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PROGRAMA 
1. ENTREVISTA A ARGUIDOS E TESTEMUNHAS 

• Factores que podem influenciar o testemunho 

• Técnicas e estratégias 

• Situação das testemunhas vulneráveis 

 

2. A MENTIRA E A SUA DETEÇÃO  

• Processos cognitivos e emocionais  

• Avaliação do comportamento verbal e não-verbal  

• Estratégias para aumentar a eficácia na deteção da mentira  

  

 



ENTREVISTA A ARGUIDOS E TESTEMUNHAS 
 



 

 

 

FACTORES EXTERNOS, DO CONTEXTO: 

 

O tempo decorrido entre o evento e a audição/entrevista; 

O setting em que a entrevista decorre; 

A quantidade de vezes em que a testemunha/vítima é ouvida; 

A mediatização dos processos e o impacto no testemunho; 

As técnicas e estratégias utilizadas na audição/entrevista. 

 

 

 

FACTORES QUE PODEM INFLUENCIAR O TESTEMUNHO 



 

 

 

 

ART. 126.º  CPP 

Métodos proibidos de prova 

“1. São nulas, não podendo ser utilizadas, as provas mediante tortura, coacção ou, em geral, 

ofensa à integridade física ou moral das pessoas. 

2. São ofensas da integridade física ou moral das pessoas as provas obtidas, mesmo que com o 

consentimento delas, mediante: 

a) 

b) Perturbação, por qualquer meio, da capacidade da memória ou de avaliação. 

……” 

 

 

 

FACTORES QUE PODEM INFLUENCIAR O TESTEMUNHO 



 

 

Obter um relato mais completo possível, de forma a determinar o que possa ter acontecido; 

Esclarecimento dos factos que se encontram em investigação; 

Minimizar a possibilidade de contaminação do relato; 

Reduzir o stresse e evitar a revitimização das testemunhas/vítimas. 

 

O modo como a pessoa é entrevistada pode determinar os resultados de um caso.  

 

A entrevista é um processo de comunicação e interacção pessoal (Hargie, 2006). Ter em conta as 

expectativas, estereótipos, preconceitos e crenças que são enviesamentos. 

 

 

OBJECTIVO ENTREVISTA/AUDIÇÃO A ARGUIDOS E TESTEMUNHAS 



 

 

 

 

ART. 138.º  CPP 

Regras da Inquirição 

“1. …. 

2. Às testemunhas não devem ser feitas perguntas sugestivas ou impertinentes, nem quaisquer 

outras que possam prejudicar a espontaneidade e a sinceridade das respostas. 

3. A Inquirição deve incidir, primeiramente, sobre os elementos necessários à identificação da 

testemunha (…) bem como sobre quaisquer circunstâncias relevantes para avaliação da 

credibilidade do depoimento (…)”. 

 

 

 

 

 

FACTORES QUE PODEM INFLUENCIAR O TESTEMUNHO 



PRINCIPAIS DIFICULDADES PERCEPCIONADAS: 

• Procedimento rígido pergunta-resposta; 

• Perguntas fechadas, de escolha múltipla, sugestivas; 

• Perguntas formuladas pela negativa; 

• Avanços e recuos nas temáticas abordadas – sequência inapropriada das questões; 

• Interrupções frequentes da narrativa do arguido/testemunha; 

 



PRINCIPAIS DIFICULDADES PERCEPCIONADAS: 

 

• Interpretação de alguns acontecimentos; 

• Sem espaço para o arguido/testemunha processar adequadamente a informação; 

• Não respeitar o silêncio e as pausas; 

• Não clarificar os conceitos ou informações que o arguido/testemunha fornece; 

• Linguagem nem sempre adequada o que leva a dificuldades na comunicação. 

(Godoy & Higueras, 2005;  Gudjonsson, 2003; Holmberg & Kronkuist, 2008; Kebbel & Wagstaff, 1999; Peinado, 2008), 

 



RESULTADOS OBTIDOS: 

• Menor colaboração por parte do arguido/testemunha; 

• Sentimento por parte dos arguidos/testemunhas de não serem ouvidos; 

• Relatos pouco espontâneos; 

• Relatos menos extensos e com menos detalhes; 

• Probabilidade de maior número de erros e imprecisões; 

 



TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS 

Entrevista Cognitiva (EC)  

 

Modelo PEACE 

(Planing and Preparation, Engace and Explanation, Account, Clousure e Evaluation). 

