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palavras-chave 
 

Abordagem cognitiva, deteção da mentira, pistas diagnósticas, reclusos, 
estereótipos da mentira. 
 

resumo 
 
 

A mentira pode ser descrita como uma falsificação deliberada da informação por 
parte do comunicador. É um ato consciente e intencional direcionado a outro 
sujeito. Vários métodos têm vindo a ser desenvolvidos com o objetivo de detetar 
a mentira, sendo um dos mais comuns a observação das pistas verbais e não 
verbais durante o ato de mentir. No entanto, estas pistas podem não ser 
diagnósticas da mentira, mas sim pistas baseadas em crenças populares, como 
por exemplo, o nervosismo. As pistas mais fidedignas, validadas pela literatura, 
parecem ser a falta de detalhe ou a plausibilidade do discurso. Um dos métodos 
utilizado ultimamente, sendo este o foco deste estudo, é baseado na abordagem 
cognitiva da deteção da mentira. Esta abordagem parte do princípio que mentir 
é cognitivamente mais exigente do que dizer a verdade. Ao ser aumentada a 
carga cognitiva através de uma outra tarefa cognitiva, mentir torna-se bastante 
difícil para o indivíduo devido à sobrecarga cognitiva provocada pela tarefa. 
Desta forma, o indivíduo pode mostrar sinais evidentes de excesso de carga 
cognitiva, expondo a mentira. O presente estudo teve como objetivo verificar se 
a realização de uma tarefa adicional (tarefa de Stroop modificado) durante a 
resposta a uma entrevista favorece o aumento de pistas de sobrecarga cognitiva 
que contribuam para uma maior precisão da deteção da mentira por parte de um 
observador. Outro objetivo foi igualmente compreender se a deteção da mentira 
era baseada em pistas não diagnósticas, ou seja, pistas baseadas em crenças 
populares (estereótipos). Neste estudo participaram 184 reclusos de diferentes 
estabelecimentos prisionais portugueses. A sua tarefa consistiu na visualização 
de diferentes vídeos (um por participante) e no preenchimento de um 
questionário sobre o vídeo, onde avaliavam quatro domínios (esforço mental, 
nervosismo, controlo do comportamento e dificuldade da tarefa) e classificavam 
o entrevistado do vídeo como inocente ou mentiroso. Os nossos resultados 
demonstraram que as situações em que é aumentada a carga cognitiva durante 
a entrevista não exercem influência na precisão da deteção da mentira, tendo 
sido esta globalmente baixa. Em parte, os reclusos parecem ter baseado a sua 
deteção da mentira em crenças populares, mas, na maioria das vezes, 
igualmente utilizaram pistas diagnósticas, como por exemplo o conteúdo do 
discurso. De modo geral, verificou-se que os vídeos onde é utilizada a técnica 
do aumento da carga cognitiva não contribuiu para melhorar a precisão da 
deteção da mentira ou da verdade. Contudo, através deste estudo demonstrou-
se que o nervosismo continua a ser utilizado como uma pista na deteção da 
mentira, todavia os reclusos igualmente utilizaram pistas diagnósticas validadas 
pela literatura, não tido estas influência na precisão. 
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abstract 
 

Lying can be described as a deliberated falsification by the communicator. It’s a 
conscious and intentional act directed to another subject. Several methods have 
been developed with the purpose of detecting a lie being one of the most 
commonly methods used the observation of verbal and non-verbal cues during 
the act of lying. However, these clues may not be diagnostic, but cues based on 
popular beliefs, such as nervousness. The most reliable cues validated by the 
literature appear to be the lack of detail and speech plausibility. One of methods 
used lately, being this the focus of our study, is based on the cognitive approach 
in lie detection. The principle of this approach is that lying is cognitively more 
demanding than telling the truth. By raising the cognitive load through a cognitive 
task, lying becomes very difficult for the individual due to the cognitive overload 
raised by the task. In this way, the individual may show evident signs of cognitive 
overload, exposing the lie. The present study has as a main goal to verify if the 
execution of an additional task (modified Stroop task) during the answering of an 
interview will favor the increase of cognitive overload cues that can contribute for 
a better accuracy in lie detection by the observer. Another goal is also to 
comprehend if the lie detection was based on non-diagnostic cues, in other 
words, cues based on popular beliefs (stereotypes). In this study participated 184 
prisoners from different Portuguese prisons. Their task was the visualization of 
different videos (one for participant) and filling out a questionnaire about the 
video, where they evaluated four domains (mental effort, nervousness, behavior 
control and task difficulty) and classified the interviewee from the video as 
innocent or liar. Our result showed that the situation where the cognitive load is 
increased do not exercise influence on the accuracy of lie detection, being 
generally low. In part, the prisoners appeared based their lie detection in popular 
beliefs but, most of the times, they also used diagnostic cues like speech content. 
Generally, it was verified that the videos where the cognitive load increase is 
utilized did not contributed to increase the accuracy of truth and lie detection. 
Nevertheless, through this study it was demonstrated that nervousness is still 
used as cue in lie detection, although prisoners also used diagnostic cues 
validated by the literature. These diagnostic cues did not influence the accuracy.  
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Introdução 

Ekman (1992) definiu o ato de mentir como uma falsificação deliberada por parte do 

comunicador. Durante a mentira, o recetor não foi previamente informado sobre as intenções 

“enganadoras” do comunicador. Em 1969, Ekman e Friesen descreveram a mentira de duas 

formas: a mentira alter e a auto mentira. Na mentira alter, o mentiroso oculta a informação do 

recetor. A auto mentira considera o mentiroso como objeto da sua própria mentira, ou seja, oculta 

informação de si mesmo. Quando o recetor da mentira perceciona pistas ou “fugas” que revelem 

a mentira, este não é enganado. No momento em que o comunicador mente, as pistas relativas à 

mentira denunciam-no, mas não revelam a informação ocultada pelo mesmo.  

Zuckerman, DePaulo, e Rosenthal (1981), definiram a mentira como um ato consciente e 

intencional direcionado a outro sujeito. Esta definição exclui três fenómenos frequentemente 

relacionados com a mentira: a auto mentira, as mentiras transparentes e as mentiras por engano. 

As mentiras transparentes estão relacionadas com a vontade do comunicador em expor a sua 

mentira. As mentiras por engano ocorrem quando o comunicador não tem conhecimento da 

verdade e, por este motivo, providencia informação falsa. Este último ponto demonstra que 

existem várias formas de providenciar uma informação falsa. O fornecimento da informação falsa 

pode ser de forma involuntária, acreditando o comunicador que esta informação é verdade, ou 

pode ser fornecida de forma deliberada com o objetivo final de induzir o recetor em erro, sendo 

neste último caso considerada uma forma de mentir (Masip, Garrido, & Herrero, 2004). 

McCornack, Levine, Solowczuk, Torres, e Campbell (1992) identificaram quatro formas básicas 

de alterar a informação, com o objetivo de efetivar a mentira: (1) manipular a quantidade de 

informação, (2) distorcer a informação (3) apresentar a informação de forma errada ou ambígua, 

e (4) apresentar informação irrelevante.  

A mentira possui uma natureza dupla. Tanto inclui a comunicação de uma informação 

específica como uma meta-comunicação sobre a sinceridade da mensagem transmitida (DePaulo, 

1981). Especificamente, o mentiroso transmite uma mensagem falsa, enquanto oculta a 

informação verdadeira, e concomitantemente tenta convencer o recetor da sua sinceridade. O 

recetor, por outro lado, realiza uma avaliação meta-comunicacional sobre a honestidade do 

comunicador e toma a decisão sobre o que fazer com o conteúdo da mensagem (Zuckerman et al., 

1981).  

Mentir faz parte da nossa vida quotidiana. Em média, mentimos cerca de duas vezes por 

dia (DePaulo, Kashy, Kirkendol, Wyer, & Epstein, 1996). Diariamente, mentimos acerca dos 

nossos sentimentos, das nossas preferências, das nossas atitudes e opiniões. Ocasionalmente, 

mentimos com o objetivo de possuir algum ganho material, ganho pessoal e de fugirmos a algum 

tipo de “castigo”. Na maioria das ocasiões, o ganho que a maior parte dos mentirosos procuram é 

o ganho psicológico. Quando a motivação é extremamente grande e quando existe uma 

consequência muito negativa se a mentira for exposta (por exemplo, ser preso), o mentiroso irá a 
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todo o custo tentar ser bem-sucedido na sua mentira (Ekman, O’Sullivan, Friesen, & Scherer, 

1991). A maior parte dos indivíduos mentem para melhorarem a imagem que passam aos outros 

e as suas qualidades perante a sociedade. Mentem para se protegerem a si e a outros de desilusões 

ou de sentimentos dolorosos (DePaulo et al., 2003).  Mas será que temos uma boa capacidade 

para mentir? E, em que momento da nossa vida adquirimos a nossa capacidade de mentir?  

Desde cedo aprendemos a mentir. A nossa capacidade para mentir é adquirida durante a 

infância, melhora nesta fase, atinge o seu auge na adolescência e começa a piorar durante a vida 

adulta (Debey, Schryver, Logan, Suchotzki, &Verschuere, 2015). 

Dado que mentir é um ato bastante presente nas nossas vidas, desde vários séculos antes 

de Cristo têm vindo a ser desenvolvidos vários métodos para auxiliar na exposição da mentira, 

ou, por outras palavras, detetá-la. A pesquisa de métodos para detetar a mentira tem vindo a 

aumentar ao longo dos tempos. No entanto, a maioria das pessoas, inclusive as consideradas 

detetores de mentira profissionais, possui uma fraca capacidade para identificar um sujeito na 

prática do ato de mentir (Grubin & Madsen, 2005). Acredita-se que, ao mentir, os indivíduos 

espontaneamente mostram indicadores que denunciam a mentira (Masip & Herrero, 2015). Por 

este motivo, uma grande variedade de técnicas, como por exemplo a observação e identificação 

de pistas verbais e não verbais ou pistas psicofisiológicas, entre outras, têm sido estudadas como 

potenciais detetores da mentira (Gamer, Rill, Vossel, & Goedert, 2006).  

Séculos antes de Cristo, numa região da África Ocidental era realizada a prova da “água 

vermelha”. O acusado jejuava durante doze horas e engolia uma porção pequena de arroz. De 

seguida, bebia água colorida (através da casca de um alimento). Se o suspeito expulsasse toda a 

porção de arroz, era considerado inocente, de outra forma era julgado. A explicação dada pelos 

nativos para a utilização deste método era a seguinte: um feitiço feito pela vítima entrava pela 

boca através da água vermelha, examinava o coração do bebedor, e se o julgasse inocente, trazia 

o arroz como prova (Trovillo, 1939).   

