos a abrir - lhes caminho para 

que repitam esse mesmo 

comportamento.  

 

Na adolescência, pela necessidade 

que os jovens têm de manter a sua 

intimidade privada, poderão fazer 

uso da mentira em situações nas  

quais se s intam invadidos pela 

curiosidade dos pais acerca de 

questões mais íntimas. Nesta fase, a 

mentira pode igualmente surgir para 

o jovem se i l ibar de 

responsabil idades e obrigações ou 

ainda, como recurso para obter 

aceitação e valor ização por parte 

dos seus pares.  

 

 

COMO ACTUAR? 

 
 

 

Cada situação requer uma forma 

diferente de atuação. Em primeira 

instância, o melhor será sempre 

tentar compreender as 



 

motivações  da criança para ter 

mentido e procurar não ser 

repressivo , castigar 

severamente e muito menos, 

bater na criança . Por vezes, a 

zanga do adulto e a insistência para 

que a criança confesse o ato 

cometido inibem-na e criam em si ,  

um receio maior em dizer a 

verdade. É importante que a 

criança sinta segurança e abertura 

para falar  e tenha oportunidade 

de se justificar e esclarecer a 

verdade. Quanto mais faci l idade 

a criança tiver em comunicar com 

os pais/f iguras de referência, menos 

necessidade terá de mentir. Nunca 

se deverá chamar a criança 

de mentirosa ou humilhá-la. A 

criança rotulada de mentirosa, 

poderá vir a usar a mentira com 

frequência, pois essa 

caracterização acabará por f icar 

gravada no seu auto-conceito. É 

importante não ignorar nem 

achar piada às mentiras , i sso 

só reforçará a tendência para 

mentir, por aos olhos da criança, 

parecer um comportamento 

aceitável. 

Se a criança reconhecer o erro de 

ter mentido, o adulto deverá elogiá-

la por isso e mostrar-se 

orgulhoso pela confissão .  

Pode aproveitar esse momento, 

para reforçar posit ivamente a 

atitude da criança e juntos 

refleti rem sobre as vantagens e a 

importância da honestidade.  

 

Por f im, importa referi r  que neste 

artigo, a mentira foi abordada 

enquanto comportamento 

sintomático do desenvolvimento 

normal e progressivo da criança.  

Se a mentira, for muito persistente 

ou compulsiva, ou acompanhada 

de comportamentos classif icados de 

anti-socias (furto, fugas, não 

obediência a f iguras de autoridade, 

consumo de substância i l ícitas) um 

apoio especial izado será premente.  
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