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 RESUMO:  
Qualidade ou caráter de honesto, atributo do que apresenta probidade, honradez, segundo 

certos preceitos morais socialmente válidos. De acordo com a definição clássica dos 

dicionários, “mentira” significa emitir algo falso, que é oposto à verdade, mesmo sabendo 

dela. Ou seja, é algo intencional, já que o mentiroso conhece a verdade, mas opta por falar 

outra versão dela. O teste de habilidade social é um Teste de Julgamento Situacional. Trata-

se de um assessment de habilidades interpessoais que mensura a inteligência social do 

indivíduo. Esse projeto tem como objetivo realizar um teste com perguntas para investigar 

se as pessoas identificam mentiras. Para isso iremos fazer um questionário com situações 

do nosso dia a dia para descobrir se as pessoas sabem identificar uma mentira ou não. Com 

os resultados foi possível concluir que a maioria das pessoas estudadas sabem identificar 

uma mentira, pois existem gestos que indicam se ela está falando a verdade ou não.  
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INTRODUÇÃO 

Honestidade é a palavra que indica a qualidade de ser verdadeiro, não mentir, não fraudar, 

não enganar. Já a mentira é mais do que uma falha de caráter, mentir é uma questão de 

sobrevivência. A ciência mostra que nossos ancestrais da Idade da Pedra já mentiram, 

BERNARDO (2016). 

1º de Abril: o dia em que muitos entram no clima do “Dia da Mentira” e aproveitam para 

pregar aquela peça ou dar um susto nos parentes contando uma mentirinha, mas você sabia que 

existem pessoas que mentem compulsivamente? Este é o caso do mitomaníaco. 

Quem nunca mentiu que atire a primeira pedra. Em muitas ocasiões, a mentira é uma 

ferramenta para não magoar os outros ou não entrar em conflito. Segundo Leila Cury Tardivo, 

professora do IP/USP (Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo), a mentira tem graus 

e não apresenta, necessariamente, uma conotação grave. “Mas, quando a mentira consciente é 

compulsiva, se transforma em um falseamento da realidade e aí pode representar algo mais sério, 

caracterizando a mitomania”, explica a professora.  

A mitomania é o exagero consciente da mentira. “É bastante diferente da mentira social, 

quando, por exemplo, uma pessoa corta o cabelo e eu não gostei. Eu não vou dizer que acho 

que a pessoa está feia porque não quero chateá-la. Mas, no caso do mitomaníaco, ele não 

consegue parar de mentir, e ele mente sobre sua realidade para fazê-la parecer melhor, aparentar 

mais do que tem ou encobrir algo”, conta Leila Cury Tardivo.  

Ao se comunicar, o ser humano usa vários tipos de expressões, gestos e posturas, algumas 

delas indicam se a pessoa está falando verdade ou mentira como por exemplo: quando uma 

determinada pessoa está conversando com você e durante o diálogo ela desvia o olhar, não 

consegue fixar os olhos nos seus, isso é um dos indicadores de que ela pode estar mentindo. 

A mentira pode levar a diferentes consequências pois partimos do ponto que a pessoa se 

envolve com informações falsas. 

Com a popularização e acesso facilitado aos meios de comunicação, o conceito de fake 

news ganhou forma. Empregado às notícias fraudulentas que circulam nas mídias sociais e na 

Internet, o conceito é aplicado principalmente aos portais de comunicação online, como redes 

sociais, sites e blogs, que são plataformas de fácil acesso e, portanto, mais propícias à 

propagação de notícias falsas, visto que qualquer cidadão tem autonomia para publicar. 
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Imagem 1 -  Mais de 60% dos brasileiros não sabem reconhecer notícia falsa. 

Fonte: https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kaspersky.com.br%2Fblog%2Ffake-news-brasil-

pesquisa%2F14060%2F&psig=AOvVaw0P7Jc4V1etoOob2WCxewWd&ust=1630519049327000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQj

hxqFwoTCPi9_qfr2_ICFQAAAAAdAAAAABAD.  
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                         OBJETIVO 

Investigar se as pessoas conseguem identificar mentiras em diferentes situações.  

Analisar se o público sabe os tipos de gestos que indicam um relato falso.  