No início do século XX foi introduzido o polígrafo como medida psicofisiológica na 

deteção da mentira. Nos Estados Unidos da América tem sido utilizado como uma ferramenta 

forense, mas também tem sido utilizado em outros contextos, como na investigação científica ou 

nas entrevistas de emprego (The National Academies, 2003). O polígrafo não deteta a mentira, 

apenas mede as respostas fisiológicas (por exemplo, a frequência cardíaca ou a atividade 

eletrodérmica), as quais podem ser associadas à mentira. Mas nenhuma destas respostas é 

específica da mentira, nem estão todas sempre presentes quando a mentira ocorre. Quando o 

polígrafo é utilizado por técnicos bem treinados e peritos na sua utilização, pode oferecer um 

auxílio útil na identificação dos mentirosos. Todavia, tem vindo a ser desacreditado por um grande 

número de cientistas e de académicos (Grubin & Madsen, 2005). Em 1983, nos Estados Unidos 

da América, o Office of Technology Assessment (OTA) preparou um relatório sobre a avaliação e 

revisão minuciosa da evidência científica existente para os testes do polígrafo. Segundo o OTA, 

a precisão do polígrafo continuava indeterminada e não existia evidência científica que apoiasse 



 

 
3 

a sua capacidade de screening. Este relatório igualmente mostrou preocupações no que concerne 

às contramedidas (estratégias utilizadas para “passar” o teste do polígrafo).  

Em 1959, Lykken introduziu o The Guilty Knowledge Test (GKT), um método de 

interrogatório utilizado em combinação com o polígrafo. Neste método são apresentadas várias 

questões com uma série de respostas de escolha múltipla. As questões e as suas respostas são 

escolhidas previamente, de forma a que apenas o sujeito culpado tenha conhecimento da resposta. 

O polígrafo é utilizado para medir as respostas fisiológicas. O objetivo da sua utilização não é a 

deteção da mentira, mas detetar a presença de conhecimento sobre o crime. Quando o sujeito 

culpado responde às questões colocadas pelo examinador, mostra alguma resposta fisiológica 

involuntária nas questões relacionadas com o crime, pois apenas este tem conhecimento sobre os 

detalhes relacionados com o mesmo.  

Em 2002, Langleben e colaboradores utilizaram o GKT, em combinação com uma 

ressonância magnética funcional (RMf), numa investigação relacionada com a atividade cerebral 

durante o ato da mentira. Concluíram que no ato da mentira existia um aumento da atividade nas 

regiões frontais e parietais e no cíngulo anterior. Mais recentemente, vários estudos têm sido 

realizados utilizando a RMf, partindo do pressuposto que existe uma diferença na atividade 

cerebral quando um sujeito mente ou diz a verdade. Dos vários estudos realizados, todos 

chegaram a um consenso, a mentira parece estar associada a um aumento da atividade nas regiões 

pré-frontais (Lee et al., 2008; Spence et al., 2004; Weber, 2016).  

O córtex pré-frontal tem como função o planeamento e o controlo executivo. Estes 

processos cognitivos estão associados à mentira e é evidenciado pela capacidade de mentir 

aumentar enquanto as funções executivas se desenvolvem durante a infância, tornando-se mais 

difícil mentir quando as funções executivas são afetadas (devido a cansaço, por exemplo) 

(Gombos, 2006; Weber, 2016).   

A deteção da mentira consiste num processo constituído por dois fatores: percecionar ou 

observar as pistas relevantes associadas à mentira, e, seguidamente, interpretá-las. A precisão na 

deteção de mentira implica que os detetores reconheçam que está uma mentira a ocorrer e que a 

informação oculta seja detetada. Ambos os tipos de precisão dependem tanto da capacidade do 

comunicador em mentir como da capacidade do recetor em detetar a mentira (Zuckerman et al., 

1981). Uma das metodologias mais utilizadas ao longo dos tempos para detetar a mentira tem sido 

a observação e deteção dos comportamentos verbais e não-verbais.  

Em 1968, Ekman e Friesen identificaram cinco tipos de comportamentos não verbais: os 

emblemas (sinais comunicativos de uma cultura, onde existe um acordo mútuo sobre os seus 

significados), os ilustradores (gestos relacionados com o discurso verbal, colocando ênfase no 

que está a ser comunicado verbalmente), os reguladores (ações não-verbais que têm como função 

gerir o fluxo da conversa), as demonstrações de afeto (maioritariamente observadas na face, 

podem repetir, argumentar, contradizer ou não estarem relacionadas com a afirmação afetiva 

verbal) e os adaptadores (esforços adaptativos para satisfazer auto necessidades e necessidades 
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comportamentais, ou para desempenhar ações corporais ou para gerir emoções). Estes autores 

partem do pressuposto que a face tem o menor tempo de “transmissão” de expressões que possam 

estar relacionadas com a mentira, por isso a sua teoria reflete-se na deteção da mentira através das 

expressões faciais. As “macro” expressões faciais são aquelas que podem ser facilmente 

observadas e classificadas imediatamente em termos de emoção. Estas ocorrem em menos de um 

segundo, e na maior parte das vezes, duram meio segundo. As “micro” expressões faciais são 

ainda mais curtas. A sua duração é tão diminuta que estão no limiar do reconhecimento, sendo na 

maior parte das vezes reconhecidas através do uso de imagens em câmara lenta.  

De acordo com Manusov (2016), a comunicação não verbal pode ser descrita em códigos. 

Estes incluem a cinesiologia (movimentos comportamentais que podem ser comunicativos), a 

proxémica (o uso do espaço pessoal para comunicar ou a definição de um contexto comunicativo), 

as expressões faciais (também podem ser concetualizadas como parte da cinesiologia, pois 

envolvem o movimento da face), a aparência física (que inclui a atratividade, as características 

físicas, as roupas e os artefactos pessoais), o comportamento do olhar (todas as formas de 

utilização dos olhos nas interações) e as características vocais ou a para-linguagem (características 

da voz que não são as palavras em si, mas frequentemente acompanham e dão significado às 

palavras). Estes códigos estão inseridos na hipótese da “fuga”. Esta hipótese prediz que o 

envolvimento numa mentira produz certos estados emocionais e cognitivos internos que são 

associados a indicadores exteriores. Estes indicadores de mentira “não verbais” são, segundo esta 

teoria, involuntários e sinais incontroláveis de estados internos. A teoria de quatro fatores explica 

as diferentes situações em que a “fuga” pode emergir. Nesta teoria, os comportamentos dos 

sujeitos que mentem diferem dos comportamentos “regulares”, sendo estes as expressões externas 

de quatro processos internos: (1) arousal fisiológico (algum sentimento de ansiedade); (2) reações 

emocionais (sentimentos associados à mentira ou à sua deteção, nomeadamente o medo, a culpa 

e a alegria); (3) carga cognitiva (o esforço requerido para formular as falsas mensagens); e (4) 

controlo comportamental (esforços para agir como se não estivesse a mentir) (Manusov, 2016).  

Existe uma diferença a nível psicológico entre dizer a verdade e mentir. De teoria para 

teoria muda o tipo de diferença entre estas duas ações. Contudo, vários exemplos incluem os 

estados emocionais (medo da deteção, culpa sobre a mentira, fascínio em enganar, o nível de 

arousal do sistema nervoso autónomo), o grau de carga cognitiva ou o esforço naturalmente 

envolvido na produção da mensagem enganosa, o impacto da carga cognitiva exposta 

externamente, os esforços estratégicos para parecer honesto e o planeamento da mentira. Estes 

estados psicológicos produzidos pela mentira são sinalizados de forma comportamental por pistas 

específicas observáveis (Levine, 2018).  

Porter e ten Brinke (2010) consideram que não existe uma pista perfeita e fiável na 

deteção da mentira. Todavia, a combinação da atenção a mudanças no comportamento verbal, 

não-verbal e nas expressões faciais pode facultar a base para uma opinião informada sobre a 

credibilidade do sujeito. Pistas específicas fortemente evidenciadas pela literatura incluem os 
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ilustradores (enorme aumento/diminuição), redução do piscar de olhos, aumento da latência da 

resposta, pausas longas e frequentes, taxa de discurso reduzida, descrições vagas, detalhes 

repetidos, exagero nas produções estruturadas e a falta de incorporação contextual. 

As crenças sobre os comportamentos não verbais relacionados com a mentira são, por 

vezes, estereotipadas, ou seja, são baseadas em crenças populares existentes nas várias culturas. 

Em 2006, The Global Deception Research Team realizou vários estudos a nível mundial 

relativamente aos estereótipos sobre os mentirosos. Estes estudos decorreram em 75 países 

diferentes, e os resultados indicaram que o comportamento não verbal mais associado à crença de 

mentira é o evitamento ocular. Outros comportamentos associados pelos participantes à mentira 

obtiveram igualmente alguma relevância, como a mudança de postura, tocarem-se e arranharem-

se, o nervosismo e os erros no discurso. Estes resultados explicam as conclusões obtidas por vários 

estudos sobre a precisão na deteção da mentira, os quais indicam uma pobre precisão por parte da 

população (Bond & DePaulo, 2006; Hartwig, Granhag, Stromwall & Kronkvist, 2006; Vrij, 

2008). Não existe um “nariz de Pinóquio”, um sinal comportamental que sistematicamente 

acompanha a mentira (Hartwig & Bond, 2014). A maior parte dos comportamentos verbais e não 

verbais (por exemplo evitamento ocular, mudanças posturais, aumento dos movimentos, 

nervosismo, etc) associados à mentira no estudo realizado por The Global Deception Research 

Team não devem ser considerados pistas válidas para detetar a mentira. Aliás, não existe um único 

comportamento verbal e não verbal que possa ser sistematicamente associado à mentira (DePaulo 

et al., 2003; Sporer & Schwandt, 2007).  

A meta-análise de DePaulo e colaboradores (2003) indicou que os mentirosos são menos 

acessíveis que os inocentes, contam histórias ou relatam situações de forma menos estruturada, 

geram impressões mais negativas e estão mais nervosos/tensos. As suas histórias incluem 

imperfeições e conteúdos pouco usuais. Dos 158 comportamentos verbais e não verbais 

estudados, 118 não mostraram qualquer tipo de associação à mentira. Segundo Levine (2018), a 

literatura científica sobre a precisão das pistas não verbais revela inconsistência. Os resultados 

dos vários estudos realizados com enfâse nas pistas comportamentais não se replicam. 

Consequentemente, a investigação tem-se direcionado para a pesquisa de pistas verbais, 

consideradas mais fidedignas, como a falta de detalhe ou a plausibilidade no discurso (Bond & 

De Paulo, 2006; Vrij, Leal, Mann, Vernham & Brankaert, 2015).  

A abordagem cognitiva da deteção de mentira (o foco deste estudo) tem sido, 

ultimamente, bastante utilizada na área da investigação. Esta abordagem parte do princípio que 

que mentir é cognitivamente mais exigente do que dizer a verdade (Blandón-Gitlin, Fenn, Masip 

& Yoo, 2014; Ekman & Friesen, 1972; Vrij, Fisher & Blank, 2015; Vrij, Mann, Leal, Vernham 

& Vaughan, 2016). 

