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AUTOR
Valanga Khoza é um músico e conta-

dor de histórias sul-africano. Nascido 
na província de Limpopo, ele cresceu 
em um meio onde a tradição oral da 
contação de histórias era altamente 
valorizada, assim como a música e a 
dança. Em 1976, Valanga foi exilado 
da África do Sul por conta de sua luta 
contra o racismo e o apartheid. Desde 
então, ele vive e trabalha na Austrália, 
onde solidificou sua carreira, prezan-
do sempre a valorização e a difusão 
da cultura e das histórias de sua terra 
natal. Com esse foco, ele criou o solo 
“Out of Africa”, apresentando-se em 
diversas escolas australianas. Em suas 
performances, Valanga lança mão de 
ritmos e instrumentos tradicionais 
sul-africanos, como a kalimba e a ma-
rimba. Dumazi e o grande leão amare-
lo é o seu segundo livro infantil.

ILUSTRADOR
Matt Ottley é ilustrador, artista vi-

sual, músico e escritor. Nascido em 
Papua-Nova Guiné, ele se mudou 
para Sydney a fim de estudar artes e 
música. Atualmente, Matt é conside-
rado um dos autores e ilustradores 
de livros infantis mais prestigiados 
da Austrália. Suas obras já receberam 

diversos prêmios internacionais e fo-
ram traduzidas para vários idiomas. 
Sempre que possível, Matt busca 
meios de combinar diferentes lingua-
gens artísticas em um mesmo traba-
lho, prática que o levou a criar trilhas 
sonoras para acompanhar suas pro-
duções literárias.

OBRA
O embate entre uma garota zulu e 

um leão preso em uma armadilha é o 
mote disparador de Dumazi e o gran-
de leão amarelo, um belíssimo conto 
de Valanga Khoza que certamente 
surpreenderá o pequeno leitor de di-
ferentes perspectivas.

A história tem início quando Du-
mazi sai para buscar água no poço 
e se compadece diante do pedido 
de socorro do leão capturado. Nes-
se momento, um primeiro dilema se 
instaura: afinal, por mais que a garota 
quisesse ajudar o animal, ela também 
sabia que a fome e o instinto poderiam 
fazer com que o grande leão se virasse 
contra ela. Uma conversa amigável e 
uma promessa, entretanto, a conven-
cem a desamarrá-lo. Ora, imaginem a 
decepção da garota quando o leão, já 
livre, quebra a sua palavra: “Minha bar-
riga fala a linguagem da fome, não a 

2

Gênero textual:
Conto infantil

Competências:
Língua Portuguesa / Arte / 

Geografia / Ciências

Temas:
Diversidade cultural, ecologia, 
sustentabilidade, cooperação, 

solidariedade, astúcia

Categoria:
Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais (2o e 3º anos)

CLASSIFICAÇÕES



de promessas… e minha barriga me 
diz que devo devorar você”. Na tentati-
va de se salvar, Dumazi tem uma ideia 
arriscada: ela se deixaria devorar, mas 
antes eles deveriam perguntar a opi-
nião dos outros animais da floresta. 

É assim que ambos iniciam uma ca-
minhada que os leva ao encontro das 
mais diversas espécies nativas. Mas, 
para a surpresa de Dumazi, os ani-
mais sempre ficam do lado do leão: 
na opinião deles, a verdadeira amea-
ça não é o rei da selva, mas o ser hu-
mano, que, em sua ganância, destrói 
a floresta, ferindo animais e ateando 
fogo às matas. É uma unanimidade: a 
garota deve ser devorada. 

Ora, mas será possível que ne-
nhum animal se compadecerá de 
Dumazi, defendendo o seu direito à 
vida? Será preciso ler o livro até o fim 
para descobrir.

Através dessa história, Valanga Kho-
za convida o pequeno leitor a uma 
série de reflexões que surpreendem 
pela pertinência e complexidade. Por 
um lado, o livro propõe uma impor-
tante discussão ética, tocando em 
temas como a lealdade e a validade 
dos acordos verbais. Por outro, colo-
ca em pauta a luta pela preservação 

ambiental, cuja urgência também 
põe em risco a sobrevivência da es-
pécie humana.

