
          A mentira na Educação Infantil

Estamos compartilhando com os senhores duas matéria referente  a mentira na Educação Infantil. A primeira foi publicada na 

Revista Crescer em julho de 2018. Tais leituras são importantes para que possamos ouvir a criança, porém sem direcioná-la.

Algumas crianças são mais agitadas, precisam mais de atenção e com isso aparecem com mais evidência na turma, o que não 

signica que tudo o que acontece com o grupo seja ocasionado por essa criança, então é importante estarmos atentos para que 

não criemos rótulos nos colegas. Outro fator que presenciamos com frequencia é a criança reforçar uma atitude não ocorrida 

para ter atenção. Sabemos que essas ações não são intencionais, a criança pode “mentir' por medo, por carência afetiva ou 

ainda por ter interpretado uma situação diferente do que ocorreu (exemplo: uma criança correndo e esbarra em outra criança 

esta, com o movimento do “esbarrão” acaba derrubando uma terceira criança no chão, essa criança que esta no chão pode dizer 

que a colega a empurrou, o que não é mentira, porém não foi intencional, neste caso cabe ao adulto mediar esse conito explicar o 

que realmente aconteceu). Contudo devemos averiguar tudo o que a criança fala, se for referente à escola procurar a Coordenação, 

a professora, o que propomos é que ouçamos os dois lados para depois concluir algo.

Por que as crianças mentem?

Minha lha tem 3 anos e começou a contar mentiras sobre pequenas coisas do dia a dia. O que eu faço?
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Entenda os motivos

O objetivo da criança ao mentir, na minha opinião, nunca será ofender, manipular e/ou enganar os outros. A intenção é bem menos

complexa. Por isso, antes de tomar qualquer atitude, eu acho importante descobrir o que está por trás do comportamento. Se meu 

lho mente para mim que comeu todo o lanche, como já aconteceu, por exemplo, acredito que está apenas querendo me agradar. 

Quando entendemos o que motivou a criança a agir assim, ca mais fácil resolver o problema.
Mércia Tavares, mãe de Arthur, 5

Use a imaginação

Quando meu lho começou a mentir, procurei um jeito lúdico de explicar que não era legal. Então criamos o “monstro da mentira”, 

uma criatura que cresce a cada vez que alguém não fala a verdade. Agora, ele raramente dá as caras.
Adrielle Advento, mãe de Miguel, 2

Busque ajuda nos livros

Usei contos infantis para mostrar ao meu lho o que acontece quando não falamos a verdade. Para ilustrar as consequências, 

li histórias como Pinóquio, A Princesa e a Ervilha e o conto chinês A Flor da Honestidade.
Gisele Veiga, mãe de Mateus, 6, e Catarina, 10 meses

Inspire conança

�O que resolveu foi mostrar à minha lha que ela sempre pode conversar e contar comigo. Aos poucos, melhoramos nossa relação 

e, hoje em dia, ela não precisa mais mentir porque cona em mim.
Meire Queirós, mãe de Esther, 9

Palavra de especialista

Escuta e acolhimento

Antes de tudo, saiba que é absolutamente comum que as crianças contem mentiras. E isso não quer dizer que elas sejam maliciosas 

ou não tenham caráter. Muito pelo contrário. Perto dos 3 anos, começam a construir a personalidade e a colocar para fora suas 

próprias vontades. A mentira surge apenas como uma forma de realizar esses desejos sem que os adultos atrapalhem ou digam não. 

É o que acontece quando seu lho “mente” ao dizer que já tomou banho, por exemplo. Ele não quer ir para o chuveiro, mas sabe que 

se falar isso, dicilmente alguém vai dar ouvidos ou concordar. Nesse caso, “inconscientemente”, prefere não dizer a verdade a magoar 

ou frustrar as expectativas dos adultos. Claro que, se esse comportamento for frequente, o ideal é procurar ajuda especializada. 

Mas saiba que, por mais que as mentiras “aumentem de tamanho” conforme seu lho vai cando mais velho, elas normalmente são um 

reexo da falta de conversa dentro de casa. Por isso, é importante que os pais sejam receptivos e sempre estejam abertos a escutar o 

que os pequenos têm a dizer. E se o seu lho mentir, não se desespere e nem questione seu papel como pai ou mãe. Enxergue essa 

situação como um convite para construir um ambiente com mais diálogo e escuta. Quando criamos esse espaço de acolhimento, a 

mentira perde sua “utilidade”.
Daniella Freixo de Faria, psicóloga infantil e autora do livro Conversa com Criança



Nesta segunda matéria, abaixo, da Revista Super Interessante, é relatado que o ser humano começa a “mentir” no ventre materno, 

como sobrevivência, a matéria não está na integra, pois como foi feita uma pesquisa ela é um pouco longa, mas caso queira vê-la 

completa basta acessar  https://super.abril.com.br/comportamento/quando-os-lhos-comecam-a-mentir/

Quando os lhos começam a mentir?