 



TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS 

A EC assenta em dois princípios teóricos: 

• Princípio da Codificação Especifica (Tulving & Thomson, 1973) 

 A recuperação da informação é mais eficaz quando se cria um ambiente de recuperação o 

mais semelhante possível ao ambiente em que a informação foi codificada. Este principio é o 

que está na origem de uma das técnicas da EC que é o restabelecimento do contexto. 

• Teoria do Traço de Memória (Bower, 1967; Wickens, 1970) 

 A memória é constituída por um conjunto complexo de traços dispersos, pelo que se não for 

possível aceder à informação armazenada através de uma dada estratégia, será 

provavelmente possível através do recurso a uma estratégia diferente. Este principio é o que 

está subjacente a duas técnicas da EC – mudança de perspectiva e mudança de ordem. 

 



TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS 

A EC  (Geilselman et al., 1984) é constituída por 4 técnicas principais (impedem a recuperação 

automática a partir do esquema de script).   

• Restabelecimento do contexto 

Procura-se que a pessoa reconstrua mentalmente o contexto físico do evento (externo) e 

pessoal (interno) existente no momento do evento. 

 

• Contar tudo 

É pedido à pessoa que conte tudo o que se recordar relativo ao evento que presenciou ou 

esteve envolvida, procurando não esquecer todos os detalhes, mesmo aqueles que possa 

considerar que não são muito relevantes.   



TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS 

• Mudança de ordem 

Solicita-se à pessoa que conte novamente o evento, mas começando por um momento 

diferente, que pode ser pelo final da narrativa e que vá recuando. 

 

“Agora gostaria de lhe pedir para realizar uma nova tarefa que é contar o que me acabou de 

contar, mas numa ordem diferente. Comece com a última coisa que se recorda e vá recuando. 

Eu ajudou-a nesse processo.”  

 



TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS 

• Mudança de perspectiva 

Solicita-se à pessoa que conte novamente o evento, mas agora colocando-se numa 

perspectiva diferente. 

 

“Agora gostaria de lhe pedir para se colocar numa perspectiva diferente. Num outro local ou então 

observar a situação como se estivesse debaixo de holofotes. Isto por vezes ajuda as pessoas a 

recordarem outras coisas”.  

 

Também pode ser adaptado e solicitar à pessoa que se foque apenas naquilo que foi verbalizado, ou 

na sensação que teve quando o evento esta a ocorrer… 



TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS 

 

 

 

A EC foi revista e melhorada, tendo sido adicionadas aptidões sociais e estratégias de 

comunicação  (Fisher & Geiselman, 1992): 

 

• Estabelecimento de uma relação adequada e positiva com a testemunha 

• Transferência de controlo da entrevista para a testemunha. 

• Questionamento compatível com a testemunha 

• Modificar o comportamento da testemunha. 

 

• As técnicas de Mudança de Ordem e Mudança de Perspectiva passam a ser facultativas. 

 

 

 



TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS 

• As novas versões da EC revelaram uma quantidade de informação correcta (informação 

que corresponde ao facto real) similar. Há mais detalhes correctos quando a entrevista 

ocorre pouco tempo após o crime.  

 

• Os detalhes incorrectos (informação que foi distorcida de alguma forma: ex. dizer que um 

carro é azul quando é preto) e fabulações (informação que não corresponde a nenhuma 

situação real, por ex. que esteve uma terceira pessoa no local quando isso não é verdade) são 

inferiores aos obtidos com as entrevistas estruturadas.  

 

• A investigação indica que a EC permite obter mais informação e sem que a exatidão seja 

afectada, relativa a entrevistas estruturadas 



TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS 

 

Algumas técnicas da entrevista cognitiva são difíceis de ser aplicadas a crianças ou a pessoas 

com debilidade, porque não compreendem correctamente as instruções ou têm dificuldade em 

se descentrar.  

 

No entanto as testemunhas têm de ser cooperantes. 

