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Quais são os motivos que levam as pessoas a 
mentirem?
As motivações são várias, não tem causa única. 
Pode ser por medo, vergonha ou como forma 
de defesa. Também, por querer parecer mais 
do que realmente é e até para proteger uma 
pessoa. Todo mundo em um determinado mo-
mento da vida vai mentir. Por exemplo, quan-
do um amigo convida para sair e, ao invés de 
dizer que não está afi m, acaba inventando uma 
desculpa.

A pessoa pode transparecer através do seu 
comportamento que está mentindo?
Às vezes fi ca difícil perceber, porque há pes-
soas manipuladoras. Na amizade e no relacio-
namento, tu confi as no outro e não imaginas 
que ele ou ela vá mentir. Estas pessoas con-
quistam pela lábia e sedução, contando a his-
tória com riqueza de detalhes. Mas não dá pra 
dizer que aquelas pessoas que têm difi culdades 
de olhar nos olhos dos outros são mentirosas, 
porque pode ser o jeito delas mesmo ou ver-
gonha. Claro, algumas vezes também se nota a 
mentira, pois o nervosismo pode transparecer 
pelos poros, atos falhos e pelo suor. 

Existe “mentirinha saudável”?
Se pensarmos, as mentirinhas de primeiro de 
abril há um tempo atrás eram aceitas com mais 
naturalidade. Hoje isso é complicado, porque 
dar valor à palavra do próximo é difícil. E assim, 
quando o outro te pergunta se está tudo bem, 
não é para qualquer pessoa que tu vai dizer 
que não está. Tu fazes isso para te preservar. 
Ou quando alguém pergunta sobre o peso, é 

difícil dizer, “sim, tu estás acima do peso”, aí 
tu mentes. Isso acontece porque as pessoas 
querem sair dessa “sinuca de bico” e evitar um 
confl ito. É bom refl etir qual a necessidade de 
mentir. Quando se sabe que está prejudicando 
alguém e continua levando a mentira adiante, aí 
a situação se complica.

Como o ser humano aprende a mentir?
Até uma fase, a criança acha que os pais leem 
seus pensamentos, já que eles percebem quan-
do ela tem fome e sono, por exemplo. Por volta 
de dois a quatro anos, ela descobre que seus 
pensamentos são independentes e que mentir 
pode ter vantagens. Isso acontece porque a 
criança não quer ser punida e precisa se sentir 
amada pelos pais, então ela mente. Quando, 
por exemplo, ela bate no amiguinho e diz que 
foi outro coleguinha. A criança faz isso porque 
se for repreendida, ela sente que já não é mais 
tão querida e que pode perder o carinho dos 
pais e da professora.

Quando a mentira se torna compulsiva?
Quando ela começa a sair do controle e isso se 
torna um hábito. É uma mentirinha aqui, uma lá. 
A partir de uma mentira vai se justifi cando ou-
tra, para sustentar tua versão e aí tu se enrolas 
nesta teia. Para o mentiroso isso se torna tão 
normal que ele já não consegue nem perceber. 
E aí, tu imagina o quanto é trabalhoso manter 
a mentira, hoje eu te falo algo e amanhã tenho 
que continuar esta história. Tem uma música 
do Legião Urbana que diz “a pior mentira é 
mentir pra si mesmo”, porque por mais que se 
vai mentir para o outro e ter uma vantagem 

sobre isso, tu mesmo estás te prejudicando. E 
o problema é que este comportamento acaba 
afetando os relacionamentos.

E nestes casos, a confi ança também é abala-
da...
Quando a mentira é descoberta vem o abalo e 
a confi ança é quebrada. E o mentiroso fi ca com 
esta imagem, algo que se demora a construir, 
e de uma hora para outra, desaba. A confi ança 
é difícil de ser resgatada. A palavra tem que 
ter valor. Antigamente o que a gente prometia 
ganhava força e era respeitado, “eu falei, eu vou 
fazer”, era uma questão de honra. Hoje não, 
falo uma coisa pra ti, vale hoje e, amanhã, azar. 
E a mentira gera mágoa por muito tempo para 
a pessoa que foi enganada. 

Quando alguém já está em um estágio com-
pulsivo da mentira, o que se deve fazer?
Acho importante tu deixares cla-
ro que percebeu a mentira, por-
que senão o enganador vai con-
tinuar achando que está tudo 
bem e que é fácil mentir 
pra ti. E quando se abor-
da o mentiroso, ele pode 
desviar o assunto e fazer 
tu se sentires culpado por 
repreendê-lo. Geralmente 
esta pessoa tem bastante 
ideias, porque se alguém falar, 
ela vai achar uma desculpa 
ou se fazer de ofendida: “mas 
como você pode achar isso de 
mim?”. 
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Uma mentirinha aqui, 
outra ali. Certas vezes 
parece inevitável con-

tar uma história diferente de 
como ela realmente aconteceu, 
afi rmar que já viajou para fora 
do país sem nunca ter ido ou 
dizer ao chefe que seu carro 
quebrou, quando na verdade 
você acordou mais tarde e, por 
isso, chegou atrasado no traba-
lho. A psicóloga Juliana Roth 
revela que as mentiras podem 
ser motivadas pelas mais di-
versas razões e situações. 

Segundo a profissional, 
em certos casos os indivíduos 
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A psicóloga Juliana 
Roth destaca alguns 
locais e razões que 
motivam as pessoas a 
mentirem e revela se a 
“mentirinha” é válida

mentem com tanta naturalida-
de que este comportamento é 
levado para todas as esferas da 
vida: no trabalho, no namoro 
ou entre os amigos. Tudo é 
motivo para não falar a ver-
dade ou falsear as situações. 
A exemplo, ela cita o ambiente 
de trabalho. Nele, a mentira 
pode ser motivada pela inveja 
em relação aos colegas e pelo 
desejo de ser sempre o melhor. 
“O indivíduo ‘puxa o tapete’ 
dos demais sempre que pode, 
não consegue ver os colegas 
se destacando e mente para 
obter vantagens em relação 
aos outros”, revela. 

Quando se trata de relacio-
namentos, seja entre amigos 
ou casais, Juliana explica que 
a mentira também pode apa-
recer. “Para se sentir aceito 
em um grupo, a pessoa falseia 
as situações: diz que mora 
em um determinado bairro, 
quando na verdade mora em 
outro, mente sobre sua classe 

social, lugares que já visitou 
ou diz que tem coisas que 
nunca terá condições fi nan-
ceiras de comprar”, afirma. 
Este comportamento pode 

se repetir em uma amizade, 
quando aparece um terceiro 
indivíduo. “Muitas pessoas 
têm esta necessidade de men-
tir para tirar o ‘intruso’ de 

cena”, explica a profi ssional. 
Para entender mais sobre 

porque as pessoas mentem, 
confira a entrevista com a 
psicóloga.
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