Contar uma mentira, mesmo que seja uma mentira simples e facilmente credível, depende 

de vários mecanismos cognitivos. Um grande número de investigações na área mostrou que os 

processos ou funções executivas possuem um papel central na produção da mentira (Gombos, 
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2006). As funções executivas incluem a resolução de problemas, o planeamento, a iniciação ou a 

inibição de comportamentos e a manipulação de informação na memória de trabalho. Estas 

funções ativam várias regiões específicas do córtex pré-frontal, envolvendo do mesmo modo 

outros sistemas cerebrais distribuídos (Shallice, 1988). Algumas das funções executivas, 

especialmente as que tornam o indivíduo capaz de inibir respostas verdadeiras e de manter as 

estratégias na memória de trabalho, têm um papel central no desenvolvimento da capacidade de 

mentir (Gombos, 2006). Ao ser aumentada a carga cognitiva através de uma tarefa cognitiva, 

mentir pode tornar-se bastante difícil para o indivíduo devido à sobrecarga cognitiva provocada 

pela tarefa. Deste modo, o indivíduo pode mostrar sinais evidentes de excesso de carga cognitiva, 

expondo a sua mentira.  

Com o objetivo de exibir a carga cognitiva sentida pelos mentirosos e pelos inocentes 

através da observação das pistas comportamentais e não comportamentais, os investigadores 

aumentam a dificuldade da tarefa. Este aumento de carga é implementado através de intervenções, 

baseadas nos princípios cognitivos, que tornam as tarefas dos mentirosos ainda mais exigentes a 

nível cognitivo. O resultado destas intervenções, se bem-sucedidas, será uma maior exibição das 

pistas cognitivas relacionadas com a mentira, tendo como consequência a sua deteção. Esta 

abordagem é constituída por três técnicas que podem diferenciar os mentirosos dos inocentes, 

sendo estas (Vrij et al., 2015):  

(1) O aumento da carga cognitiva: intervenções que têm como objetivo tornar o cenário de 

uma entrevista mentalmente mais difícil. Frequentemente, os mentirosos necessitam de 

mais recursos cognitivos do que os inocentes, restando menos recursos cognitivos. Se a 

exigência cognitiva aumentar, o que pode ser alcançado ao serem realizadas tarefas 

cognitivas adicionais, os mentirosos podem exibir menos capacidade do que os inocentes 

em acompanhar estas tarefas adicionais ou podem começar a sentir dificuldade em 

controlar os comportamentos que revelam pistas relacionadas com a mentira. 

(2) Encorajar os entrevistados a providenciarem mais informação: os mentirosos podem 

considerar cognitivamente mais difícil adicionar tantos detalhes quando comparados com 

os inocentes. No caso de os mentirosos adicionarem detalhes extras, estes podem ter 

menos qualidade e serem menos plausíveis. Igualmente, os mentirosos podem ser 

redundantes em adicionar mais informação por medo de providenciarem pistas que 

exponham as suas mentiras.  

(3) Colocar questões inesperadas: colocar questões que os mentirosos não antecipam. Apesar 

de os mentirosos poderem recusar-se a responder a questões inesperadas ao dizer “eu não 

sei” ou “eu não me consigo lembrar”, estas respostas podem criar suspeitas. Um 

mentiroso tem poucas opções se não fabricar uma resposta plausível e consistente no 

momento, o que é exigente a nível cognitivo. Para os mentirosos, questões esperadas são 

mais fáceis de responder do que as questões inesperadas. Às primeiras, os mentirosos 

podem fornecer respostas planeadas e ensaiadas, no entanto, para as segundas precisam 
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de fabricar respostas no momento. A diferença de carga cognitiva que os mentirosos 

experienciam na resposta a estes dois conjuntos de questões deve ser evidente nas suas 

respostas verbais.  

Várias tarefas cognitivas podem ser implementadas para aumentar a carga cognitiva. A 

estratégia da ordem reversa é bastante utilizada. Nesta estratégia é solicitado aos suspeitos que 

contem os factos, mas numa ordem reversa. Estes devem começar a história a partir do último 

acontecimento. Para os mentirosos esta tarefa é cognitivamente difícil, pois segundo a abordagem 

da carga cognitiva, os mentirosos estarão sobrecarregados a nível cognitivo (Vrij, Mann, & Fisher, 

2006).  

Walczyk e colaboradores (2009) propuseram como tarefa de aumento da carga cognitiva 

a Time Restricted Integrity Confirmation (TRI-Con). Esta técnica utiliza o tempo de resposta e as 

inconsistências nas respostas como pistas da mentira. São colocadas questões aos examinados, às 

quais estes não têm acesso previamente, não existindo a possibilidade de ensaiarem as respostas 

às mesmas. As questões são construídas de modo a que as “memórias alvo” fiquem pouco claras 

até às últimas palavras, reduzindo assim a hipótese de serem preparadas respostas enganosas. São 

colocadas questões gerais relacionadas com informação biográfica ou sociodemográfica. Estas 

questões gerais são realizadas num primeiro momento para familiarizar o sujeito com a TRI-Con. 

A probabilidade de estas questões serem respondidas de forma desonesta é baixa, sendo criada 

uma linha de base através destas questões para comparação com os conjuntos de questões que se 

suspeitam poder ser respondidos de forma desonesta. Nesta técnica é solicitado aos sujeitos que 

respondam a todas as questões da forma mais rápida possível após ouvirem a última palavra da 

questão. Estes são avisados que “vaguear” na sua resposta poderá ser considerado como mentira. 

A deteção de mentira é obtida através do tempo de resposta, ou seja, são calculadas as médias do 

tempo de resposta às questões base e às questões alvo. Quando o indivíduo mente, o tempo de 

reposta será maior. Igualmente é obtida a deteção da mentira através das inconsistências nas suas 

respostas. Estas inconsistências são o resultado de uma comparação dos detalhes fornecidos pelos 

indivíduos nas questões base e nas questões alvo. Se a resposta não for fornecida de forma clara, 

existindo contradições, coloca-se em hipótese que o indivíduo está a mentir.  

Patterson (2010) igualmente apresentou um método de aumento da carga cognitiva 

através da dupla tarefa. No seu estudo, Patterson pediu aos examinados que durante o 

interrogatório realizassem uma tarefa de aumento de carga cognitiva, em simultâneo. Dado que 

mentir requer mais atenção e uma maior ativação da memória de trabalho do que dizer a verdade, 

a tarefa interferirá mais com a atenção. A tarefa dos inocentes neste estudo consistia em seguir 

umas instruções escritas. Estas instruções indicavam aos participantes que tinham que se dirigir à 

biblioteca da universidade, realizar uma série de tarefas e, após término das tarefas, reportar aquilo 

que fizeram. Os mentirosos apenas liam as instruções e preparavam relatos mentirosos como se 

tivessem realizado tudo o que estava descrito nas instruções. Durante a fase da entrevista, todos 

os participantes realizaram uma tarefa de matemática em simultâneo. As variáveis dependentes 
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foram o tempo de realização da tarefa de matemática e a precisão. Os resultados demonstraram 

uma mínima interferência da tarefa dupla. Não existia uma diferença entre os mentirosos e os 

inocentes no tempo de resposta à tarefa de matemática, no entanto a precisão na tarefa de 

matemática foi maior no grupo dos inocentes.   

O esforço mental exigido quando alguém mente pode ser detetado através de várias pistas 

comportamentais e verbais (Vrij & Mann, 2001), como por exemplo um aumento do número de 

hesitações e erros no discurso, mudanças no tom de voz, pausas mais frequentes (indicador de 

que está a pensar muito), e latências na resposta (Vrij, 2005). Vários fatores que contribuem para 

o aumento da carga cognitiva podem originar a manifestação destas pistas. Os fatores podem ser: 

a formulação da mentira e o esforço para soar plausível e consistente (Vrij, Fisher, Mann, & Leal, 

2008), a monitorização ou controlo do seu comportamento, de modo a evitar criar a impressão 

que está a mentir (Vrij, Fisher, Mann, & Leal, 2006), a monitorização da reação e comportamento 

do recetor (Buller & Burgoon, 1996) e a ocultação da verdade através da inibição da mesma 

(Ekman, 1992; Granhag & Hartwig, 2008).  

O controlo do comportamento está relacionado com a monitorização que os mentirosos 

realizam do seu comportamento com o objetivo de controlar o mesmo para os comportamentos 

não serem associados à mentira (Suchotzi, Verschuere, van BockStaele, & Bem-Shakhar, 2017). 

O nervosismo foi uma das pistas associada à mentira mais mencionada no estudo The Global 

National Team (2006). Em alguns manuais da polícia, está associado à abordagem da deteção de 

mentira baseada na preocupação. Esta abordagem parte do pressuposto os sujeitos estão mais 

preocupados quando estão a mentir do que quando estão a dizer a verdade. Desta forma, existe 

uma maior probabilidade de estes exibirem um comportamento nervosos enquanto mentem (Vrij 

et al., 2008). Todavia, o nervosismo não é considerado uma pista diagnóstica validada pela 

literatura (DePaulo et al., 2003). Por último, a dificuldade da tarefa, a qual deixa uma maior 

preocupação aos mentirosos. Estes devem atuar e comportarem-se como se estivessem a dizer a 

verdade (Vrij et al., 2006). A tarefa pode tornar-se mais difícil ao ser aumentada a carga cognitiva 

durante uma entrevista, por exemplo. Este aumento terá um impacto negativo nos mentirosos pois 

este terá menos recursos atencionais, resultando num mau desempenho (Vrij et al., 2006). 

Vários contextos podem beneficiar com a deteção de mentira, nomeadamente, a triagem 

na segurança num aeroporto, a investigação criminal, entre outros. No entanto, como será o 

desempenho dos oficiais da polícia na precisão da deteção de mentira? E dos considerados experts 

em mentir, os reclusos? Em 1996, Vrij e Semin conduziram um estudo em que consideraram os 

reclusos como experts em mentir, colocando em hipótese que estes teriam uma melhor noção 

sobre as pistas da mentira, quando comparados com detetives da polícia, oficiais da polícia, 

guardas prisionais, polícias da alfândega e estudantes universitários. Esta hipótese foi confirmada 

com a seguinte justificação: os reclusos recebem um feedback (informação sobre se a sua deteção 

da mentira ou da verdade está correta ou incorreta) adequado sobre as suas estratégias para mentir. 

Normalmente, os reclusos provêm de uma cultura onde a mentira prevalece quando comparada à 
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cultura de quem não comete algum tipo de crime ou possui qualquer tipo de associação criminosa. 

Neste mundo de crime, os reclusos estão constantemente expostos a situações de insinceridade, 

bluffing, ameaças, promessas, e por aí adiantes. Muitas destas situações são falsas ou desonestas. 

Ser bem-sucedido neste mundo de crime depende, em parte, da capacidade de detetar a mentira. 

Quem não se encontra no mundo do crime, não vê necessidade em aumentar a capacidade em 

detetar a mentira. Por exemplo, os polícias da alfândega num aeroporto nunca irão saber se 

tomaram ou não a decisão correta em não revistar a mala de um passageiro, por não receberem 

feedback. 