Vale ressaltar ainda as belíssimas 
ilustrações criadas por Matt Ottley. 
Realistas, elas retratam em detalhes 
a paisagem e os animais nativos no 
sul do continente africano, cultivan-
do no leitor a sensação de ser trans-
portado para terras longínquas. Além 
disso, as imagens inserem elementos 
visuais característicos da cultura zulu, 
tais como estampas e instrumentos 
musicais, fomentando ainda mais a 
proposta de intercâmbio cultural es-
tabelecida com o leitor brasileiro.

Todas essas razões fazem de Du-
mazi e o grande leão amarelo uma 
ótima opção de leitura para os Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental. En-
tre as discussões sobre ética, pre-
servação ambiental e diversidade 
cultural, uma última reflexão ainda é 
oferecida ao leitor: a validade e a im-
portância de nossas escolhas indivi-
duais. Afinal, se por um lado Dumazi 
carrega a responsabilidade de sua 
espécie, por outro ela também car-
rega o poder da escolha individual e 
a chance de agir de forma diferente 
da daqueles que a precederam.
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PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Preparando a leitura

Língua Portuguesa
(EF15LP17) Apreciar poemas visuais 
e concretos, observando efeitos de 

sentido criados pelo formato do 
texto na página, pela distribuição 

e diagramação das letras, pelas 
ilustrações e por outros efeitos 

visuais.
(EF15LP11) Reconhecer 

características da conversação 
espontânea presencial, respeitando 

os turnos de fala, selecionando e 
utilizando, durante a conversação, 

formas de tratamento adequadas, de 
acordo com a situação e a posição do 

interlocutor.

A capa do livro oferece algumas re-
ferências culturais que merecem es-
pecial atenção. Proponha uma leitura 
visual coletiva da imagem, começan-
do pela própria diagramação do títu-
lo. Os alunos certamente notarão a 
presença de algumas estampas den-
tro do nome “Dumazi”.  De onde eles 
imaginam que elas sejam provenien-
tes? Alguém já viu alguma estampa 
similar em algum lugar? E o que dizer 
do próprio nome Dumazi? Alguém já 
conhecia esse nome? Como ele soa 
aos ouvidos? Bonito? Diferente? Difí-
cil de pronunciar? Chame a atenção 
da turma também para os animais 
que compõem a cena. Além do leão, 
será possível identificar diferentes es-
pécies de pássaros. Como eles são? 
De onde os alunos acreditam que 
eles sejam nativos? 

Lingua Portuguesa
(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF03LP07) Identificar a função na 

leitura e usar na escrita ponto-final, 
ponto de interrogação, ponto de 

exclamação e, em diálogos (discurso 
direto), dois-pontos e travessão.

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do 
professor, o texto que será produzido, 

considerando a situação comunicativa, 
os interlocutores (quem escreve/

para quem escreve); a finalidade ou 
o propósito (escrever para quê); a 

circulação (onde o texto vai circular); o 
suporte (qual é o portador do texto); 

a linguagem, organização e forma 
do texto e seu tema, pesquisando 
em meios impressos ou digitais, 

sempre que for preciso, informações 
necessárias à produção do texto, 

organizando em tópicos os dados e as 
fontes pesquisadas.

Ainda com foco na imagem da 
capa, convide a turma a observar 
mais atentamente a garota e o leão. 
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A julgar pelas suas expressões, eles 
estão travando uma conversa. O que 
eles poderiam estar dizendo um ao 
outro? Como exercício criativo de es-
crita, proponha que cada aluno crie e 
redija um breve diálogo para os perso-
nagens, atentando aos sinais de pon-
tuação, como dois-pontos e travessão. 

