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 Nosos fillos minten?: 
  ENSINAR O VALOR DA VERDADE...  

 
Os fillos vólvense mentireiros e iso preocúpanos e fainos sufrir, porque temos a 

sensación de que se separan ou que en diante non podemos fiarnos deles. En primeiro lugar, 
hai que tratar de entender cales son os motivos das súas mentiras. Con razón ou sen ela, o 
neno pensa que non podemos ou non queremos comprendelo. Por iso é importante restablecer 
continuamente a relación de confianza, de modo que eles volvan unha e outra vez a crer en 
nós.  
 
 
 
Falsas mentiras... 
 

Que cousas son mentira e cales non o son? Mentir é afirmar algo que sabemos que é 
contrario á verdade. O problema é que moitos nenos non saben que é a verdade. Ata os 4-5 
anos non teñen unha noción precisa diso. Poden dicir falsedades sen ter intención de 
enganarnos. O que ven, o que desexan, o que imaxinan… todo parécelles igual. Confundir a 
realidade co imaxinado non se pode considerar mentira.  

No fondo pásalles como a nós. Cando nos custa crer algunha cousa (a morte imprevista 
dun ser moi querido) dicimos "non é verdade, non pode ser"; é dicir, iso é tan terrible que non 
podo aceptalo.  

Cando un neno pequeno nega algo evidente significa moitas veces que desexa 
suprimilo, non precisamente que intenta engañarnos. Neste caso a acción educativa máis 
convinte é non se precipitar en chamalo mentireiro porque non nos está a mentir. O que temos 
que facer é ensinarlles a distinguir pouco a pouco que cousas son reais e que cousas non, e 
haberá que dicirlle con humor que iso é unha esaxeración, pero nunca que iso é unha mentira. 

 
As verdadeiras mentiras… 
 

A partir dos 5-6 anos os nenos comezan a mentir de verdade, é dicir, contan cousas 
falsas, cando xa comezan a distinguir o verdadeiro do falso, o real do imaxinario. Por unha 
parte, haberá que axudalo a comprender, e isto sen esperar a que nos mentise moito, o 
importante que é a confianza para a amizade, e que ésta se gaña coa sinceridade e coa verdade. 
Unha educación preventiva debe facerse antes de que comece a mentir demasiado ou ao fío 
das primeiras mentiras. Outro tipo de reaccións educativas nosas dependerá da causa da 
mentira. Por iso imos describir algunhas causas máis comúns, engadindo a continuación as 
orientacións máis apropiadas. 
                                                                            
 
Posibles causas das mentiras… 
 

1. Por temor ao castigo. Cando un neno estraga un vestido ou rompe algo, e o esconde, e 
despois di "eu non fun ", ou acusa o seu irmán, está a mentir por medo ao castigo. Éntralle 
pánico e deféndese. É a mentira como reacción ao medo. Se o castigamos polo feito de mentir, 
a próxima vez mentirá un pouco máis para atrasar o máis posible o momento de confesar a 
verdade.  
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Se hai que castigar, non ha de ser pola mentira en sí, senón para reparar o dano feito pola súa 
precipitación. Nos exemplos caseiros, fariámolo limpar o ensuciado ou recoller os anacos 
soltos ou mesmo contribuír cunha parte da súa paga. Pero a mentira como tal non se castiga, 
pois se trata dunha actitude ou reacción que hai que educar. O que se castiga son os efectos ou 
danos causados pola mentira, sobre todo a outra persoa. 
Polo tanto, non hai que atacar a mentira de fronte nin acusalos de mentireiros. Se lles dicimos 
“estás mintindo" eles séntense dobremente condenados pola torpeza que cometeron e por 
enganar, o cal produce maior ruptura afectiva entre eles e nós; e dende logo, se son de carácter 
asertivo, dificilmente lles poderemos facer confesar. O mellor é deixar que se calmen as 
cousas. Despois, pódeselle facilitar suavemente a confesión da verdade. Se o fai, entón 
pódeselle facer reflexionar acerca da importancia de dicir a verdade, como 
condición de amizade e confianza, e o que significa socialmente ser unha 
persoa que minte. Pero se segue negando, hai que saber esperar. Noutro 
contexto, sen relación co sucedido, pódenselle transmitir as devanditas 
reflexións acerca do valor da verdade e o perigo da mentira. 

