
O livro 
Certa manhã, tia Rosa acordou com o corpo cheio de pintas! 
Nesse caso, o que fazer? Ligar para a Chapeuzinho! Ao saber da 
situação, a menina se despediu do pai e correu para levar para 
a tia, em sua cesta, tudo o que ela precisava para se curar. Mas, 
no caminho, encontrou um leão faminto que bolou um plano para 
devorá-la. Ele chegou primeiro à casa da tia, escondeu-a no armá-
rio, disfarçou-se e ficou lá, esperando. Será que seu plano vai dar 
certo ou será que a Chapeuzinho vai pregar uma peça no leão? 
Nesse premiado reconto contemporâneo, uma menina cheia de 
vida mostra o valor do diálogo e da amizade.

Em sala de aula
Repleto de humor, esse clássico revisitado enaltece o protagonis-
mo feminino, mostrando a astúcia e a criatividade de uma nova 
Chapeuzinho. A história se passa num cenário que, por sua ve-
getação, cores e animais, lembra a África. Em vez de lobo mau, 
um leão faminto com um plano muito malvado. Em vez de uma 
menina frágil, uma garota segura que se diverte pelo caminho e 
não cai no truque do vilão. É pelo diálogo e pela astúcia que ela 
escapa do animal, não sem antes lhe pregar uma peça, e acaba 
amiga de quem, antes, a queria devorar. É interessante conversar 
com as crianças sobre as semelhanças e diferenças entre esta 
Chapeuzinho e a que elas conhecem de outras histórias: o que 
faz dessa uma narrativa diferente? E se elas tivessem de fazer sua 
própria versão, como seria? No livro, a menina logo percebe que 
quem está na cama não é a tia Rosa. E as crianças? Também per-
ceberiam? Como elas fariam para se livrar de um leão faminto?
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Alex T. Smith nasceu em 1985 e desenha e escreve histórias 
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• Obra ganhadora do UKLA Book 
Award 2016 (Reino Unido), cujo 
júri é composto somente por pro-
fessores.

• Protagonismo feminino.

• Clássico revisitado. 

• Humor, animais, amizade, astú-
cia e criatividade. 
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

Chapeuzinho e o  
Leão Faminto
Divertida fábula sobre como o diálogo e 
a criatividade podem resolver qualquer 
problema… até a fome do leão!


