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ANÁLISE DOS ELEMENTOS DA NOÇÃO DE MENTIRA PRESENTE NA 

HISTÓRIA INFANTIL O REI LEÃO 

Resumo 

A moralidade é um domínio amplamente difundido no âmbito educacional. O 

desenvolvimento moral corre mediante estágios sucessivos: anomia, - ausência de 

regras; heterônoma – subordinação à vontade adulta a vontade adulta e autonomia. 

Para que esse desenvolvimento aconteça é necessária à interação com o meio 

ambiente, bem como a intervenção do adulto. Acreditamos que as histórias infantis 

são um recurso rico para o trabalho com o desenvolvimento moral das crianças, 

visto que seus conteúdos podem trazer dilemas entre certo e errado, justo e injusto, 

bem como valores sociais. Pretendemos analisar a noção de mentira, mediante o 

referencial teórico piagetiano, analisando o conteúdo da história infantil O Rei Leão. 

A noção de mentira é um conteúdo da moralidade que se constrói e se faz presente 

dentro do universo infantil e escolar, podendo analisar questões importantes, como a 

responsabilidade e consequência dos atos praticados. 

Introdução 

Tendo em vista as problematizações acerca do juízo moral na criança, e a 

necessidade de avaliar o seu posicionamento diante da mentira, a significância entre 

saber distinguir as proposições reais e irreais, a escola pode sistematizar ações 

onde as histórias infantis auxiliem os professores na formação de indivíduos críticos 

e autônomos. Uma análise mais profunda dos conteúdos das histórias infantis, com 

foco na noção de mentira, pode trazer uma perspectiva real sobre o envolvimento da 

criança com a mentira, suas intenções e consequências. 

Objetivos 

O objetivo geral do projeto é o de analisar os elementos da noção de mentira 

presente na história O Rei Leão.  Para tanto, o objetivo específico é o de identificar 

no conteúdo da história infantil, elementos da noção de mentira, possibilitando 

analisar as responsabilidades e consequências dos atos praticados no que se refere 

a mentira. 

 Metodologia 

A pesquisa será realizada mediante a análise detalhada da história O Rei Leão, 

fazendo relação entre a noção de mentira e o juízo moral da criança, utilizando para 



a pesquisa o livro O Juízo Moral na Criança, Piaget, 1994, verificando a 

intencionalidade, o entendimento, a contextualização da mentira no mundo infantil. 

 

Desenvolvimento 

Quando nos deparamos com a mentira, adultos que somos, sabemos como reagir e 

como absorver a mentira de maneira a discernir o que nos serve como lição de 

aprendizagem e o que não nos serve, pois, já temos a formação moral necessária 

para isso. 

No caso das crianças pequenas, na faixa etária de 6 a 8 anos, a mentira pode atingir 

proporções que comprometam e distorçam o seu desenvolvimento nas mais 

variadas situações. Na história O Rei Leão, encontramos  mentiras estrategicamente 

elaboradas e colocadas em prática por seus personagens. 

A primeira mentira se dá quando Scar, irmão invejoso de Mafusa, - o Rei -, e tio de 

Simba, - filhote herdeiro do trono -, usa de um artifício mentiroso para instigar o 

sobrinho a desobedecer seu pai e ultrapassar os limites de segurança recomendado 

pelo rei. O tio diz: - “(...) Lá é muito perigoso. Só os leões mais corajosos vão lá. 

Prometa que você nunca irá àquele lugar tenebroso.” -. Nesse instante Simba é 

desafiado a provar que é um leão corajoso e também usa de um artifício mentiroso 

para enganar o protetor destinado por sua mãe, Zazu, o pássaro. Para despistá-lo 

corre junto com sua amiga Nala pelo reino e assim conseguem chegar ao lugar que 

seu pai tinha proibido por ser muito perigoso.  

Nesses dois casos, vemos a mentira como um facilitador para alcançar objetivos, 

sendo que a criança é usada num jogo que envolve o ego, criado por um adulto 

inescrupuloso e, acaba participando desse jogo com uma mentira intencional, 

porém, inocente. 

Em outro momento, Scar, planeja a morte de seu irmão, o Rei Mufasa e executa o 

plano com a ajuda de Simba, sem que o pequeno leão saiba que mais uma vez está 

sendo usado na mentira de seu tio. Simba sofrerá as consequências e será 

responsabilizado pelo maldoso tio pela morte de seu querido pai. “- (...), Scar 

convidou Simba para acompanha-lo até o desfiladeiro. Quando lá chegaram, Scar 

voltou-se para o seu jovem sobrinho. “Espere aqui. Seu pai tem uma surpresa 

maravilhosa pra você. 

Pouco depois de sair, fez um sinal para as hienas, que espantaram uma manada de 

animais selvagens na direção de Simba. 



De longe Mufasa notou a poeira subindo. Scar surgiu rapidamente a seu lado. 

“Debandada no desfiladeiro! Simba está lá! 

Sem esperar um segundo, Mufasa correu para salvar seu filho.” 

Mufasa salva o filho, mas é vítima da maldade de seu irmão que o deixa cair no 

desfiladeiro onde é pisoteado e morto pela manada de animais.  

Nessa parte da história a criança se depara com as consequências da mentira. 

E por fim, quando Scar aconselha o sobrinho a fugir das terras do reino e nunca 

mais voltar, Simba leva consigo o sentimento da responsabilidade pela 

consequência de uma mentira que não foi sua, ainda que não saiba, e se vê forçado 

a criar a própria mentira, fingindo não ser o príncipe herdeiro do trono de seu pai 

Mufasa para preservar sua vida. 

 

Resultados Preliminares 

Dentro do referencial teórico de Piaget,  encontraremos  subsídios para uma análise 

aprofundada da noção de mentira. 

Piaget (1994), analisou a evolução da mentira, revelando dois tipos de 

responsabilidade, a objetiva onde a criança avalia os atos e tem como característica 

marcante a moral heterônoma, em que prevalecem a coação do adulto, e a 

responsabilidade subjetiva, pautada na intencionalidade, onde a criança atua com 

autonomia. Situaremos os elementos da noção de mentira presente na história o Rei 

Leão e os parâmetros estabelecidos nessa linha teórica, de maneira que a relação 

entre as mentiras contidas nas histórias infantis e as mentiras existentes no 

cotidiano infantil, possa ajudar no entendimento das questões de juízo moral nas 

crianças. 
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