Vrij (2008) obteve no seu estudo uma precisão de 56% na deteção de mentira e Hartwig 

e colaboradores (2006) obtiveram uma precisão de 57% por parte dos oficiais da polícia. Estas 

percentagens aumentaram após os oficiais da polícia terem sido treinados com estratégias de 

deteção de mentira. No estudo de Hartwig e colaboradores (2006) a taxa de precisão aumentou 

para 85.4% e no estudo de Vrij e colaboradores (2015) a taxa aumentou para 74%. Em 2017, 

Oliveira realizou um estudo em Portugal, sendo um dos objetivos verificar o nível de precisão por 

parte de militares da Guarda Nacional Republicana. Participaram neste estudo 160 militares (não 

especificamente treinados para detetar a mentira), encontrando-se o seu nível de precisão na 

deteção da mentira nos 42.5%. Bogaard, Meijer, Vrij, e Merckelbach (2016) revelaram que os 

oficiais da polícia acreditam em pistas baseadas em estereótipos que não diagnosticam a mentira, 

como o evitamento ocular ou o aumento dos movimentos (comportamentos que não estão 

relacionados com a mentira, DePaulo et al. 2003). Possivelmente, o facto de associarem a mentira 

a crenças populares falsas pode prejudicar o seu nível de precisão na deteção da mentira.  

Em relação aos considerados experts em mentir, os reclusos, na investigação de Hartwig, 

Granhag, Stromwall, e Andersson (2004), obtiveram uma melhor prestação em detetar a mentira 

do que os estudantes. No entanto, o seu nível de precisão na deteção da verdade foi baixo (42.3%). 

Elaad (2009) realizou um estudo com interrogadores da polícia, reclusos e leigos. Os 

interrogadores da polícia foram afetados por crenças baseadas em estereótipos sobre pistas verbais 

e não verbais relacionadas com a mentira. Do mesmo modo, os reclusos foram afetados pelas 

mesmas, sendo a sua capacidade em detetar a mentira semelhante à dos leigos e mais baixa que a 

dos interrogadores da polícia. Neste estudo, os interrogadores da polícia sobrestimaram a sua 

capacidade de deteção da mentira. Em contraste, os reclusos avaliaram a sua capacidade em 

detetar a mentira como mais baixa em comparação aos interrogadores da polícia.   

O presente estudo tem como objetivo verificar se a realização de uma tarefa que aumenta 

a carga cognitiva ao mesmo tempo que é realizada uma entrevista em que o entrevistado mente 

ou diz a verdade influencia a precisão na deteção da mentira e da verdade na observação de vídeos 

que mostram essas situações. Para realização deste estudo, foram utilizados os vídeos do estudo 

conduzido por Oliveira (2017). Estes vídeos apresentam uma entrevista, em que o entrevistado 

relatou como preparou uma sala para um seminário nos 15 minutos anteriores. Alguns dos 

entrevistados estavam a mentir, outros a dizer a verdade. Igualmente, alguns apenas descreviam 
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a sua tarefa nos 15 minutos anteriores e outros, enquanto relatavam a preparação do seminário, 

realizaram uma tarefa cognitiva (tarefa de Stroop adaptada de forma aumentar a carga cognitiva) 

em simultâneo.  

O teste de Stroop avalia os processos psicológicos básicos e os processos cognitivos, 

nomeadamente a flexibilidade cognitiva, a atenção seletiva e a resistência à interferência. Esta 

avaliação é realizada através do chamado “efeito de Stroop”, que consiste no custo acrescido que 

a inibição de respostas automáticas implica. Na sua forma original, o “efeito de Stroop” ocorre 

quando é exigido ao indivíduo que em vez de ler a palavra escrita, diga o nome da cor da tinta 

com que a palavra está escrita, podendo ambas não ser congruentes (ex: a palavra “azul” escrita 

a cor vernelha) (Fernandes, 2013). Este efeito está relacionado com a inibição de comportamentos 

(funções executivas), neste caso a leitura automática da palavra, em vez da nomeação da cor da 

tinta. O pressuposto foi que a realização simultânea desta tarefa com a entrevista levaria a um 

aumento significativo na carga cognitiva.  

Após a visualização destes vídeos, os participantes respondiam a um questionário 

constituído por doze questões que avaliavam comportamentos verbais e não verbais relacionados 

com a situação observada e relevantes para a mentira. Estas doze questões estavam relacionadas 

com quatro domínios que se pretendia explorar no presente estudo: o esforço mental, o controlo 

do comportamento, a dificuldade da tarefa e o nervosismo (três questões por domínio). Tal como 

já referido anteriormente, estes quatro domínios relacionam-se com pistas que, segundo a 

literatura, de forma correta ou incorreta, estão associadas à mentira. Estes quatro domínios estão 

assim relacionados com: aumento da carga cognitiva (esforço mental) sentido no ato de mentir 

(com ou sem tarefa cognitiva adicional), controlo realizado para não serem evidenciados sinais 

de que se está a mentir (controlo do comportamento), evidência de que mentir é uma tarefa mais 

difícil (dificuldade da tarefa), e algumas crenças estereotipadas comumente utilizadas na deteção 

da mentira (frequentemente pistas de nervosismo). Para além destas doze questões, existiam mais 

algumas questões em que os participantes deveriam avaliar em que medida o entrevistado estaria 

a mentir ou a dizer a verdade, o grau de confiança na sua inferência e concretamente quais as 

pistas que identificaram e que influenciaram a sua decisão sobre a veracidade ou mentira do relato 

ouvido. 

Foram colocadas as seguintes hipóteses:   

(1) A precisão na deteção da mentira será maior nos participantes que visualizaram os vídeos 

com a condição dupla tarefa (entrevista de recolha de informação + tarefa de Stroop). 

(2) As avaliações nos quatro domínios (esforço mental, nervosismo, controlo do 

comportamento e dificuldade da tarefa) diferirá significativamente entre as condições de 

entrevista (entrevista de recolha de informação e dupla tarefa).  

(3) As avaliações nos quatro domínios estarão negativamente correlacionadas com os valores 

na escala da veracidade.  
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(4) Os reclusos irão basear a sua deteção da mentira em pistas baseadas em estereótipos ou 

crenças populares.  

Método 

Participantes  

A amostra deste estudo é constituída por 184 reclusos dos estabelecimentos prisionais de 

Aveiro, Coimbra, Leiria e Porto. Vinte e dois (12%) são do sexo feminino e 162 (88%) do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 19 e os 72 anos (M=39.20; DP=10.58). 

Relativamente às suas habilitações literárias, 7 (3,8%) participantes completaram o 2º ciclo e 

frequentaram ou encontram-se a frequentar o 3º ciclo. Cento e vinte e quatro (67,4%) 

completaram o 3º ciclo, 44 (23,9%) o ensino secundário e 9 (4,9%) o ensino superior. Os critérios 

de inclusão foram a alfabetização e como escolaridade mínima terem a frequência no 3º ciclo ou 

o 3º ciclo completo.  

As informações sobre a situação prisional atual e prévia dos reclusos encontram-se nas 

tabelas 1 e 2.  

Tabela 1: 
Caracterização da situação prisional atual.  

Variáveis da Situação Prisional Amostra 
n=184 

Situação atual  n % 
Prisão Preventiva   47 25.5 
Condenação   128 69.5 
Missing  9 5.0 
  M DP 
Tempo Cumprido em meses  38.41 70.60 
Pena em meses   94.63 68.85 
Nº Total de Crimes/Acusações  n % 
1  153 83.1 
2  12 6.5 
3  4 2.2 
4  4 2.2 
Missing  11 6.0 
  n % 
Crimes/Acusações  n(crimes)=205 
Burla  8 3.9 
Furto  30 14.6 
Homicídio  17 8.3 
Ofensas à Integridade Física  8 3.9 
Roubo  21 10.2 
Tráfico de Estupefacientes  60 29.3 
Violência Doméstica  9 4.4 
Outros1  52 25.4 

Nota. 1 Crimes/Acusações com percentagens mínimas (< 3.5%) foram englobados na categoria Outros.  



 

 
12 

Tabela 2: 
Caracterização da situação prisional prévia.  

Variáveis da Situação Prisional Amostra 
n=184 

Situação Prévia  n % 
Condenações anteriores  91 49.4 
Sem condenações anteriores   84 45.7 
Missing  9 4.9 
  M DP 

Total Pena em meses   69.7 62.12 
  n % 
Missing  28 15.2 
Nº Total de Crimes Anteriores 
(excluindo atuais) 

 n % 

1  51 27.7 
2  29 15.9 
3  2 1.1 
4  4 2.2 
Missing  5  2.7 
  n % 

n(crimes)=128 
Crimes    
Condução sem Habilitação Legal  14 10.9 
Furto  27 21.1 
Homicídio  6 4.7 
Roubo  16 12.5 
Tráfico de Estupefacientes  37 28.9 
Outros1   28 21.9 

Nota. 1 Crimes com percentagens mínimas (< 3.5%) foram englobados na categoria Outros. 

Materiais 

Na realização deste estudo foram utilizados setenta e nove vídeos diferentes, com duração 

de um a dois minutos. Cada vídeo foi mostrado pelo menos duas vezes (a participantes diferentes). 

Cada um dos vídeos apresentava uma entrevista de recolha de informação ou uma situação de 

dupla tarefa (entrevista de recolha de informação + teste de Stroop), sendo que os entrevistados 

poderiam estar a dizer a verdade ou a mentir. Assim, no total, existiam quatro condições, que 

combinavam os dois fatores: a forma como a informação era exposta (o entrevistado estava a 

mentir (n=39) ou a dizer a verdade (n=40)) e a forma como a entrevista era realizada (entrevista 

de recolha de informação (n=39) ou entrevista de recolha de informação com tarefa cognitiva em 

simultâneo (dupla tarefa) (n=40)). Durante a entrevista, os participantes forneciam informação 

sobre a tarefa (alegadamente) realizada nos 15 minutos anteriores à entrevista. Os entrevistados 

foram divididos em quatro grupos, dependentes das condições e fatores em que forneciam a 

informação: mentir (M) + entrevista de recolha de informação (n=21); mentir + dupla tarefa 

(n=18); dizer a verdade (V) + entrevista de recolha de informação (n=18); e dizer a verdade + 

dupla tarefa (n=22).  
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O questionário (Anexo A) aplicado é semelhante ao aplicado por Oliveira (2017). Este 

estava divido em duas partes: a parte sociodemográfica (com questões sobre sexo, idade, 

habilitações literárias, crime/acusação, duração da pena, tempo cumprido e condenações 

anteriores com o respetivo crime) e a parte das questões sobre o vídeo apresentado. Nesta segunda 

parte, doze questões eram respondidas através de uma escala de Likert que vai desde o 1 

(nenhum(a)/nada) até ao 7 (muito). Estas doze questões foram formuladas para pertencerem a 

uma de quatro categorias (três questões em cada categoria), consoante a dimensão/domínio que 

avaliam: nervosismo (por exemplo, “O entrevistado parece nervoso?”), esforço mental (por 

exemplo, “Quanto parece pensar o entrevistado enquanto responde à entrevista?”), dificuldade da 

tarefa (por exemplo, “Quão árdua avalia a tarefa do indivíduo que responde às questões?”) e 

tentativa em controlar/inibir o comportamento (por exemplo, “O entrevistado aparenta tentar 

controlar o seu comportamento?”). Os participantes respondiam consoante o que observavam no 

vídeo apresentado. A ordem das questões era aleatória (i.e., em cada questionário a ordem das 

questões não era sempre a mesma). As questões seguintes eram referentes à classificação do 

entrevistado como inocente ou mentiroso. Numa escala de Likert de 1 (a mentir) a 7 (a dizer a 

verdade), os participantes tinham que avaliar até que ponto consideravam que o indivíduo 

entrevistado estava a dizer a verdade. Seguidamente justificavam o motivo da sua resposta e 

deveriam chegar a um veredicto em que teriam que decidir se o entrevistado estava a mentir ou a 

dizer a verdade. Finalmente, o participante teria que avaliar o seu grau de certeza na resposta que 

forneceu, novamente numa escala de Likert de 1 (nada certo) até 7 (certeza absoluta).  