Língua Portuguesa
(EF15LP09) Expressar-se em situações 

de intercâmbio oral com clareza, 
preocupando-se em ser compreendido 

pelo interlocutor e usando a palavra 
com tom de voz audível, boa 

articulação e ritmo adequado.
(EF15LP10) Escutar, com atenção, 

falas de professores e colegas, 
formulando perguntas pertinentes ao 

tema e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras 

dos sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se 

em seus conhecimentos prévios 

sobre as condições de produção e 
recepção desse texto, o gênero, o 

suporte e o universo temático, bem 
como sobre saliências textuais, 

recursos gráficos, imagens, dados 
da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações 

e inferências realizadas antes 
e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das 

hipóteses realizadas.

Peça para algum aluno ler em voz 
alta a sinopse do livro, em sua quarta 
capa. O texto antecipa um conflito da 
história que está por vir: o dilema da 
garota Dumazi diante do pedido de 
socorro de um leão faminto preso em 
uma armadilha. Convide os alunos a 
se colocarem no lugar da personagem 
para avaliar a situação. Quais são os 
prós e contras de ajudar um leão nes-
sas condições? Será muito arriscado? 
Será um ato de generosidade? O que 
eles acham que Dumazi deve fazer? 
Conforme as respostas forem surgin-
do, anote-as na lousa, criando duas 
grandes listas, uma a favor e outra 
contrária à ajuda da garota. Qual foi, 
afinal, a escolha mais plausível na opi-
nião do coletivo? Após essa ponde-
ração coletiva, pergunte quais são as 
expectativas da turma para a leitura.

Língua Portuguesa
(EF15LP15) Reconhecer que os textos 

literários fazem parte do mundo 
do imaginário e apresentam uma 

dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade 
cultural, como patrimônio artístico 

da humanidade.
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Geografia
(EF03GE06) Identificar e interpretar 

imagens bidimensionais e 
tridimensionais em diferentes tipos 

de representação cartográfica.
(EF03GE03) Reconhecer os 

diferentes modos de vida de povos 
e comunidades tradicionais em 

distintos lugares.

A história se passa na África. Quais 
são as referências da turma a respei-
to desse rico e imenso continente? 
Será que os alunos são capazes de 
citar alguns países que o compõem? 
África do Sul, Costa do Marfim, 
Marrocos, Egito e Nigéria são ape-
nas alguns exemplos. Em um inter-
câmbio com as aulas de Geografia, 
proponha que a turma localize o 
continente em um globo ou em um 
mapa-múndi, identificando mais al-
gumas de suas 54 nações. Em segui-
da, chame a atenção da turma para 
a etnia zulu, citada na quarta-capa. 
Ora, a etnia zulu não faz parte de 

um país específico, mas encontra-se 
distribuída por uma extensa área do 
sudeste africano, mais precisamente 
entre a África do Sul, Lesoto, Suazi-
lândia, Zimbábue e Moçambique. 
Mais uma vez, que tal localizar essa 
região no mapa? É interessante ima-
ginar que a história do livro se passa 
em algum lugar real. Que paisagens 
a turma imagina encontrar por lá?

Lendo o livro

Língua Portuguesa
(EF02LP26) Ler e compreender, com 

certa autonomia, textos literários, de 
gêneros variados, desenvolvendo o 

gosto pela leitura.
(EF35LP26) Ler e compreender, 

com certa autonomia, narrativas 
ficcionais que apresentem cenários 

e personagens, observando os 
elementos da estrutura narrativa: 

enredo, tempo, espaço, personagens, 
narrador e a construção do discurso 

indireto e discurso direto.
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Além da garota Dumazi e do gran-
de leão amarelo, o livro conta com 
a presença de outros personagens 
importantes, como a girafa e o ma-
caco, entre outros. Peça aos alunos 
que façam uma lista de todos os 
personagens, identificando as suas 
respectivas opiniões a respeito do 
conflito central da obra, ou seja, se o 
leão deve ou não devorar a garota e 
por quê. Com que ponto de vista as 
crianças mais se identificam?

Língua Portuguesa
(EF02LP15) Cantar cantigas e canções, 

obedecendo ao ritmo e à melodia.

