
O livro
Dumazi, uma menina zulu, foi ao poço levando seu grande cânta-
ro vazio. Queria enchê-lo de água. Chegando lá, deparou-se com 
um enorme leão amarelo, preso numa armadilha, pedindo ajuda. 
Compadecida, ela solta o grande animal, mas impõe uma condi-
ção: mesmo que ele esteja com fome, precisa poupá-la. O leão 
aceita. Será que ele vai cumprir a promessa? Para proteger-se, Du-
mazi terá de contar com a ajuda de outros animais. Uma história 
surpreendente sobre o embate entre o mais forte e o mais esperto.

Em sala de aula
Essa é uma obra bastante rica para trabalhar com as crianças. 
Com ela, é possível explorar a geografia, a história, a cultura 
e a música de um dos povos do continente Africano, os Zulu. O 
que as crianças sabem a respeito? Você pode começar aí, nos 
conhecimentos prévios da turma. Já ouviram falar nesse povo? 
Sabem de onde ele é? Conhecem o rio Limpopo? Que tal apre-
sentar o mapa para a turma ou propor uma viagem pela internet 
– uma viagem pelas imagens on-line? Na história, Dumazi conse-
gue adormecer o leão usando uma kalimba, um instrumento típico 
daquela região. Mostre-o para as crianças! Mesmo no Brasil, não 
é difícil encontrar. O grupo Palavra Cantada, por exemplo, utiliza 
a kalimba em várias músicas... Podemos dizer que a história é um 
tipo de fábula. Nela, o leão, mais forte e poderoso, tenta burlar 
o acordo que fez usando seu poder. Mas encontra a esperteza 
do macaco e acaba vencido. Converse sobre isso com a turma: o 
mais forte pode abusar de seu poder? Por quê? Que paralelos po-
demos fazer desses dois personagens? E o que as crianças acham 
da atitude de Dumazi, no final do conto? 
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• Obra de autor sul-africano
• Livro retrata a cultura do povo Zulu 
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Dumazi e o grande 
leão amarelo
Se um leão fizesse uma promessa, você confiaria?