Os vídeos foram apresentados num computador portátil Apple MacBook Air com ecrã 

de onze polegadas. Tanto o questionário como o consentimento informado foram fornecidos em 

papel. 

Procedimento 

Após autorização por parte da Direção Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais, os 

vários estabelecimentos prisionais abrangidos pelo ofício foram contactados e as datas para a 

recolha de dados marcadas.  

No início da recolha de dados era realizada a apresentação e garantido que a investigação 

não estava relacionada, nem foi requerida pelos Serviços Prisionais, assim como foi garantido o 

anonimato da participação e a não interferência com o processo em tribunal ou com o processo 

criminal atual. Era explicado aos participantes que a investigação era sobre a deteção de mentira, 

e que a sua tarefa consistiria na visualização de um pequeno vídeo com a duração de um a dois 

minutos e no preenchimento de um questionário sobre o vídeo. Antes da visualização dos vídeos 

eram recolhidos os dados sociodemográficos. De seguida, era explicado que o vídeo consistia 

numa entrevista, onde os entrevistados descreviam a tarefa que realizaram nos 15 minutos 

anteriores à entrevista. Os participantes eram informados sobre as seguintes especificidades nos 

vídeos: os entrevistados tinham sido instruídos a fixarem o seu olhar no computador à sua frente 
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durante as entrevistas, não existindo um contacto visual com a câmara, o qual não foi opção 

individual dos entrevistados. Esta exigência foi colocada aos entrevistados porque durante a 

entrevista, enquanto respondiam à questão, metade dos entrevistados realizaram uma tarefa 

secundária, a qual exigia que olhassem para o computador durante a entrevista, e assim todos os 

entrevistados deveriam olhar para o computador, independentemente de realizarem a tarefa 

secundária ou não. Após esta explicação, solicitava-se ao participante que lesse as questões que 

compunham a segunda parte do questionário antes de visualizar o vídeo. Este deveria prestar 

atenção ao facto de a “tarefa” referida nas questões ser a entrevista que iriam visualizar e não a 

tarefa descrita pelos entrevistados. Os participantes não tinham conhecimento que estavam a 

avaliar os quatro domínios (esforço mental, controlo do comportamento, nervosismo e dificuldade 

da tarefa) através das questões no questionário. Eram apenas apresentadas as 12 questões, sem 

qualquer referência ao domínio a que pertenciam. Após leitura das questões, era retirado o 

questionário ao participante e era mostrado o vídeo com a referência que este só poderia ser 

visualizado uma vez. No final do vídeo, entregava-se o questionário para preencherem, não 

existindo limite de tempo para responderem às questões.  

O final da recolha de dados consistia na apresentação do consentimento informado, em 

conjunto com um debriefing sobre os objetivos desta investigação. Caso os participantes se 

recusassem a assinar o consentimento informado, o questionário deveria ser rasgado à sua frente, 

o que não aconteceu em nenhum caso. O consentimento informado foi apresentado no fim por 

estar explícito no mesmo qual o objetivo do estudo, o que poderia enviesar as respostas dos 

participantes.   

Resultados  

A distribuição do número de visualizações dos vídeos pela condição de entrevista e 

condição de mentira/verdade foi a seguinte:  

Tabela 3:  
Distribuição do número de visualizações dos vídeos pela condição e tipo de vídeo. 

 Amostra n=184 
Tipo de Vídeo  Condição  

 Entrevista de Recolha de 
Informação 

Dupla Tarefa 

Verdade 36 50 
Mentira 56 42 

Relativamente às questões nos quatro domínios de análise dos vídeos, foi calculada a 

média das avaliações dadas às três questões em cada domínio, de forma a obtermos uma 

pontuação em cada domínio para cada participante. Após realização de testes de Kolmogorov-

Smirnov para avaliar a normalidade da distribuição dos dados, verificou-se que cinco das 16 

variáveis (os quatro domínios avaliados pelo questionário, em cada uma das quatro condições 
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experimentais) apresentavam valores significativos, ou seja, verificava-se uma violação da 

normalidade (Tabela 4).  

Tabela 4:  
Resultados significativos dos testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov para os quatro 
domínios em cada uma das quatro condições experimentais.  

Condição Domínio Tipo de Vídeo p 
Entrevista de Recolha de Informação Nervosismo Mentira .028 

Dupla Tarefa 

Esforço Mental Verdade .012 

Nervosismo 
Verdade .006 
Mentira .001 

Controlo do Comportamento Verdade .028 

No entanto, dado que se pretendia principalmente examinar as interações entre as 

variáveis tipo de entrevista e condição de verdade/mentira, e sendo a amostra superior a 30 

participantes em cada condição, optou-se pela utilização de testes paramétricos (ANOVAs) para 

avaliar os efeitos em cada um dos quatro domínios do questionário. Todavia, foram ainda 

realizados testes não paramétricos (testes de Mann-Whitney, não reportados) de modo a confirmar 

os resultados obtidos pelos testes paramétricos, que foram corroborados em todos os casos. 

Assim, optou-se por reportar os resultados dos testes paramétricos.  

No que diz respeito à precisão global na deteção da mentira, independentemente das 

condições experimentais, esta foi de 47.8%. 

A identificação das situações de mentira na condição de entrevista de recolha de 

informação ou na condição de dupla tarefa, foi a seguinte (Tabela 5):  

Tabela 5:  
Distribuição de respostas certas e erradas na deteção da mentira em função da condição de 
entrevista. 

  Condição   
Entrevista Recolha de 

Informação  
Dupla Tarefa  Total 

Certo N 44 44 88 
 % em grupo 47.8 47.8 47.8 

Errado N 48 48 96 
 % em grupo 52.2 52.2 52.2 

A precisão não diferiu significativamente nas duas condições (X2(1) <.001, p > .999). 

 Relativamente à deteção da verdade ou da mentira, a precisão foi a seguinte (Tabela 6):  
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Tabela 6:  
Distribuição de respostas certas e erradas na deteção da mentira e da verdade em função do tipo de 
vídeo. 
 

 

Relativamente às respostas corretas para as situações em que o entrevistado dizia a 

verdade ou mentia separadamente, a precisão na deteção da verdade foi de 55.8% e na deteção da 

mentira de 40.8%. Neste caso, a precisão diferiu significativamente entre ambas as condições, 

(X2(1) = 4.129, p = .042). Perante estes resultados, a hipótese 1 foi rejeitada, pois não há diferença 

entre a percentagem de respostas corretas na condição de dupla tarefa e de entrevista de recolha 

de informação. No entanto, verifica-se que os participantes revelaram maior capacidade de detetar 

corretamente a verdade do que a mentira. 

Como referido acima, as pontuações médias nos quatro domínios avaliados pelo 

questionário (esforço mental, nervosismo, controlo do comportamento e dificuldade da tarefa) 

foram analisados através de quatro ANOVAs 2x2 com os fatores condição (entrevista de recolha 

de informação e dupla tarefa) e tipo de vídeo (verdade e mentira) como fatores inter-sujeitos.  

Verificou-se um efeito principal significativo do fator condição, F(1,180) = 4.72, p = .031, 

h2
p = .025, no domínio esforço mental. Na condição dupla tarefa, o esforço mental foi avaliado 

como maior (M = 4.05, DP = 0.157) do que na condição entrevista de recolha de informação (M 

= 3.57, DP = 0.161).  

Na avaliação dos participantes que visualizaram o vídeo do tipo mentira, observou-se 

uma diferença estatística em entre as condições, F(1,180) = 5.695, p = .018, h2
p = .025. Dentro 

deste grupo, o esforço mental foi avaliado como maior na condição de dupla tarefa (M = 4.14, 

DP = 0.232) do que na condição entrevista de recolha de informação (M = 3.41, DP = 0.201).

 

 Entrevista Recolha
de Informação Dupla Tarefa

Tipo de Vídeo: Verdade 3,72 3,97
Tipo de Vídeo: Mentira 3,41 4,14
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  Tipo de Vídeo  
Verdade Mentira Total 

Certo N 48 40 88 
% em grupo 55.8 40.8 47.8 

Errado N 38 58 96 
% em grupo 44.2 59.2 52.2 

Figura 1. Média das avaliações no domínio “esforço mental” nas condições 
entrevista de recolha de informação e dupla tarefa em ambos os tipos de vídeo. 
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 Não se observaram efeitos significativos na análise global da avaliação do domínio 

nervosismo. No entanto, dentro do grupo que visualizou o vídeo para detetar a mentira, 

verificaram-se diferenças significativas entre as condições, F(1,180) = 4.84, p = .036, h2
p = .024. 

O nervosismo foi maior na condição de dupla tarefa (M = 4.82, DP = 0.300) do que na condição 

entrevista de recolha de informação (M = 3.98, DP = 0.260). 

  

 

No domínio do controlo do comportamento, verificou-se uma interação marginalmente 

significativa entre o tipo de vídeo observado e a condição de entrevista, F(1,180) = 3.17, p = .077, 

h2
p = .017. Esta interação indica que o efeito da condição foi mais marcado no grupo que 

visualizou o vídeo em que se dizia a verdade do que no grupo que visualizou o vídeo em que se 

mentia. No grupo que visualizou o vídeo do tipo verdade, verificaram-se diferenças significativas 

na média do controlo do comportamento. Esta foi maior na condição entrevista de recolha de 

informação (M = 4.5, DP = 0.290) do que na condição de dupla tarefa (M = 3.87, DP = 0.246). 
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Figura 2. Média das avaliações no domínio “nervosismo” nas condições 
entrevista de recolha de informação e dupla tarefa em ambos os tipos de vídeo.  

 

Figura 3. Média das avaliações no domínio “controlo do comportamento” nas 
condições entrevista de recolha de informação e dupla tarefa em ambos os tipos 
de vídeo.  
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O efeito principal de condição foi significativo no domínio dificuldade da tarefa, F(1,180) 

= 5.93, p = .016, h2
p = .032. Na condição de dupla tarefa (M = 3.6, DP = 0.167), a dificuldade da 

tarefa foi avaliada como maior quando comparada com a condição entrevista de recolha de 

informação (M = 3.02, DP = 0.170). No grupo que visualizou o vídeo do tipo mentira, verificou-

se uma diferença no efeito de condição, F(1,180) = 4.89, p = .028, h2
p = .026. A dificuldade da 

tarefa foi avaliada como sendo maior na condição de dupla tarefa (M = 3.61, DP = 0.246) do que 

na condição entrevista de recolha de informação (M = 2.89, DP = 0.266). 

