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SAPATOS TROCADOS 
COMO O TATU GANHOU SUAS GRANDES GARRAS

Texto:  Cristino Wapichana 
Ilustrações: Mauricio Negro 

Proposta Pedagógica: Ana Maria de Andrade
Temas: amizade, cooperação, lenda, vaidade, talentos, adequação, aprendizado

A OBRA...

Se não fosse pelos sapatos trocados, Kapaxi não se tornaria uma lenda, sendo considerado além do mais 
veloz, também o mais bondoso dentre os animais da terra. Kapaxi recebeu um par de sapatos mágicos 
de Tuminkery (criador de todas as coisas) que o tornou o grande velocista e mensageiro ofi cial do reino 
animal. Ele possuía outros talentos: era também um excelente contador de histórias e sempre fazia a 
alegria dos pequeninos com seus “arranques” empoeirados por onde passava. Mas um dia troca, por 
engano, seu amuleto com Aro, o veado.

ANTES DA LEITURA...

PREPARANDO O AMBIENTE

Leve objetos indígenas para a sala de aula e promova uma roda de conversa. Estimule as crianças a falarem sobre 
o que sabem a respeito da cultura indígena. Fale sobre como os indígenas gostam de ouvir e contar histórias em 
noites de lua cheia. Proponha que tragam mais objetos para compor o ambiente da aldeia. Se houver espaço, por 
que não construir uma oca para a contação da história? Use a criatividade, crie asas... Vamos viajar para a fl oresta. 
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PARA COMEÇO DE CONVERSA

Comece comentando o título do livro. Instigue a imaginação. Quem saberá dizer o que conta a história? Inspire-se 
na metáfora criada pelo autor, sapatos trocados, e proponha às crianças que tirem os sapatos. Espalhe os sapatos 
pela sala de aula, separando os pares. Ao final da leitura, faremos uma divertida brincadeira...  

DURANTE A LEITURA...

Ao longo da narrativa, o autor utiliza várias palavras indígenas para compor o texto, dentre elas os nomes dados 
aos personagens. No final do livro, há um glossário para que o leitor possa contextualizar a leitura e identificar 
os animais. Leia a história com tranquilidade, vá ao glossário sempre que necessário. Permita que as crianças 
apreciem as belas ilustrações criadas com a técnica da monotipia. Crie um ambiente harmonioso para contar a 
história. Assim como os indígenas, dê preferência à roda (esteiras de palha são ótimos recursos). 

PROBLEMATIZE...

Kapaxi (tatu) contava vantagem por causa das suas qualidades de grande corredor. Quando os seus 
sapatos foram trocados com o amigo Aro (veado), teve que aprender a viver de forma diferente, mesmo 
contra a sua vontade. Assim como os personagens da história, temos qualidades que se destacam e 
que nos fazem únicos. Como você se sentiria, se tivesse que trocar de sapatos com um amigo seu? Você 
gostaria de pegar emprestados os sapatos de alguém? Para quê? Para quem você gostaria de dar os seus 
sapatos? Será que ficamos mais fortes quando partilhamos as nossas qualidades? 
 

APÓS A LEITURA...

Proponha uma brincadeira. Cada criança deverá encontrar um par de sapatos que está espalhado pela sala de aula. 
No entanto, não poderá pegar o seu próprio par, e sim o par de um amigo. Voltando à roda, terá que adivinhar de 
quem são os sapatos que encontrou. Cada criança deverá dizer uma qualidade do dono do par. Reflita sobre as 
respostas, proponha o debate e a troca de vivências. Ao final da conversa, cada criança devolverá os sapatos ao seu 
dono verdadeiro e agradecerá a oportunidade de ter os seus sapatos emprestados por alguns minutos. 
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ALÉM DA SALA DE AULA...

Realize uma oficina de pintura utilizando a técnica da monotipia. Se possível, utilize tintas naturais a partir de 
folhas, flores, cascas, sementes, frutas, legumes e outros elementos. Valorize a pintura utilizando papel reciclado, 
assim como o ilustrador. Amplie o vocabulário, propondo uma pesquisa sobre as palavras indígenas. A turma poderá 
criar livros como: “Dicionário Indígena”, “Receitas Indígenas” e “Coletânea de Lendas”. As pinturas poderão ilustrar 
os livros elaborados. Promova a “Festa da Lua Cheia”. Convide outras turmas para apreciar os trabalhos e degustar 
um lanche preparado com muito carinho. Alimentos típicos da culinária indígena farão parte do banquete, como 
o guaraná, o milho e a mandioca. 

DATAS COMEMORATIVAS RELACIONADAS À LEITURA...

• Dia Mundial da Floresta (21 de março); 
• Dia do Índio (19 de abril);
• Dia do Amigo (20 de julho);
• Dia dos Animais (4 de outubro).
 