 

     PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

       A mentira é um comportamento presente no cotidiano e todos estão sujeitos a tal ato e isso 

é algo bastante comum no meio cultural, mas ela provoca dificuldades nos relacionamentos 

interpessoais, problemas no trabalho, no relacionamento amoroso, uma vez que o indivíduo que 

tem o hábito de mentir insere isso em todos os contextos da vida, estudos apontam que 59% das 

pessoas estudadas em uma pesquisa feita no blog Saúde Plena mentem. 

      Seria possível identificar se as pessoas conseguem constatar a verdade ou a mentira através 

de um teste?  

 

       MATERIAIS E MÉTODOS  

  Para o desenvolvimento do projeto foi usado um teste elaborado pelo grafólogo e 

especialista em linguagem não verbal, Paulo Sérgio de Camargo, (2013). As perguntas foram 

adaptadas para o público que irá participar da pesquisa. Os alunos do 7°ano MA do Colégio 

Interativa que farão parte da pesquisa. 

    As perguntas do teste foram formuladas com diferentes situações da rotina, e alternativas 

para ser assinalada.   Com as respostas obtidas, será analisada e identificar se as pessoas 

conseguem identificar uma mentira ou não 

O teste mencionado acima é conhecido como um teste social, que identifica se a pessoa 

está mentindo ou dizendo a verdade. É considerado um Teste de Julgamento Situacional. Trata-

se de um assessment de habilidades interpessoais que mensura a inteligência social da pessoa. 

Uma das estruturas de teste de habilidade social mais comum é o que foi usado, contando com 

uma série de proposições sobre situações sociais que devem ser julgadas pelo respondente. O 

formulário com as questões soma o total de 9 perguntas e cada uma delas tinha três alternativas 

para ser escolhida uma.  

 

        RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Analisando as respostas do formulário chegou-se nos seguintes resultados:  

Pergunta 1 - Em uma festa você pergunta para a sua melhor amiga o que ela achou do seu 

vestido novo. Ela diz que gostou muito, super legal. Ao mesmo tempo, a cabeça vira de um 

lado para o outro, como se estivesse olhando de lado. Todos acertaram que a reação da 

pessoa exposta à situação foi mentirosa. 

Pergunta 2 - Ao dizer que tirou boas notas na escola, seu irmão de imediato coça o nariz. 

Metade do grupo respondeu que o menino reagiu com um gesto que mostra uma informação 



 
falsa. 

Pergunta 3 - Seus pais falam que vão te dar um dinheiro a mais no final do ano e fala com 

a palma das mãos voltadas para você. O grupo dividiu a opinião sobre ser verdade ou 

mentira essa cena.  

Pergunta 4 - Sua amiga (o) não foi ao encontro porque a mãe estava doente. Quando você 

começa a perguntar, ele(a) olha para a porta de saída várias vezes antes de responder as 

perguntas. Sobre esse fato, 100% das pessoas responderam corretamente que a reação 

do personagem mostrou uma mentira. 

Pergunta 5 - Seu colega faltou durante dois dias no jogo e quando diz que estava 

machucado por um acidente, fala olhando nos seus olhos, não gagueja e mostra as partes 

do corpo que estão doendo. 93% do grupo respondeu certo.  

Pergunta 6 - Todos nós mentimos, sem exceção. Se um ser humano estiver sozinho em 

uma ilha, ele mente para si mesmo? 86% das pessoas confirmaram que uma pessoa 

sozinha em uma ilha é capaz de mentir para si mesmo.  

Pergunta 7 - A mãe dá banho na criança de seis meses, faz mamadeira, faz carinho e coloca 

ela na cama. A maior parte das pessoas assinalou que a situação mencionada é verdadeira. 

Pergunta 8 - Sua melhor amiga, aquela do vestido, conta a mesma história da praia de modo 

diferente e confunde o nome das pessoas envolvidas. 79% do grupo respondeu que ela é 

mentirosa, assinalando a alternativa A. 

Pergunta 9 - Alguém conta uma piada, a pessoa ri puxando os músculos da face e não 

apresenta rugas nos olhos. O riso é:  

 A maioria respondeu a alternativa A indicando que o riso da pessoa é falso 

 

 

              CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando os resultados foi possível chegar à conclusão de que sim, a maioria das 

pessoas que participaram da pesquisa conseguem identificar mentiras. Pois existem gestos 

que indicam a intenção das reações, como a verdade e a mentira.  
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