Nas pp. 28 e 29, Dumazi volta ao 
local onde o leão está preso e toca 
uma canção de ninar. Tomando como 
base o repertório musical dos alunos, 
que canções a garota poderia tocar 
ou cantar? Cada criança poderá es-
colher uma música para ajudar Du-
mazi em sua empreitada. Para tornar 

a atividade ainda mais interessante, 
proponha que os alunos posterior-
mente compartilhem as canções se-
lecionadas entre si. Será uma ótima 
maneira de ampliar o repertório mu-
sical da turma.

Língua Portuguesa 
(EF15LP17) Apreciar poemas visuais 
e concretos, observando efeitos de 

sentido criados pelo formato do texto 
na página, distribuição e diagramação 

das letras, pelas ilustrações e por 
outros efeitos visuais.

Geografia
(EF02GE10) Aplicar princípios de 
localização e posição de objetos 

(referenciais espaciais, como frente e 
atrás, esquerda e direita, em cima e 
embaixo, dentro e fora) por meio de 
representações espaciais da sala de 

aula e da escola.

As ilustrações do livro trazem re-
presentações bastante realistas das 
paisagens e dos animais. Além disso, 
elas brincam com o ponto de vista 
do leitor, ora aproximando-o, ora 
afastando-o da cena. Por exemplo, 
nas pp. 18 e 19, somos surpreendidos 
por um close no rosto da girafa; já nas 
pp. 30 e 31, assumimos um ponto de 
vista muito distante da Terra, como 
se olhássemos a cena das nuvens. Le-
vando isso em conta, peça aos alunos 
que se demorem na observação das 
imagens durante a leitura, buscando 
identificar esse jogo de mobilidade 
do olhar. É possível associar esses 
pontos de vista com o de diferentes 
personagens? Em que momentos?
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Língua Portuguesa 
(EF12LP17) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, enunciados 
de tarefas escolares, diagramas, 

curiosidades, pequenos relatos de 
experimentos, entrevistas, verbetes 

de enciclopédia infantil, entre outros 
gêneros do campo investigativo, 

considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto.

(EF12LP01) Ler palavras novas com 
precisão na decodificação, no caso 

de palavras de uso frequente ler 
globalmente, por memorização.

Na p. 35, o leitor é contextualiza-
do a respeito de algumas referências 
africanas, a saber: o povo zulu, o rio 
Limpopo e o instrumento musical ka-
limba. Convide três alunos para lerem 
em voz alta esses breves textos expli-
cativos, que certamente ampliarão o 
repertório cultural da turma. A partir 
da descrição da kalimba, as crianças 
conseguem visualizar o seu formato 
e o seu funcionamento? Que tal pro-
curar por algumas imagens na inter-
net? Procure também vídeos com o 
som desse instrumento. Certamente 
encantará a todos. Interessante tam-
bém conseguir imagens do rio Lim-
popo, que deságua no oceano Índico.

Língua Portuguesa
(EF15LP16) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos 

(populares, de fadas, acumulativos, 
de assombração etc.) e crônicas.

(EF15LP09) Expressar-se em situações 
de intercâmbio oral com clareza, 

preocupando-se em ser compreendido 
pelo interlocutor e usando a palavra 

com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado.

Com o intuito de exercitar a orali-
dade, trabalhando aspectos como a 
dicção e o volume de voz, proponha 
uma segunda leitura do livro, dessa 
vez a ser realizada em voz alta pela 
turma. Para tanto, distribua a leitura 
de modo que todos tenham a opor-
tunidade de participar. Como desa-
fio extra, oriente a turma a explorar 
diferentes timbres vocais e ento-
nações de acordo com os persona-
gens representados. Por exemplo, o 
leão pode ter uma voz mais grave e 
ameaçadora, ao passo que o macaco 
pode falar de modo mais acelerado e 
agudo. O importante é a experimen-
tação. Aos ouvintes sempre cabe a 
orientação de manter o silêncio para 
uma melhor fruição da narrativa. 

Após a leitura

Língua Portuguesa 
(EF35LP03) Identificar a ideia 

central do texto, demonstrando 
compreensão global.

