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IRA OU FANTASIA?  
Por: Profª Inez Bellan

el tem 3 anos. Ele não gosta de feijão, mas a mãe já explicou que é preciso comer este alimento pelo 
os uma vez por dia. 

enino almoça na casa da avó e janta com a mãe, que o leva para casa ao voltar do trabalho. Dia 
es, na hora do almoço, conseguiu não comer o alimento prometendo que o faria no jantar. Na hora do 
ar, disse para a mãe que já tinha comido no almoço. Um telefonema colocou a descoberto a “mentira” 
srael. A mãe o chamou e perguntou porque ele havia agido daquela forma e a resposta foi: - Foi 
cadeirinha, mamãe! 

pinião praticamente unânime dos psicólogos das diferentes escolas, que entre os 3 e os 7 anos é 
ça misture realidade com fantasia, mas as  “ mentirinhas” propositais que surgem para livrar a 
 não quer fazer ou a ajudam a a fugir de uma responsabilidade, devem ser combatidas com firmeza, 
or. 

ar ou chamar uma criança de mentirosa. É preciso conversar com ela para descobrir porque a 
lada e qual a origem da mentira.  

as causas da mentira infantil: 

m medo de apanhar, de ser castigada ou de perder o prestígio, a criança mente sobre algo errado 

ização – A mentira é uma tentativa de se valorizar ante os olhos de alguém, por exemplo, 
o comparada com um irmão ou primo, inventa uma nota alta na escola para se valorizar. 

ra – É a mentira lúdica que a criança bem humorada conta sabendo que os outros sabem que não é 
jetivo de brincar. 

– É a mentira-teste que surge quando ela está separando a mentira da verdade e inventa para ver a 
.   

 Por causa do desejo intenso de possuir determinado brinquedo, a criança o descreve e fala sobre ele 
uísse. 

de mentira, não causam mal e com o amadurecimento desaparecem mas precisamos  ficar atentos 
tira anormal, chamada “mitomania”, que continua a acontecer já tendo passado a infância. 

nos, o senso de verdade vai sendo treinado, e se a criança insiste em mentir, é bom averiguar se está 
castigada, se está querendo se valorizar ou se está com ciúme de alguém e quer se vingar.  Quando 
 por momentos difíceis como a separação dos pais, a chegada de um irmãozinho, um novo casamento 
 é comum surgir a mentira-calúnia.  Na verdade o objetivo desta mentira é fazer a vida voltar, 
 de vista, à normalidade. 

pre analisar suas atitudes em relação aos filhos. Severidade excessiva leva a criança a ter medo de 
evemos recompensar e elogiar em vez de castigar sempre que ela reconhecer seus erros. Já diz o 
uem fala a verdade não merece castigo”. 

enas fantasia, imaginação, chame-a calmamente à realidade, se é a procura de uma valorização, não 
 encontre oportunidade para demonstrar para demonstrar que a ama, que ela é importante , que 
 o mesmo lugar no coração dos pais, se é uma brincadeira, ria com ela e brinque também.Sempre ao 
, esbanje carinho, compreensão e amor. 

êm abordado o tema da fantasia infantil. José Mauro de Vasconcelos em seu livro “Meu pé de Laranja 
 passarinho que havia no peito do menino Zezé, que na verdade é ele mesmo, e que falava com ele e 

ixou ir embora e apresenta também o pé de laranja lima, o Mindinho, que ele chamava 
 Xururuca com quem o menino sempre conversava. O autor conta de uma forma muito poética o 
tudo isto deixou de existir porque o menino cresceu. ( Vale a pena ler este livro). 

ém a história do Pinóquio e de seu nariz que crescia sempre que ele mentia. Esta história mostra 
ntira tem conseqüências negativas. 

ança tenha amiguinhos imaginários com quem conversa e de quem conta histórias. Isto vai 
edida que a criança passa a ter amiguinhos de verdade. 

sas à imaginação. É fator importante no desenvolvimento da criança.Quem já leu o Pequeno Príncipe 
 lembra como a criança usa os olhos da imaginação e consegue enxergar coisas que o adulto não 

erceber que uma história não está bem contada, deixe passar algum tempo e leve a criança a repeti-
da a falta de veracidade, não grite, não castigue, não rotule seu filho de mentiroso , mas mostre a 
los reais, as conseqüências ruins da mentira, a possibilidade de de prejudicar a si mesmo e aos 
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outros. 
 
Observe se as mentiras estão sempre ligadas a alguém, à escola ou a outro lugar específico. Isto pode revelar uma 
angústia pela qual a criança está passando. 
 
Se passados os 10 anos a situação continuar existindo, se o amigo imaginário não desapareceu com o convívio com 
outras crianças, se a criança  reclama de dores ou doenças que se constata não existirem ou  chora sem motivo, é hora 
de procurar ajuda de um psicólogo, que vai aplicar testes, fará entrevistas, observará suas brincadeiras e  desenhos e 
vai poder ajudá-la a separar a realidade da fantasia. 
 
Finalmente nunca esqueça que educar é antes de tudo dar exemplo. A convivência com alguém que mente, levará a 
criança a imitar esta prática. 
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