 

 

De acordo com estes resultados, a hipótese 2 encontra-se parcialmente corroborada. No 

domínio nervosismo não foi observado um efeito condição significativo. 

No que diz respeito à escala da veracidade, foram calculadas as médias e os desvios padrões em 

cada uma das quatro condições experimentais (entrevista de recolha de informação, dupla tarefa, 

tipo de vídeo verdade e tipo de vídeo mentira) (Tabela 7).  

Tabela 7: 
Média e desvio padrão do valor da escala da veracidade nas quatro condições experimentais.  

Tipo de 
Vídeo 

Condição Escala da Veracidade 
M DP 

Verdade 
Entrevista de Recolha de Informação 4.08 2.02 

Dupla Tarefa 4.08 1.84 

Mentira  
Entrevista de Recolha de Informação 4.22 2.01 

Dupla Tarefa 4.43 1.91 

Verificou-se que no tipo de vídeo mentira, os entrevistados foram classificados como 

sendo mais honestos do que no tipo de vídeo verdade.  

Foi ainda efetuada uma correlação de Spearman entre os quatro domínios (esforço mental, 

nervosismo, controlo do comportamento e dificuldade da tarefa) e a escala de veracidade. Como 

se pode verificar na tabela 8 existem correlações negativas significativas entre os quatro domínios 

 Entrevista
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Informação

Dupla Tarefa
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Figura 4. Média das avaliações no domínio “dificuldade da tarefa” nas condições 
entrevista de recolha de informação e dupla tarefa em ambos os grupos.  
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(nervosismo, controlo do comportamento e dificuldade da tarefa) e a escala da veracidade. 

Quantos mais altos os valores nas escalas dos quatro domínios, menor é o valor na escala da 

veracidade (ou seja, mais os participantes tendem a julgar o entrevistado no vídeo como menos 

estando a dizer a verdade). No entanto, é de salientar que os coeficientes de correlação são 

bastante baixos, particularmente os relativos ao esforço mental e à dificuldade da tarefa, pelo que 

se tratam de efeitos de pequena magnitude. 

Tabela 8: 
Correlação de Spearman da escala de veracidade com os quatro domínios do questionário.  

Variável  Escala da Veracidade 
Esforço Mental  -.153* 
Nervosismo -.383** 
Controlo do Comportamento -.340** 
Dificuldade da Tarefa  -.206** 

**. A correlação é significativa no nível 0.01 (bilateral). 
*. A correlação é significativa no nível 0.05 (bilateral). 

Após análise destes resultados a hipótese 3 foi parcialmente corroborada. Existe uma 

correlação negativa entre os quatro domínios e a escala da veracidade, no entanto, os coeficientes 

de correlação são baixos.  

De modo semelhante, foram calculadas as médias para a escala de certeza da decisão em 

cada uma das quatro condições (entrevista de recolha de informação, dupla tarefa, tipo de vídeo 

verdade e tipo de vídeo mentira) (Tabela 9). 

Tabela 9: 
Média e desvio padrão do valor da escala da certeza na decisão nas quatro condições experimentais.  

Tipo de 
Vídeo 

Condição Escala da Certeza na Decisão 
M DP 

Verdade 
Entrevista de Recolha de Informação 5.00 1.70 

Dupla Tarefa 5.27 1.40 

Mentira  
Entrevista de Recolha de Informação 5.37 1.83 

Dupla Tarefa 5.55 1.00 

No geral, os reclusos estavam perto da certeza absoluta na decisão que tomaram sobre a 

classificação do entrevistado.  

Igualmente foram realizadas correlações entre a escala de certeza na decisão (M= 5.32, 

DP=1.53) e os quatro domínios. Os resultados destas correlações não foram significativos (Tabela 

10).  
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Tabela 10: 
Correlação de Spearman da escala de certeza na decisão com os quatro domínios do questionário.  

Variável  Escala de Certeza na Decisão 
Esforço Mental  .057 
Nervosismo .133 
Controlo do Comportamento .098 
Dificuldade da Tarefa  .025 

Com o objetivo de verificar de que forma os inocentes e os mentirosos foram avaliados 

pelos reclusos quando foram identificados correta e incorretamente, foram realizados testes t para 

amostras independentes e uma análise descritiva das várias pistas identificadas (Anexo B) na 

questão aberta. Estas pistas foram as utilizadas pelos reclusos para a classificação do entrevistado 

no vídeo como inocente ou mentiroso. As análises com os testes t indicaram que os inocentes 

avaliados incorretamente como mentirosos foram classificados como mais nervosos (M = 4.96, 

DP = 1.69) do que os inocentes classificados corretamente (M = 3.99, DP = 1.97), t(84) = 2.45, p 

= .017, 95% CI [0.185, 1.78]. Igualmente, nos inocentes incorretamente classificados como 

mentirosos foi avaliado um maior controlo do comportamento (M = 4.58, DP = 1.6) do que nos 

inocentes corretamente classificados (M = 3.77, DP = 1.64), t(84) = 2.28, p = .025, 95% CI [0.101, 

1.51].  

Os mentirosos corretamente classificados foram avaliados com um maior esforço mental 

(M = 4.26, DP = 1.41) do que os incorretamente classificados como inocentes (M = 3.36, DP = 

1.50), t(96) = -2.99, p = .003, 95% CI [-1.49, -0.305]. Da mesma forma, os mentirosos 

corretamente classificados foram avaliados com um maior nível de nervosismo (M = 5.57, DP = 

1.44) do que os classificados incorretamente como inocentes (M = 3.489, DP = 1.91), t(95) = 

6.14, p < .001, 95% CI [-2.75, -1.41].  

Os restantes testes t para amostras independentes revelaram, de modo semelhante, uma 

diferença significativa nos últimos dois domínios.  

Nos mentirosos corretamente classificados foi avaliado um maior controlo do 

comportamento (M = 5.36, DP = 1.51) do que nos mentirosos incorretamente classificados como 

inocentes (M = 3.57, DP = 1.65), t(96) = -5.48, p < .001, 95% CI [-2.44, -1.14]. Por último, os 

mentirosos corretamente classificados foram avaliados com uma maior dificuldade de tarefa (M 

= 3.76, DP = 1.47) do que os classificados incorretamente como inocentes (M = 2.80, DP = 1.68), 

t(96) = -2.91, p = .004, 95% CI [-1.61, -0.305].  

A análise descritiva das várias pistas revelou que no geral, a pista mais mencionada na 

questão aberta foi o nervosismo/tensão (20.7%).  Seguidamente foram mencionadas 18.5% das 

vezes o conteúdo do discurso, 11.1% das vezes o esforço mental, 8.1% das vezes a postura 

corporal, 8.1% das vezes a fluência/hesitações no discurso e 7.4% das vezes a 

espontaneidade/latência no discurso (Anexo C).  

  No que concerne aos participantes que incorretamente classificaram os inocentes como 

mentirosos, as pistas mencionadas para justificação da sua escolha foram o nervosismo/tensão 
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(28.1%), o conteúdo do discurso (21.0%), o esforço mental (15.8%), a espontaneidade/latência 

do discurso (8.8%) e a fluência/hesitações no discurso (8.8%).  As pistas que influenciaram os 

reclusos a classificar corretamente os inocentes foram o conteúdo do discurso (22.4%), o 

nervosismo/tensão (14.5%), o esforço mental (11.3%), a espontaneidade/latência do discurso 

(9.7%) e a postura corporal (9.7%).  

Os reclusos que incorretamente classificaram os mentirosos como inocentes forneceram 

como pistas o conteúdo do discurso (15.4%), o nervosismo/tensão (14.1%), a tranquilidade 

(12.8%), o esforço mental (11.5%), a postura corporal (11.5%), a fluência/hesitações no discurso 

(11.5%) e a espontaneidade/latência no discurso (9.0%). Os participantes que corretamente 

classificaram os mentirosos basearam-se em pistas como o nervosismo/tensão (27.4%), o 

conteúdo do discurso (16.4%) e os movimentos corporais (12.3%) (Anexo D).  

De acordo com os resultados obtidos, a hipótese 4 é corroborada. Os reclusos ainda 

baseiam a sua deteção de mentira em crenças populares, mas os resultados igualmente indicam 

que igualmente utilizam pistas diagnósticas validadas pela literatura para auxiliar a sua deteção.  

Discussão  

Este estudo teve por objetivo analisar a precisão da deteção da mentira através da 

visualização de vídeos, onde a carga cognitiva do entrevistado era aumentada (teoria da 

abordagem cognitiva, Blandón-Glitin, Fenn, Masip e Yoo, 2014; Vrij, Fisher & Blank 2015; Vrij, 

Mann, Leal, Vernham & Vaughan, 2016), em reclusos, os considerados experts a mentir (Vrij & 

Semin, 1996). Igualmente, pretendeu-se estudar quais os fatores e pistas que poderiam influenciar 

a sua capacidade de deteção. De modo a atingir estes objetivos, apresentámos vídeos que exibiam 

uma de duas condições: uma entrevista de recolha de informação ou uma entrevista de recolha de 

informação com a realização simultânea de uma tarefa de Stroop modificada (tarefa que aumenta 

a carga cognitiva). Os nossos resultados demonstram que ambas as condições levaram a uma 

precisão idêntica da deteção da mentira. Todavia, os reclusos obtiveram uma melhor precisão na 

deteção da verdade do que na deteção da mentira, diferenciando-se do estudo de Hartwig e 

colaboradores (2004), onde os reclusos obtiveram uma pior precisão na deteção da verdade. Como 

possível explicação para este resultado, coloca-se em hipótese, o receio evidenciado verbalmente 

pelos reclusos em “julgar” os entrevistados como mentirosos.  

A análise das pontuações atribuídas aos vídeos nos quatro domínios (esforço mental, 

nervosismo, controlo do comportamento e dificuldade da tarefa) objetivou verificar se as 

condições de entrevista (apenas entrevista de recolha de informação ou dupla tarefa) influenciam 

a avaliação nesses aspetos do comportamento e das pistas manifestadas. Foram também 

calculadas correlações entre as pontuações globais nos quatro domínios e a avaliação feita de cada 

vídeo na escala de veracidade, tendo-se verificado correlações negativas estatisticamente 

significativas para todos os domínios, i.e., quanto mais alta a avaliação em cada um dos domínios, 

menor o grau de veracidade atribuído ao discurso do entrevistado. Contudo, é importante salientar 
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que, ainda que interessantes, estes resultados devem ser interpretados com alguma precaução, 

uma vez que os tamanhos dos efeitos verificados foram de pequena magnitude.  