Antes de nascer, o lho já começa a mandar mensagens químicas para enganar o corpo da mãe. Mas é a partir dos 2 anos que ele passa 

a enganar com palavras - e não para mais
Por Maurício Horta

Por fora, a gravidez é uma beleza. Por dentro, é uma guerra ambígua entre dois corpos. Ao mesmo tempo que disputam os mesmos 

nutrientes, um precisa do outro. Anal, sem o corpo da mãe, o feto não nasce e, sem o feto, a mãe não leva adiante seus genes.

Mas há um momento em que essa luta se acirra: depois do 6º mês de gravidez. Nesse estágio, o feto já tem mais de 1 quilo e ocupa tanto 

espaço que a mãe sente diculdade para respirar, fortes dores nas costas, azia, inchaço nas pernas, incontinência urinária. Se fosse um 

parasita qualquer, o corpo da mãe se livraria dele. Como, então, garante mais 3 meses no útero? Enganando sua mãe.

Nesse momento, claro, o bebê não pode usar palavras para atingir seus objetivos. (...) “No último trimestre, há uma mudança chocante 

do controle das principais variáveis do sangue da mãe – batimento cardíaco, nível de glicose no sangue e distribuição do sangue pelo 

corpo”, explica Trivers no livro The FollyofFools (“A Tolice dos Tolos”, sem edição brasileira.) “Normalmente essas variáveis estão sob o 

controle dos hormônios maternos, produzidos em níveis muito baixos. Mas no 3º trimestre o controle passa para o feto, que produz 

substâncias iguais ou muito parecidas, em concentrações centenas ou milhares de vezes mais altas.”

Qual a função dos hormônios? Realizar a comunicação entre diferentes partes de um indivíduo. São mensageiros. Glândulas de uma 

mulher produzem hormônios que vão levar a alterações dentro de seu próprio corpo, de acordo com os interesses de sobrevivência 

desse corpo. Já o feto é outro indivíduo, ainda que não seja independente. Embora seus interesses não sejam opostos aos da mãe 

(anal, ele precisa dela para sobreviver), tampouco são idênticos. É exatamente para mudar o comportamento do corpo da mãe de 

acordo com seus próprios interesses que, por meio da placenta, o feto joga na corrente sanguínea materna esses hormônios. O corpo 

da mãe, por sua vez, reconhecerá esses hormônios como se fossem seus. É assim que o lho inicia sua primeira campanha para enganar 

a mãe em benefício próprio.

Unhé!

Embora o feto engane o corpo da mãe, ele não tem consciência disso – seu corpo simplesmente evoluiu assim, claro. E mais. Quando ele 

nasce, não é mais capaz de usar a manipulação química. Mas demorará pouco para que ele encontre outra estratégia.

Normalmente o bebê chora quando sente cansaço, fome, desconforto, dor ou solidão. Já aos 6 meses, quando mal terá soltado os 

primeiros “mamá” e “papá”, ele aprende que pode usar o choro para chamar a atenção. E vai fazer isso sem parcimônia. Para o alívio dos 

pais, dá para saber se o choro é de mentira. Diferentemente de quando é para valer, o falso choro é intercalado por pausas as quais o 

bebê verica se a estratégia funcionou.

Mas o falso choro é mentira pequena em comparação ao que acontece entre o segundo e o terceiro ano, quando a criança já sabe falar 

suas primeiras frases completas. Nesse momento, seu vocabulário terá aproximadamente 300 palavras – o suciente para contar uma 

mentira para fugir de punições. Ainda que não consiga enganar ninguém.

“Eu não mexi”

Uma das maiores especialistas sobre a capacidade de crianças para mentir é a doutora Victoria Talwar, da Universidade McGill, em 

Montreal. Seu laboratório não é um laboratório comum. Situado num casarão neogótico de frente à universidade, ele mais parece uma 

brinquedoteca. Mas os experimentos feitos lá não têm nada a ver com diversão.

(...)

Para descobrir isso, Talwar usa os brinquedos como armadilha. Vejamos como funciona o método mais clássico para avaliar as lorotas 

de crianças. Um adulto diz a elas que dentro de uma caixa há um brinquedo. Então, ele diz que precisa sair e pede para não mexer nele 

enquanto estiver sozinha. Como é naturalmente curiosa, dicilmente a criança consegue resistir à tentação – 90% delas acabam 

bisbilhotando o que há na caixa. Quando o adulto volta, pergunta se ela o obedeceu. Então, a criança tem uma escolha: mentir ou 

contar a verdade.

Nos vários estudos de Talwar e de outros pesquisadores que usaram esse teste, descobriu-se que as crianças começam a mentir por 

volta dos 2 anos, quando 20% delas mentem no teste. Aos 3 anos, são 40%. Aos 4, 80%. Mais tarde, são todas. Outros estudos 

observando crianças em casa descobriram que as de 4 anos mentiam uma vez a cada duas horas. E as de 6 anos, uma a cada hora – em 

geral para esconder alguma coisa que não deveriam ter feito. (...)

Enm, o que pretendemos é que ouçamos as crianças, que demos atenção e que nos coloquemos de forma que ela cone em nós,

Equipe Pedagógica.
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