  

 



TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS 
NO CASO DOS ARGUIDOS: 

• Atitude do entrevistador, associadas a uma maior ou menor motivação do arguido para falar. 

• Uma entrevista baseada em pressupostos técnico-cientificos, princípios éticos e legais/processuais é a melhor 
garantia para a efectiva aplicação da justiça (Terapêutica Jurisprudencial). 

2 Técnicas: 

Permitem perceber a motivação do suspeito para colaborar e a performance perante situações inesperadas. Como 
reage ao pedido? Revela dificuldade em executá-lo? Porquê? 

• Solicitar um esboço ou desenho 

A ilustração é pedida como forma de clarificar a narrativa para uma melhor compreensão do entrevistador e 
também para dar oportunidade de que informação adicional seja acrescentada. 

• Recontar a história por ordem cronológica inversa 

Sobrecarga cognitiva e dos recursos para manter a consistência da história. 

 



TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS 

 

A CONFISSÃO: 

• Assumir a responsabilidade dos factos; 

• Para proteger alguém; 

• Desejo patológico de notoriedade; 

• Desejo de auto-punição associado a um sentimento de culpa; 

• Porque deseja escapar a um interrogatório entendido como coercivo; 

• Porque não se recorda bem dos factos e se for sugestionado pode assumir que talvez o tenha feito 
(falsa memória); 

• Porque não compreende a natureza do processo e da acusação; 

 



MODELO PEACE 

Preparação 

Explicacão dos objectivos e estabelecimento de 
uma relação 

Relato dos factos/clarificação/confronto com 
inconsistências 

Fecho 

Avaliação 



MODELO PEACE 

ETAPA 1 – PREPARAÇÃO: 

• Recolha de informações (do processo e do sujeito – possíveis vulnerabilidades), identificar objectivos e estratégias a 

adoptar. 

• Elaborar um plano escrito da entrevista com os temas a serem abordados. 

 

ETAPA 2 – EXPLICAÇÃO DOS OBJECTIVOS E ESTABELECIMENTO DE UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA  

• Estabelecimento de primeiro contacto (personalização, apresentação de todos os intervenientes). 

• Demonstrar preocupação com o bem-estar, de forma a que se sinta confortável – diminuir a resistência/ansiedade. 

• Explicar objectivos da audição/entrevista e começar a entrevista por abordar temas neutros e que nos permitam 

compreender algumas das características da pessoa que estamos a entrevistar (personalidade, o seu estado emocional, 

limitações cognitivas, intelectuais ou linguísticas que ponham em causa a sua capacidade de testemunhar, bem como a 

possível existência de doença mental). 



MODELO PEACE 
 

ETAPA 3 – RELATO DOS FACTOS  

• Transferir o controlo 

• Restabelecimento do contexto e contar tudo: pedir uma descrição narrativa do evento/crime que motivou a 

audição o mais completo possível  

“gostaria agora de a ouvir sobre a situação que motivou este processo. Peço-lhe que me conte tudo o que se lembre, 

mesmo pequenos detalhes que lhe possam parecer irrelevantes. Concentre-se na situação. Pode fechar os olhos se isso a 

ajudar”. 

• Assumir postura de escuta activa. Não interromper o relato - pode levar a pessoa a pensar que o que está a dizer é 

irrelevante ou incorrecto. Prejudica o acesso à memória, levando a que haja sobrecarga mental. A recordação, 

sobretudo de um evento já ocorrido há algum tempo requer esforço cognitivo e por isso deve-se dar tempo. 

• Facilitar a recordação livre através de questões abertas; 

• Efectuar uma questão de cada vez e aguardar a resposta. 



MODELO PEACE 
• Não exercer pressão, respeitando os silêncios, validando empaticamente e reforçando a necessidade de 

compreender o que aconteceu. 

“Compreendo que esta situação seja difícil para si e agradeço o esforço que está a fazer, uma vez que é importante 

para mim e para o apuramento da verdade no âmbito deste processo o que nos tem para contar” 

• Decompor o relato livre em tópicos a serem explorados; 

• Atenção ao sugestionamento e forma como são formuladas as perguntas. Recurso a questões abertas, 

focalizadas para expandir o relato. Só depois questões mais fechadas ou de escolha múltipla.  