 
2. Por precaución ante os maiores. En moitas ocasións parécenos que minten sen motivo, 
pero fano porque non comprenden as reaccións que temos os pais e educadores. A miúdo 
teñen a experiencia de que cometeron fallos que lles parecían sen importancia, mentres que 
nós poñiamos o grito no ceo e nos irritabamos moito con eles. Noutras ocasións, eles crían que 
fixeran algo grave e non obstante nós non lle dabamos importancia. Non están seguros do 
noso modo de valorar as cousas e parécelles máis prudente escondelas. Os maiores e a nosa 
xerarquía de valores é un enigma para eles. 
Outras veces, o problema é que non comprendemos as súas intencións. Cousas que facían con 
boa intención, mesmo para agradarnos a nós, tomámolas negativamente e acusámolos de 
inconscientes e irresponsables. É bo ir realizando un paciente ensino acerca do valor e 
importancia das cousas, por que o fin non xustifica os medios, etc. E dende logo intentar 
comprender as súas intencións e poñerse na súa mentalidade. Para evitar a mentira é necesario 
ensinar a ver e ensinar a actuar. 
 
3. Por presumir de algo. É o típico neno ou adolescente que alardea de proezas que nunca 
realizou e mesmo delitos que nunca se atreveu a facer. Así presume de “duro”. Cantas veces o 
fillo menor, que oe contar as cousas dos maiores, os seus éxitos e as súas viaxes, sente a 
necesidade de inventar o que viu ou o que fixo para que alguén os escoite ou os aprecie. Son 
os nenos que din "pois eu vin un máis grande que ti..." falando de animais, coches, etc. 
Non debemos dicirlles que minten directamente, pero tampouco debemos fomentalas. O 
mellor xeito de facelo é facelos ver que esas proezas inventadas non nos impresionan e non os 
felicitamos por elas. Por outra parte, hai que tratar de comprender o motivo, é dicir, por que se 
senten inferiores ou por que necesitan presumir. Tamén haberá que darlle oportunidades de 
realizar algo no que teña éxito ou ver algunha cousa que el poida contar, etc. para sentirse 
máis satisfeito das súas experiencias. 
 
4. Polas malas influencias. Os amigos que minten, ensinan a mentir. Hai líderes negativos 
nas amizades que viven máis axiña que os demais, levan máis diñeiro que os outros, se burlan 
dos maiores, presumen de cometer algúns delitos, etc. É posible que o voso fillo, que é boa 
persoa, non se deixe arrastrar por eses malos exemplos, pero pode facerse o duro contando 
trasnadas que en realidade non cometeu, como non pagar o autobús, escapar dun policía, raiar 
un coche, etc. Son formas de disfrazarse de líder. As nosas reaccións educativas son 
importantes e ás veces son difíciles nestas situacións. Non hai que dar importancia ás súas 
falsas narracións pero nalgún momento hai que dicirlles que non todo vale e que os delitos son 
delitos. Por outra parte, hai que indagar se está a adquirir malos hábitos ou só se trata de 
contar malas historias para ver como reaccionamos.  
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É interesante tamén saber desenmascarar a actuación do líder negativo nas amizades. Dicirlles 
que eses non son modos de ser importante nin de influír os demais; e que probablemente teñen 
problemas de seguridade en sí mesmos ou carencias afectivas que os levan a portarse dese 
xeito. Finalmente é positivo facerlle ver que el mesmo é valioso porque ten aspectos positivos, 
e que non necesita salientar por medio de malos comportamentos. 
 