(EF15LP09) Expressar-se em situações 
de intercâmbio oral com clareza, 

preocupando-se em ser compreendido 
pelo interlocutor e usando a palavra 

com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado.

Dumazi e o grande leão amarelo cer-
tamente provocou muitas reflexões 
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na turma, seja pelo viés da ética que 
envolve os acordos verbais ou da res-
ponsabilidade ecológica. Levando 
isso em conta, proponha um bate-
-papo com a turma. Quais foram, na 
opinião dos alunos, as reflexões mais 
importantes suscitadas pelo livro? 
Se necessário, levante algumas per-
guntas para fomentar a conversa. 
Os alunos se surpreenderam ou se 
identificaram com a postura da girafa 
e do elefante? É correto que Dumazi 
pague com a própria vida pelas atitu-
des dos outros seres humanos? 

Língua Portuguesa
(EF15LP10) Escutar, com 

atenção, falas de professores e 
colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que 

necessário.
(EF35LP15) Opinar e defender 

ponto de vista sobre tema polêmico 
relacionado a situações vivenciadas na 
escola e/ou na comunidade, utilizando 
registro formal e estrutura adequada 

à argumentação, considerando a 
situação comunicativa e o tema/

assunto do texto.

Na p. 20, o elefante diz: “Uma de 
minhas presas foi roubada por caça-
dores, e os caçadores são humanos. 
Os seres humanos estão caçando 
minha manada e acabando com as 
florestas”. Esse triste relato nos alerta 
não apenas para o desmatamento, 
mas sobretudo para a questão da 
caça. Assim como as presas de ele-
fantes ainda são usadas na confecção 
de joias e outros artefatos, o casco 
de tartarugas ou mesmo o couro de 
diversos animais também são comu-
mente utilizados a serviço da moda. 
Diante disso, polemize: será correto 
utilizar animais para fins decorativos? 
Considerando que existem alterna-
tivas ecologicamente sustentáveis 
para substituir produtos de origem 
animal, não estaria na hora de o ser 
humano repensar a caça comercial? 
Conduza um bate-papo com a turma 
sobre o tema, de modo que todos 
tenham a chance de expressar seus 
pontos de vista. Ao final, divida a tur-
ma em duplas e peça-lhes que redi-
jam um texto colaborativo sobre o 
assunto. O importante será expressar 
a opinião de forma objetiva, defen-
dendo o seu ponto de vista. 
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Arte
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o 

faz de conta, ressignificando objetos 
e fatos e experimentando-se no 

lugar do outro, ao compor e encenar 
acontecimentos cênicos, por meio 

de músicas, imagens, textos ou 
outros pontos de partida, de forma 

intencional e reflexiva.

Em consonância com a prática da 
contação de histórias, Dumazi e o 
grande leão amarelo pode render 
uma ótima adaptação teatral. Ten-
do isso em vista, divida a turma em 
dois grandes grupos e proponha 
que cada um crie a sua versão cêni-
ca da obra. Para tanto, vale organizar 
as equipes em algumas funções e 
papéis, como, por exemplo: dois ou 
mais alunos podem se revezar na 
voz do narrador, enquanto outros 
podem assumir os personagens de 
Dumazi, do leão e dos outros ani-
mais. Uma boa ideia também será 
organizar um coro para representar 

os pássaros que sempre acompa-
nham a garota. Aos alunos responsá-
veis por representar os animais, fica 
o desafio extra da mimese corporal. 
Para os responsáveis pela narração, 
vale uma exploração mais minuciosa 
da oralidade, experimentando dife-
rentes intenções e ritmos vocais. Por 
fim, fica ainda o desafio coletivo de 
inserir canções e outras interferên-
cias sonoras para criar clima para as 
cenas. Ao final, permita que os gru-
pos se apresentem um ao outro.

Arte
(EF15AR13) Identificar e apreciar 

criticamente diversas formas e 
gêneros de expressão musical, 

reconhecendo e analisando os usos 
e as funções da música em diversos 

contextos de circulação, em especial, 
aqueles da vida cotidiana.