• Utilizar as mesmas palavras proferidas pela testemunha e no momento adequado (questionamento 

compatível com a testemunha) para não interferir na estratégia de recuperação; 

• Não referir informações que a testemunha não forneceu a não ser quase no fecho da entrevista, se for 

imprescindível para a investigação e caso essa informação tenha sido dada previamente.  

• Clarificar conceitos (as pessoas podem atribuir significados diferentes às palavras), situações, informações e 

confrontar inconsistências/incoerências. 

 



MODELO PEACE 

ETAPA 4 – FECHO  

 

• Resumir o essencial do que foi referido e pedir à testemunha para corrigir se alguma coisa não está correcta ou 

acrescentar;  

•  Diminuição da intensidade emocional, sobretudo no caso de testemunhas mais vulneráveis. 

 



A SITUAÇÃO DE TESTEMUNHAS VULNERÁVEIS 

QUEM SÃO AS TESTEMUNHAS VULNERÁVEIS: 

 

• Crianças; 

• Adultos com perturbações emocionais e situação de trauma; 

• Adultos com limitações intelectuais; 

• Adultos com doenças mentais; 

• Adultos com alguma doença física relevante; 

• Idosos; 

• Estrangeiros. 

 



A SITUAÇÃO DE TESTEMUNHAS VULNERÁVEIS 

• Maior sensibilidade por parte do entrevistador na condução da entrevista; 

• Adaptar as técnicas e estratégias de entrevista à situação; 

• A importância de serem explicados os objectivos da audição numa linguagem adequada à 

capacidade compreensão; 

• A importância da assessoria de técnicos especializados; 

• A importância da presença de uma figura de confiança idónea/técnico de confiança; 

• A questão da capacidade de testemunho – avaliação de natureza pericial. 



A SITUAÇÃO DE TESTEMUNHAS VULNERÁVEIS 

CAPACIDADE 

Também designada competência para testemunhar, diz respeito à capacidade do sujeito para 

compreender a natureza do processo judicial e as consequências imediatas e futuras, para 

testemunhar de forma relevante, para saber relatar factos pertinentes sobre o caso, para manifestar 

um comportamento apropriado em tribunal. 

Alude aos aspectos cognitivos de ser, ou não, capaz de dar um testemunho válido e pressupõe a 

ausência de: 

• Doença mental; 

• Perturbações emocionais graves; 

• Perturbações da percepção, memória e intelectuais globais. 



A MENTIRA E A SUA DETECÇÃO 



Entende-se por mentira ou engano a conduta intencional, com êxito ou não, de ocultar e/ou 

gerar informação, por meios verbais e/ou não verbais, com o objectivo de criar ou manter em 

outras pessoas uma crença que a própria pessoa considera falsa (Masip, Garrido, & Vrij, 

1999). 

 

Mentira é utilizada frequentemente nas interacções sociais (em média um em cada quatro 

diálogos) (Vrij, Ennis, Farmar, & Mann, 2010).  

 



De acordo com mais de uma centena de estudos (Vrij, 2008) não há qualquer método 

suficientemente válido para detecção da mentira (verbal, não-verbal ou fisiológico). 

 

A eficácia na detecção da mentira situa-se entre os 45% e os 60% (Vrij, 2000), estando, 

segundo alguns estudos mais recentes situada nos 57% (Vrij, 2008; Vrij, Ennis, Farmar, & 

Mann, 2010; Strömwall & Willén, 2011).  Participaram nestes estudos polícias, magistrados e 

peritos. 

 



PROCESSOS COGNITIVOS E EMOCIONAIS 

PROCESSO COGNITIVO 
 

Suprimir a verdade e mentir é cognitivamente mais complexo do que falar a verdade (Vrij, Fisher, Mann, 

& Leal, 2006).  

Tem de haver construção de mensagens consistentes com os factos reais (que o observador sabe ou 

pode vir a saber), tem de ser plausível e há que evitar lapsos verbais ou deslizes no discurso. O sujeito 

terá de se lembrar do que disse antes, de forma a manter a história de acordo com os relatos anteriores, 

tem de controlar continuamente o discurso, bem como o comportamento não verbal. Há uma 

sobrecarga cognitiva pela complexidade dos processos envolvidos. 
 