 Nos vídeos em que o entrevistado estava a mentir, os reclusos avaliaram o esforço mental 

como maior na condição de dupla tarefa do que na condição de entrevista de recolha de 

informação. Este domínio está também significativamente correlacionado com a escala da 

veracidade. Quanto mais alto o valor do esforço mental, menor é o valor na escala da veracidade, 

ou seja, menos honestos são considerados os entrevistados. Estes resultados confirmam o 

proposto por Vrij e colaboradores (2015), o aumento da carga cognitiva através do uso de uma 

tarefa adicional torna o cenário de entrevista mentalmente mais difícil. Como consequência deste 

aumento, os entrevistados podem sentir menos capacidade em acompanhar as tarefas ou podem 

começar a sentir dificuldade em controlar os comportamentos que revelem pistas relacionadas 

com a mentira. Os entrevistados corretamente classificados como mentirosos evidenciaram um 

maior esforço mental, o que provocou a exibição de pistas diagnósticas (como por exemplo o 

conteúdo do discurso, mencionado por DePaulo et al., 2003 como pista diagnóstica da mentira e 

mencionado pelos reclusos como justificação para a sua classificação do entrevistado).  

A falta de capacidade em acompanhar as tarefas é verificada através dos resultados 

obtidos na avaliação da dificuldade da tarefa. Na condição dupla tarefa, em que os entrevistados 

estavam a mentir, a dificuldade da tarefa foi avaliada como maior. Este domínio encontra-se 

igualmente significativamente correlacionado com a escala da veracidade. Quanto maior é 

avaliada a dificuldade da tarefa, menor é o valor na escala da veracidade, tendo esta sido avaliada 

como maior nos mentirosos corretamente classificados, consequentemente.  Deduz-se que a falta 

de capacidade em acompanhar as tarefas e a perceção por parte dos reclusos da dupla tarefa 

executada por alguns dos entrevistados direcionem estes a avaliar a dificuldade da tarefa como 

maior. Segundo Vrij, Fisher, Mann, e Leal (2008) a formulação da mentira e o esforço para soar 

plausível são um dos fatores que contribuem para o aumento da carga cognitiva tornando o ato de 

mentir exigente. A dificuldade da tarefa pode ser percecionada através do esforço mental exibido, 

podendo dar pistas de que o entrevistado está a mentir.   

 No domínio do controlo do comportamento o efeito da condição de entrevista está mais 

marcado nos vídeos em que o entrevistado está a dizer a verdade, nomeadamente na condição de 

entrevista de recolha de informação. O expectável seria este controlo ser mais evidenciado pelos 

mentirosos. De acordo com a literatura (Manusov, 2006; Vrij, Mann & Fisher, 2006) a 

monitorização ou o controlo do comportamento é realizado pelos mentirosos de forma a evitarem 

criar a impressão de que estão a mentir. No entanto, no presente estudo, o controlo do 

comportamento foi percecionado pelos participantes como sendo maior nos entrevistados 

inocentes, na entrevista de recolha de informação. Esta perceção pode estar relacionada com a 

falta de gestos ilustradores e os movimentos corporais, já que no geral, de acordo com a análise 

descritiva das pistas, este tipo de gestos foi mencionado apenas 0,7% das vezes e os movimentos 

corporais 4.1% das vezes. Coloca-se em hipótese que o expectável para os reclusos seria que 
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numa entrevista de recolha de informação os entrevistados gesticulassem mais do que o 

observado. Porter e ten Brinke (2010) consideram os gestos ilustradores como uma das melhores 

pistas não verbais validadas para detetar a mentira. Esta avaliação do controlo do comportamento 

poderá ter influenciado a classificação dos entrevistados como mentirosos ou inocentes por parte 

dos reclusos. Porém, a avaliação dos reclusos nas questões referentes a este domínio pode ter sido 

influenciada pelas exigências colocadas aos entrevistados dos diferentes vídeos. Por exemplo, nos 

vídeos referentes à condição dupla tarefa, os entrevistados teriam que estar atentos à tarefa 

“Stroop” no ecrã de computador à sua frente e responder com o rato. A execução desta tarefa, 

condiciona os movimentos corporais ou gestos ilustradores expectáveis no acompanhamento 

verbal. Coloca-se assim a hipótese de que este aspeto poderá ter condicionado a avaliação do 

domínio controlo do comportamento. Nos inocentes incorretamente classificados e nos 

mentirosos corretamente classificados foi observado um maior controlo do comportamento, de 

modo que este domínio se correlaciona de forma negativa com a escala da veracidade. Quanto 

maior o nível de controlo do comportamento, menor o valor na escala da veracidade.  

Relativamente ao domínio nervosismo, apenas nos vídeos em que os entrevistados se 

encontram a mentir se verificaram diferenças significativas entre as condições. Na condição dupla 

tarefa o entrevistado é visto como estando mais nervoso do que na condição entrevista de recolha 

de informação. Estes resultados parecem indicar que, para os participantes, um dos indicadores 

do aumento da carga cognitiva que se faz sentir nos entrevistados que estão a mentir é o 

nervosismo. Tanto os inocentes incorretamente classificados, como os mentirosos corretamente 

classificados foram avaliados como mais nervosos do que os restantes. O domínio nervosismo 

está igualmente correlacionado negativamente com a escala da veracidade. Quanto maior o nível 

de nervosismo percecionado, menor o valor na escala da veracidade. No geral, o nervosismo foi 

a pista mais mencionada (20.7%) assim como na classificação correta dos mentirosos (27.4%). 

Igualmente esta pista induziu a classificação incorreta dos inocentes como mentirosos (28.1%). 

Conclui-se que a pista nervosismo é uma pista considerada pelos nossos participantes como 

diagnóstica da mentira. Esta conclusão vai ao encontro da conclusão obtida pelo estudo The 

Global Deception Research Team (2006), em que um dos comportamentos associados à mentira 

pelos participantes foi o nervosismo. Contudo, a pista mais mencionada pelos participantes nesse 

estudo foi o evitamento ocular. Os participantes no nosso estudo apenas mencionaram esta pista 

1.1% das vezes. Este resultado pode ter sido motivado pela explicação das especificidades do 

vídeo no início da recolha de dados. Foi explicado que todos os entrevistados estariam a olhar 

para o ecrã de computador à sua frente.  

A meta-análise de DePaulo e colaboradores (2003) assim como outros estudos (Bond & 

DePaulo, 2006; Porter & ten Brinke, 2010; Vrij & Mann, 2001; Vrij et al., 2015) não consideram 

o nervosismo como uma pista diagnóstica. No entanto, foi a pista mais utilizada pelos reclusos 

para detetar a mentira. Em parte, os reclusos ainda baseiam a sua deteção de mentira em crenças 

populares (ou estereótipos) mas, na maioria das vezes, igualmente utilizaram pistas consideradas 
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pela literatura como pistas diagnósticas, como por exemplo: o conteúdo do discurso (Bond & 

DePaulo, 2006; DePaulo et al., 2003; Porter & ten Brinke, 2010; The Global Deception Research 

Team, 2006; Vrij et al., 2015), o esforço mental justificado com o ato de pensar muito (Vrij & 

Mann, 2010), as hesitações/fluência no discurso e a latência/espontaneidade do discurso (Vrij, 

2005). Todavia, esta perceção das pistas diagnósticas parece não ter influenciado a precisão da 

deteção.  

A média da escala de certeza na decisão que tomaram revela que, considerando a baixa 

precisão na deteção da mentira, os reclusos sobrevalorizaram as suas capacidades de deteção. No 

estudo de Elaad (2009) os reclusos avaliaram a sua capacidade para detetar a mentira como mais 

baixa do que a dos interrogadores da polícia.  

Relativamente ao estudo conduzido por Oliveira (2017) com militares da Guarda 

Nacional Republicana (GNR), verificaram-se diferenças na precisão em ambas as condições de 

entrevista (entrevista de recolha de informação: 40.5%; dupla tarefa: 41.3%). No entanto estas 

diferenças não foram significativas. A precisão em ambas as condições no nosso estudo foi de 

47.8 %. Tal como em Oliveira (2017), nenhuma condição influenciou a precisão. No que diz 

respeito à precisão na deteção da verdade, os militares da GNR obtiveram uma precisão de 39.2% 

e os reclusos uma precisão de 55.8%. Quanto à precisão na deteção da mentira, os militares 

tiveram uma precisão de 42.5% e os reclusos uma precisão de 40.8%. Perante estes resultados, 

pode-se afirmar que os reclusos parecem possuir uma melhor capacidade de deteção da verdade 

em comparação com os militares da GNR. No que concerne a capacidade de deteção da mentira, 

os militares parecem ter uma melhor precisão, todavia, esta não é muito superior à dos reclusos. 

Considera-se, como conclusão geral, que os reclusos deste estudo não são experts na 

deteção da mentira devido à baixa precisão na sua deteção e que a condição de dupla tarefa nos 

vídeos visualizados não exerceu qualquer tipo de influência na precisão da deteção da mentira. 

As análises realizadas da influência das condições (entrevista de recolha de informação e dupla 

tarefa) na avaliação feita pelos reclusos aos quatro domínios (esforço mental, controlo do 

comportamento, nervosismo e dificuldade da tarefa) não revelaram os resultados significativos 

expectáveis, no entanto, conseguimos extrair algumas informações relevantes. Segundo os 

resultados obtidos, parte dos domínios nos vídeos em que o entrevistado estava a mentir e a 

realizar a tarefa de Stroop em simultâneo foram avaliados pelos reclusos no sentido esperado. 

Nestes vídeos, o esforço mental foi avaliado como maior, assim como a dificuldade da tarefa e o 

nervosismo. O domínio controlo do comportamento foi avaliado como maior nos vídeos em que 

o entrevistado estava a dizer a verdade na condição entrevista de recolha de informação. É referido 

na literatura que o controlo comportamental é uma pista diagnóstica associada à mentira 

(Manusov, 2016; Vrij et al., 2016). Possivelmente em consequência da não perceção de gestos 

ilustradores ou até da perceção dos movimentos corporais, os reclusos avaliaram os inocentes 

com um maior controlo do comportamento, tendo sido esta avaliação uma pista para 

incorretamente os classificarem como mentirosos. Estes reconheceram o controlo do 
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comportamento como uma pista diagnóstica, no entanto, avaliaram de forma errada este domínio 

nos vídeos de recolha de informação de entrevistados inocentes, podendo esta avaliação estar 

condicionada com as exigências colocadas aos entrevistados durante a entrevista, tal como 

referido acima.  