(EF15AR25) Conhecer e valorizar 
o patrimônio cultural, material e 

imaterial, de culturas diversas, em 
especial a brasileira, incluindo-se 
suas matrizes indígenas, africanas 
e europeias, de diferentes épocas, 

favorecendo a construção de 
vocabulário e repertório relativos às 

diferentes linguagens artísticas.

Que tal conhecer um pouco mais 
sobre a cultura sul-africana pelo viés 
da produção musical de Valanga Kho-
la? Na internet, será possível escutar 
diversas canções do seu álbum The 
Journey. Para tornar a atividade ainda 
mais completa, assista com a turma 
ao vídeo Valanga Khoza – kalimba and 
vocal (https://youtu.be/XTT0fIxxxRU), 
no qual, além de cantar, ele também 
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toca a kalimba, instrumento usado 
por Dumazi para fazer o leão dormir. 
Por fim proponha um bate-papo com 
a turma: O que os alunos acharam das 
músicas? Que sensações elas transmi-
tem? São tristes? Apaziguadoras? Ani-
madas? Por quê?

Ciências
(EF02CI04) Descrever características 

de plantas e animais (tamanho, 
forma, cor, fase da vida, local onde se 

desenvolvem etc.) que fazem parte 
de seu cotidiano e relacioná-las ao 

ambiente em que eles vivem.
(EF03CI06) Comparar alguns animais 

e organizar grupos com base em 
características externas comuns 

(presença de penas, pelos, escamas, 
bico, garras, antenas, patas etc.).

Língua Portuguesa
(EF02LP22) Planejar e produzir, 

em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do 

professor, pequenos relatos 
de experimentos, entrevistas, 

verbetes de enciclopédia infantil, 
dentre outros gêneros do 

campo investigativo, digitais ou 
impressos, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto/
finalidade do texto.

(EF35LP20) Expor trabalhos ou 
pesquisas escolares, em sala 

de aula, com apoio de recursos 
multissemióticos (imagens, 

diagrama, tabelas etc.), 
orientando-se por roteiro escrito, 

planejando o tempo de fala e 
adequando a linguagem à situação 

comunicativa.

O livro apresenta diversos ani-
mais nativos do continente afri-
cano como personagens. Que tal 
pesquisar um pouco mais sobre 
essas espécies, em um intercâmbio 
com as aulas de Ciências? Além do 
leão, os alunos poderão se dividir 
na busca por informações a respei-
to da girafa, do elefante, do búfalo 
e do macaco. Considerações sobre 
tamanho, hábitos alimentares e ca-
racterísticas físicas como cores ou 
presença de garras e presas são al-
guns aspectos que podem guiar as 
pesquisas. Uma busca por imagens 
fotográficas também é mais do que 
bem-vinda. Os resultados das pes-
quisas podem ser apresentados em 
cartazes informativos acompanha-
dos de explanação oral.

Língua Portuguesa
(EF02LP13) Planejar e produzir 

bilhetes e cartas, em meio 
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impresso e/ou digital, dentre 
outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/

finalidade do texto.
(EF03LP13) Planejar e produzir cartas 
pessoais e diários, com expressão de 

sentimentos e opiniões, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, 

de acordo com as convenções dos 
gêneros carta e diário e considerando 

a situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.

No fim da história, o leão aprende 
uma valiosa lição a respeito da im-
portância de cumprir as promessas. 

Levando isso em conta, peça aos 
alunos que se imaginem em seu lu-
gar para escrever um pedido de des-
culpas a Dumazi. O que ele diria à 
garota? Como ele poderia ganhar a 
sua confiança novamente? Talvez ele 
pudesse se oferecer para protegê-la 
em suas caminhadas na floresta, ou 
então agradecer por ela lhe ter dado 
uma segunda chance. Na hora de re-
digir a carta, é importante lembrar as 
suas partes essenciais, a saber: local, 
data, saudação, mensagem, despe-
dida e assinatura. Ao final, proponha 
que os alunos compartilhem as suas 
cartas com o coletivo através de uma 
leitura em voz alta.
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