Requer concentração da atenção e memória  e leva a que possa existir maior tempo de latência nas 

respostas, pausas, redução de movimentos (braços, pernas, pés) – o cérebro está ocupado.  



PROCESSO EMOCIONAL 

A acção de mentir pode gerar culpa, medo de ser descoberto ou excitação pelo prazer de enganar. 

Estas emoções podem levar a que se possam verificar certas alterações comportamentais, pela 

necessidade de controlo que o sujeito faz de si próprio e da situação. 

 

Assim, pode verificar-se uma mímica pobre pela redução de ilustradores (gestos que acompanham o 

discurso), maior distância interpessoal, menor movimento de mãos e dedos. Estas emoções podem 

também estar presentes em pessoas muito autoconscientes, com características evitantes, 

rígidas. 

 



INTENÇÃO DE CONTROLAR A CONDUTA (TENTATIVA DE MANTER O CONTROLO) 

Consiste na regulação do próprio comportamento para transmitir uma impressão de 

credibilidade. 

 

Actuação pouco espontânea e existência de discrepâncias entre condutas controláveis e não 

controláveis que estão associadas a questões, por exemplo, que o sujeito não estava a espera 

que fossem feitas. 

 



O ESTUDO DA MENTIRA/ENGANO E SUA DETECÇÃO PASSA ACTUALMENTE POR 3 TÉCNICAS: 

(Alonso-Quecuty, 1994; Granhag & Hartwing; Masip & Garrido, 1999, 2001; Masip & Herreo, 2015; Memon, Vrij, & Bull, 

2004; Vrij, 2005; Vrij & Ganis, 2014; Yuille, 1989): 

 

1. Psicofisiológica; 

 

2. Análise do conteúdo verbal do discurso; 

 

3. Indicadores de comportamento não verbal. 

 



 

PSICOFISIOLÓGICA 
 

Compreende as técnicas baseadas na medição, registo e análise da actividade psicofisiológica do 
sujeito submetido a exame, nomeadamente: 

• Polígrafo; 

• Medição da tensão da voz; 

• Resposta pupilar; 

• Análise das microexpressões; 

• Medidas de ressonância magnética funcional. 

 

Processos fisiológicos podem surgir em pessoas que não mentem e não serem visíveis em pessoas 
que mentem (não experienciam ansiedade, sentimentos de culpa). 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cienciapatodos.webnode.pt/news/resson%C3%A2ncia-magnetica-nuclear/&ei=4cZVVeHhKoL-7Abl2YGYAg&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNFc2VEekYyW0SqoD3bzQ0w5ctpKKg&ust=1431771232153926


INDICADORES DE COMPORTAMENTO NÃO VERBAL 
 

Crenças sobre sinais sugestivos de mentira: 

Global Deception Research Team, 2006 – 90 investigadores em 58 países.  

• Evitar o olhar; 

• Boca seca; 

• Redução dos movimentos corporais;  

• Aumento dos movimentos corporais; 

• Coçar a cabeça, as orelhas; 

• Mexer nas mãos; 

• Sudorese;  

• ………. 

 



EVITAR O OLHAR 



Evitar o olhar 

• Sinal de timidez; 

• Associado a uma personalidade com características evitantes; 

• Questão cultural; 

• Pode estar associado à vergonha pelo que tem de narrar; 

• Pode estar associado à culpa subjectiva, ao sentimento de sentir que é responsável por algo; 

• Pode ser pela culpa objectiva, por ser responsável pelos factos; 

• Sinal de ansiedade, de desconforto. 

• Pode ser por estar a mentir. 

Evitar o olhar = mentir    CORRELAÇÃO ILUSÓRIA 



INDICADORES DE COMPORTAMENTO NÃO VERBAL 

Estas crenças partem do pressuposto de que ao mentir são geradas emoções, e que estas 

provocam determinados comportamentos. 

 

E quem não experiencia qualquer emoção quando mente? 