O nervosismo (pista não diagnóstica) foi a pista mais utilizada pelos reclusos na 

classificação dos entrevistados, porém, também identificaram em grande percentagem pistas 

diagnósticas validadas pela literatura. A única conclusão auferível para este aspeto será os 

reclusos não possuírem capacidade para reconhecer estas pistas diagnósticas como pistas 

associadas à mentira e fundamentarem a sua deteção em pistas baseadas em estereótipos como o 

nervosismo. Alternativamente, o que também poderá ser considerado como uma limitação e uma 

possível explicação para a baixa precisão na deteção da mentira, é a própria situação em que os 

reclusos se encontram. Concretamente, tendo em consideração alguns comportamentos 

observados durante a recolha de dados, pareceu-nos que alguns reclusos não se sentiam confiantes 

em classificar alguém como mentiroso. Assim, levantamos a hipótese de que estes até poderiam 

possuir as capacidades para reconhecer as pistas diagnósticas da mentira validadas pela literatura 

e utilizá-las para detetar a mentira, mas instigados pela sua situação atual e com algum receio que 

pudessem ser “julgados” por classificarem o entrevistado do vídeo que visualizaram como 

mentiroso, optaram por considerar os entrevistados dos vídeos apresentados como inocentes. No 

entanto, esta é apenas uma hipótese explicativa, que não podemos comprovar com base nos dados 

recolhidos e que carece de investigação adicional. 

Como futuras investigações, sugere-se que este estudo seja replicado com reclusos 

efetuando uma alteração. Após visualização do vídeo e do preenchimento do questionário, sugere-

se que seja apresentada uma lista com várias pistas diagnósticas e não diagnósticas da mentira 

para que os participantes selecionem as que consideram estar associadas à mentira. Com esta 

alteração será possível verificar se os participantes reconhecem as pistas diagnósticas mais 

associadas à mentira e se assim se revelar, teríamos algum apoio para a hipótese de que a sua 

situação poderá influenciar as suas classificações dos entrevistados dos vídeos. Igualmente 

propúnhamos realizar um estudo semelhante com a seguinte diferença: explicar o racional da 

técnica do aumento da carga cognitiva. Por outras palavras, utilizava-se precisamente o mesmo 

método (incluindo a lista de pistas diagnósticas e não diagnósticas) numa primeira recolha. Após 

a recolha inicial explicava-se aos participantes o racional da técnica do aumento da carga 

cognitiva e realizava-se uma segunda sessão para verificar se a precisão na deteção da verdade ou 

da mentira melhora significativamente. Uma limitação encontrada que poderia gerar conclusões 

interessante é a heterogeneidade da amostra composta por vinte e dois participantes do sexo 

feminino e 162 do sexo masculino. Seria instigante analisar a diferença/semelhança na capacidade 

de deteção entre ambos os sexos.  

De modo geral, verificou-se que os vídeos onde é utilizada a técnica do aumento da carga 

cognitiva não contribuíram para a melhoria da precisão da deteção da mentira ou da verdade. 
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Contudo, através deste estudo demonstrou-se que o nervosismo continua a ser utilizado como 

uma pista na deteção da mentira, mas os reclusos igualmente utilizaram pistas diagnósticas 

validadas pela literatura. Conclui-se assim que por muito que as crenças populares relativamente 

à mentira prevaleçam, já se começam a utilizar pistas diagnósticas fidedignas, todavia, estas não 

contribuem para um aumento das taxas de acerto.  

Este estudo não permitiu que chegássemos ao nosso objetivo geral de comprovar que um 

aumento da carga cognitiva contribui para melhorar a precisão na deteção da mentira e da verdade, 

mas deu-nos sugestões sobre quais as alterações necessárias a realizar para futuras investigações 

que nos permitam afirmar o efeito positivo desta técnica na deteção. Desta forma, ao confirmar-

se este efeito positivo, a técnica poderia ser apresentada às várias forças policiais através de 

formações, contribuindo para uma melhoria dos métodos de interrogatório.  
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Anexo A – Questionário apresentado aos participantes na recolha de dados  

Participante nº ___ 

Vídeo___________ 

Código __________ 

 
Dados sociodemográficos 
 

Sexo:    M ¨          F ¨ 

 

Idade: ________ 

 

Habilitações literárias: _______________________ 

 

A cumprir pena pelo crime de: ___________________________________________________________ 

 

Duração da pena: ____________________________ 

 

Tempo cumprido: ____________________________ 

 

Condenações anteriores: 

Sim �   Não � 

 

Se sim… 

Crime(s) e respetiva(s) pena(s) : 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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1. Após a visualização do vídeo que irá ver em seguida, vamos pedir-lhe que responda às seguintes questões. Assim, durante a 

visualização do vídeo, tenha atenção às pistas que considere poderem revelar os aspetos que terá que avaliar. 

 

Assinale as suas respostas com uma cruz (x) na opção selecionada. De 1 (um) a 7 (sete), sendo 1 “nenhum(a)”/ “nada” e 7 “muito”… 

 1 2 3 4 5 6 7 

Considera existirem sinais de inquietação na prestação do entrevistado?        

Qual o nível de esforço mental que o indivíduo entrevistado aparenta experienciar durante a entrevista?        

Quão mentalmente difícil aparenta ser esta tarefa para o entrevistado?        

Quão árdua avalia a tarefa do indivíduo que responde às questões?        

1 = “nenhum(a)”/ “nada” e 7 = “muito”… 1 2 3 4 5 6 7 

Parece-lhe que existe uma tentativa por parte do entrevistado em regular a sua conduta?        

O entrevistado parece nervoso?        

Quão difícil lhe parece a tarefa do entrevistado?        

O entrevistado aparenta tentar controlar o seu comportamento?        

Quão exigente considera a tarefa do entrevistado?        

Quanto parece pensar o entrevistado enquanto responde à entrevista?        

O entrevistado aparenta tentar dominar a sua atitude?        

Identificou ansiedade por parte do entrevistado?        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domínio nervosismo 

Domínio esforço mental  

Domínio dificuldade da tarefa  

Domínio controlo do comportamento 



 

 

34 

2. De 1 (um) a 7 (sete), sendo 1 “nada” e 7 “muito”, até que ponto considera que o indivíduo entrevistado está a dizer a verdade? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Porquê? 

 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Se tiver que dizer que esta pessoa está a mentir ou a dizer a verdade, o que diria? 

 

¨ Mentir  ¨ Dizer a verdade 

 

 

5. Também de 1 a 7, qual o seu grau de certeza nesse julgamento, sendo 1 “nada certo” até 7 “certeza absoluta”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

1 2 3 4 5 6 7 
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6. Já participou em algum estudo de deteção da mentira? 

 

Sim  ¨  Não ¨
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Anexo B – Lista de pistas utilizadas pelos participantes na classificação dos 
entrevistados e a sua respetiva descrição  

Pista  Descrição 
Autocontrolo Entrevistado demonstra tentar controlar o seu comportamento, 

nomeadamente os movimentos corporais e o seu discurso  

Discurso (conteúdo)  Detalhes; plausibilidade da resposta; coerência e consistência da 

resposta por parte do entrevistado 

Discurso (espontaneidade/ 

latência)  

Tempo entre o fim da questão e o início da resposta do 

entrevistado  

Discurso (fluência/hesitações)  (In)existência de correções durante a resposta por parte do 

entrevistado; este interage de forma fluída, sem interrupções 

durante o discurso  

Discurso (tempo)  Tempo total da interação do entrevistado; duração total da 

resposta 

Esforço Mental  O entrevistado parece estar a pensar muito (a realizar “cálculos 

mentais”); uso frequente de “bengalas” durante o discurso como 

“ah”, “uh”, entre outras 

Expressões faciais  Expressões evidenciadas pela face do entrevistado indicando as 

suas emoções durante o momento da interação  

Ilustradores gestuais  Movimentos das mãos que acompanham a resposta do 

entrevistado e ilustram-na 

Movimentos corporais  Movimentos dos braços, mãos, pernas e pés  

Nervosismo/Tensão O entrevistado parece nervoso, tenso; executa movimentos 

corporais que o fazem parecer nervosa 

Olhos (contacto ocular) O entrevistado olha o entrevistador nos olhos ou evita o contacto 

ocular com o mesmo  

Olhos (piscar)  Olhos abrem-se e fecham-se rapidamente 

Postura corporal  Postura que indica tensão, nervosismo, tranquilidade ou 

relaxamento por parte do entrevistado  

Sem motivo  Não existem razões ou motivos que levem o entrevistado a mentir 

Tranquilidade  O entrevistado parece relaxado, sem sinais de nervosismo/tensão 

como aumento dos movimentos corporais ou distúrbios no 

discurso  

Voz (tom)  O tom de voz é alto ou o comunicador utiliza uma frequência 

adequada à interação  
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Anexo C – Tabela das percentagens das pistas que no geral os participantes 
utilizaram para classificar os entrevistados  

Variáveis Pistas  Amostragem Pistas 
n=270 

  n % 
Autocontrolo  3 1.1 

Discurso (Conteúdo)  50 18.5 

Discurso (Espontaneidade/Latência)  20 7.4 

Discurso (Fluência/Hesitações)  22 8.1 

Discurso (Tempo)  7 2.6 

Esforço Mental  30 11.1 

Expressões Faciais  10 3.7 

Ilustradores Gestuais  2 0.7 

Sem Motivo   11 4.1 

Movimentos (Corporais)  11 4.1 

Nervosismo/Tensão  56 20.7 

Olhos (Contacto Ocular)  3 1.1 

Olhos (Piscar)  1 0.4 

Postura Corporal  22 8.1 

Tranquilidade  14 5.2 

Voz (Tom)   8 3.0 
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Anexo D – Tabela das percentagens das pistas que os participantes utilizaram para correta e incorretamente classificarem os inocentes e 
os mentirosos  

Variáveis Pistas  Inocentes incorretamente 
classificados 

Inocentes corretamente 
classificados 

Mentirosos incorretamente 
classificados 

Mentirosos corretamente 
classificados 

 n = 57 n = 62 n = 78 n = 73 

n (%) n (%) n (%) n (%) 
Autocontrolo  0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (4.1%) 
Discurso (conteúdo) 12 (21.0%) 14 (22.6%) 12 (15.4%) 12 (16.4%) 
Discurso (Espontaneidade/Latência) 5 (8.8%) 6 (9.7%) 7 (9.0%) 2 (2.7%) 
Discurso (Fluência/Hesitações) 5 (8.8%) 4 (6.5%) 9 (11.5%) 4 (5.5%) 
Discurso (Tempo)  2 (3.5%) 3 (4.8%) 0 (0.0%) 2 (2.7%) 
Esforço Mental 9 (15.8%) 7 (11.3%) 9 (11.5%) 5 (6.9%) 
Expressões Faciais  3 (5.3%) 2 (3.2%) 2 (2.6%) 3 (4.1%) 
Ilustradores Gestuais  0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (2.7%) 
Sem Motivo  0 (0.0%) 5 (8.0%) 5 (6.4%) 1 (1.4%) 
Movimentos (Corporais)  2 (3.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 9 (12.3%) 
Nervosismo/Tensão  16 (28.1%) 9 (14.5%) 11 (14.1%) 20 (27.4%) 
Olhos (Contacto Ocular)  1 (1.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (2.7%) 
Olhos (Piscar) 0 (0.0 %) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (1.4%) 
Postura Corporal  2 (3.5%) 6 (9.7%) 9 (11.5%) 5 (6.9%) 
Tranquilidade  0 (0.0%) 4 (6.5%) 10 (12.8%) 0 (0.0%) 
Voz (Tom)  0 (0.0%) 2 (3.2%) 4 (5.1%) 2 (2.7%) 

 
 


