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Beniamino Sidoti nasceu na Itália, em 
1970. Além de escrever para crianças e 
jovens, também atua como consultor, 
professor e contador de histórias.

Gianluca Folì nasceu na Itália, em 
1978. Publicou seu primeiro livro 
infantil em 2008; já esteve entre 
os cem melhores livros no CJbook 
Festival, de Seul, e no White Ravens, 
de Munique.

Do que trata o livro arte, 
autoritarismo, criatividade, 
imaginação, liberdade, medos.

Gênero narrativa ilustrada. 

• Acervo Biblioteca Itaú Criança 2013

O Leão Papa-desenhos

Esta é a história de um leão que se alimentava de desenhos feitos 
por crianças. “Os desenhos das crianças são mais gostosos, mais 
saborosos que os outros”, dizia ele. Um dia, as crianças se cansaram 
de desenhar apenas para matar a fome do leão e para que ele não 
as devorasse. Elas queriam desenhar por vontade própria. Foi 
então que um menino teve uma ideia para solucionar a situação: 
ensinou ao leão que ele poderia desenhar e se alimentar de suas 
próprias criações. 

O texto e as coloridas ilustrações perseg uem o lúdico e  
a inventividade do imaginário infantil nesta genial proposta de 
alimentar uma fera por meio da arte. De forma divertida, O Leão 
Papa-desenhos aborda medos próprios do imaginário infantil 
como forma de debater a importância e o poder libertador da  
arte e da criatividade.

O Leao
Papa desenhos
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ISBN 978-85-64974-42-5

Leia um 
livro. 
#issomudaomundo
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“não há nada que me agrade 

mais que um desenho 
feito por uma criança!”,

disse o Leão Papa-desenhos.
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