E quem experiencia ansiedade pelas circunstâncias em si e não pela mentira?  O Erro de Otelo 

E as questões culturais? 

 

NÃO HÁ PISTAS COMPORTAMENTAIS ESPECIFICAS PARA DIZER QUE ALGUÉM ESTÁ A 

MENTIR.  



Pessoas expressivas tendem a ser consideradas mais credíveis devido à sua espontaneidade ao contrário 

das introvertidas ou com ansiedade social, devido aos níveis de tensão, ansiedade e/ou medo, que 

podem ser interpretados como sinais de desonestidade. 

 

As pessoas muito auto-conscientes, devido à preocupação com o seu comportamento em público, podem 

causar nos outros também a impressão de menor credibilidade (Vrij, 2008). 

 

Importância da análise das diferenças inter-individuais (pessoas diferentes agem de forma diferente 

numa mesma situação) e intra-individuais (a mesma pessoa age diferentemente em diferentes 

situações). 

 

A importância de perceber pequenas modulações que possam existir e que tornem o comportamento 

diferente do que evidenciou até então. Nestes casos há que perceber porquê! 

 



ANÁLISE DO CONTEÚDO VERBAL DO DISCURSO 

 

• Técnica  de Reality Monitoring (RM) de Johnson & Raye (1981); 

• Técnica SCAN (Scientific Content Analysis) de Sapir; 

• Statement Validity Assessment (SVA) de Steller & Kohnken (1989). 

 

 



“STATEMENT VALIDITY ASSESSMENT” [SVA]  
(Steller, 1989; Steller & Kohnken, 1989) 

 

 Entrevista semi-estruturada; 

 

 Análise de conteúdo baseada em critérios (Criteria-Based Content Analysis [CBCA]);  

 

 lista de controlo de validade dos resultados obtidos pelo CBCA. 

 



SVA - Hipótese de Undeűtsch (1967) 

 

Um relato baseado em acontecimentos reais é qualitativamente diferente de um relato fabricado ou 

sugerido (não baseado na experiência directa), tendo em conta as especificidades mnésicas, 

cognitivas e afectivas  

“a descrição de eventos que realmente aconteceram difere em conteúdo, qualidade e expressão 

daqueles que são fruto da imaginação”. 

 

Não se procura estabelecer a verdade ou mentira de uma declaração, mas analisar se cumpre 

alguns critérios que são reconhecidos pela investigação psicológica e cuja presença indica uma alta 

probabilidade de corresponder a um facto real. 



CBCA-CRITERIA-BASED CONTET ANALYSIS  

 

14 critérios específicos (Raskin, Esplin, & Horowitz, 1991);  

 

A-CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS DECLARAÇÕES 

1. Estrutura lógica 

2. Elaboração inestruturada 

3. Quantidade de detalhes 

 



B-CONTEXTOS ESPECÍFICOS 

 
4. Contextualização 
5. Descrição das interacções 
6. Reprodução de conversações 
7. Complicações inesperadas durante o incidente 

 
C- PARTICULARIDADES DO CONTEÚDO 

 
8. Detalhes inusuais 
9. Detalhes supérfluos (periféricos) 
10. Incompreensão de detalhes relatados com precisão 
11. Associações externas realizadas 
12. Alusão ao estado mental  subjectivos (do próprio) 
13. Atribuição  de um estado psicológico ao autor do delito 

 

D- CONTEÚDOS RELATIVOS À MOTIVAÇÃO 

 
14. Correções espontâneas ou admissão de falta de memória 



LIMITAÇÕES DO CBCA  

(E.g., Blandon-Gitlin et al., 2005; Gil et al., 2011, Sim & Lamb, 2012) 

 

 Formação e treino específico;  

 

 modelo assente em categorias pré-definidas; 

 

 Familiaridade com o evento (e.g., por exposição); 

 

 



LISTA DE VALIDADE (Steller, 1989) 

 

A lista de validade serve para avaliar as hipóteses alternativas, encontrar apoio adicional para 

uma destas hipóteses, ou ajudar a explicar de outro modo a pouca qualidade da declaração  

(e.g., a entrevista foi mal conduzida, as habilidades expressivas da testemunha são demasiado 

limitadas). 