5. Por finximento. Moitas veces finximos para evitar un esforzo. Moitos nenos finxen estar 
esgotados ou enfermos para librarse dun exame ou porque temen ir ao colexio por algunha 
razón, posiblemente porque están mal vistos polos compañeiros. Ás veces non se trata de 
enganos calculados senón simulacións defensivas, medio conscientes, que eles mesmos 
rematan créndoas. É posible que, aínda que esaxeren o seu  malestar, poidan sentir dificultades 
reais para un traballo serio e constante. 
É perigoso interpretar os finximentos como claramente intencionados. Non se debe castigar o 
feito mesmo do finximento, pois o castigo non modifica os problemas conscientes ou 
inconscientes que existen. Consultemos o médico por se hai algunha causa física da súa 
preguiza ou incapacidade para concentrarse e traballar. Tomémoslle pola palabra: se está 
canso para ir a clase, que se meta na cama todo o día. A consecuencia dos actos é o mellor 
castigo. Probablemente estar sen facer nada, sen ver a televisión nin xogar co ordenador, non 
lle compensará e abandonará a “comedia”. En todo caso hai que estar atentos para ver se se 
trata dun bloqueo psicolóxico real, por algún motivo que non podemos explicarnos. Nese caso 
podemos consultar cun especialista. 

 
CONSELLOS PARA EVITAR OU PREVIR ÁS MENTIRAS 
 
A) Facelos vivir nun clima de sinceridade. Se nós botamos man de mentiras cada dous por 
tres, non damos exemplo de veracidade. Ás veces dicímoslle "non hai que falar disto con 
papá ou con mamá”; ou acudimos á mentira para evitar unha resposta molesta ou embarazosa, 
dende o “dille que non estou na casa" ata outras moitas maneiras de dar falsas razóns das 
nosas negativas a outros irmáns diante del. Moi importante: se non os enganamos, eles 
crerannos cando non poidan entender as nosas razóns. Moitos adolescentes comezan a 
comprender verdades que non entendían de pequenos. É moito mellor dicirlles que “isto é 
algo persoal e moi delicado que agora non creo conveniente explicarte”, en vez de acudir a 
falsas razóns. 
 
B) Ensinar o valor da sinceridade. Dende pequenos convén falar destas cousas, facéndoos 
ver a importancia de que unha persoa sexa coherente entre o que di e o que fai. Pódense 
aproveitar escenas das series de televisión que eles ven para facelo. Teñamos en conta que os 
nenos adquiren o sentido da verdade pouco a pouco, paso a paso, ao fío do seu 
desenvolvemento e da súa madurez intelectual e moral. 
                                                                                               
C) Non sempre se pode dicir toda a verdade, sobre todo cando se fere alguén. Non se trata 
de mintir senón de non comunicar todos os datos. Ensinarlles que moitas veces o que 
chamamos "as nosas verdades" son as nosas opinións e xuízos acerca doutras persoas, e non 
temos dereito de botarllas á cara a ninguén. “Non xulguedes, e non seredes xulgados; non 
condenedes e non seredes condenados... " di o Evanxeo. 
 
 
 
D) Non permitir a mentira que perxudica a alguén. Cando hai danos a terceiros, o castigo 
está xustificado, pero a ser posible, que sexa un castigo reparador da falta. E ao mesmo tempo, 
antes ou despois dos feitos, moito mellor despois, intentar facelos comprender que é un gran 
valor o ser capaz de asumir as consecuencias dos actos. 
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LEMBRA: 

- Non é bo acentuar a imaxe negativa e o sentimento de culpabilidade, que lles inclinan a 
pecharse máis en sí mesmos. 
- A mentira non debe atacarse de fronte. 
- Os nenos minten de cando en vez para eludir un castigo, para alardear, para poñernos a 
proba, ou mesmo para aforrarnos un desgusto. 
- O sentido da verdade edúcase e promóvese lentamente, para que se abra paso pouco a pouco, 
neles o recto sentido da autenticidade e da vida. 
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