 



ESTRATÉGIAS VERBALIZADAS POR SUSPEITOS : 

(Colwell, Hiscock-Anisman, Memon, Woods, & Michlik, 2006; Hartwing, Granhag, Stroosmwall, & Doering, 2010; Hines 

et al., 2010; Strömwall, Hartwing, & Granhag, 2006; Strömwall & Willén, 2011; Vrij, Ennis, Farmar, & Mann, 2010).  

 Estratégias verbais 

• Próximo da verdade 
porque é mais fácil 
lembrar; 

• Histórias curtas e simples 
– é mais fácil lembrar os 
poucos detalhes; 

• Importância de incluir 
alguns detalhes para ser 
mais credível; 

• Importância de dar um 
depoimento plausível.  

Estratégias Não verbais 

• Manter contacto visual; 
• Manter a calma; 
• Acreditar na mentira e 

actuar de acordo com 
essa crença; 

• Manter um 
comportamento 
consistente quando se fala 
verdade e mentira para 
ser mais difícil perceber; 

• Ser directo e não mostrar 
hesitação; 

• Rir, brincar de forma a 
mostrar à vontade. 

Estratégias para a entrevista 

• Planear o que dizer; 
• Não ter estratégia – 

improvisar, para parecer 
mais espontâneo; 

• Aguardar a informação 
dada antes de dizer 
alguma coisa. Adaptar o 
discurso e as estratégias 
de acordo com o 
conhecimento dos factos; 

• Não dizer nada. Perceber 
a informação existente 
para construir, com 
tempo, uma história 
convincente que seja 
difícil de investigar. 



• Não revelar ao sujeito inicialmente aquilo de que temos conhecimento, porque uma das dificuldades é 

não dizerem nada que possa contradizer aquilo que já sabemos. Esta técnica aumenta a incerteza e torna 

a mentira mais complicada. 

 

• Não acusar/confrontar inicialmente o sujeito, porque o efeito de acusação provoca respostas 

comportamentais quer nos que falam a verdade, quer nos que mentem. No confronto devemos usar e em 

vez de mas. “disse que… e tenho aqui um relatório (evidencia) que refere…” Quer-me ajudar a perceber? 

 

ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR A EFICÁCIA NA DETECÇÃO DA MENTIRA 



• Pedir ao sujeito para desenvolver, detalhar o que acabou de verbalizar (quem mente pode não estar 

preparado para fornecer uma narrativa com demasiados detalhes) e depois pedir para repetir o que 

disse (verificar se se esquece dos elementos centrais da narrativa). 

 

• Pedir para contarem os factos na ordem cronológica inversa, ou seja, começaram por falar do que se 

passou no fim e depois irem recuando no tempo. Isto leva a que a tarefa se torne muito mais difícil para 

quem está a mentir, uma vez que estes sujeitos tendem a contar as suas narrativas numa ordem 

cronológica estrita (Vrij, 2008). 

ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR A EFICÁCIA NA DETECÇÃO DA MENTIRA 



• Ter em conta que não existe o “nariz de Pinóquio”, ou seja, pistas fiáveis para a detenção da mentira. 

Por isso estar atento a tudo e a nada, ou seja, não nos focarmos apenas nos conteúdos não-verbais ou 

verbais, mas na junção dos dois – detecção implícita da mentira.  

 

•Estabelecer verdades comparáveis, ou seja, pedir ao sujeito para descrever por exemplo o que fez no 

dia x, desde que se levantou até se deitar e não recolher só os elementos que dizem respeito à hora em 

que o crime terá sido cometido. Isto permite perceber alterações súbitas que possam surgir no 

comportamento entre descrições mais neutras e mais emotivas. 

ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR A EFICÁCIA NA DETECÇÃO DA MENTIRA 



•Observar discrepâncias entre comportamentos verbais e não verbais. 

 

•Não fazer juízos precipitados. Averiguar hipóteses alternativas que possa, explicar a ausência de 

informação, a informação discrepante, os sinais não verbais evidenciados. 

 

 

ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR A EFICÁCIA NA DETECÇÃO DA MENTIRA 



OBRIGADA! 
 

alexandra.n.anciaes@inmlcf.mj.pt 
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