Trava-línguas

TRAVA-LÍNGUAS
O peito do pé do pai do padre Pedro é

Como a jarra arranha a aranha.

preto.
A babá boba bebeu o leite do bebê.

A LARGATIXA DA TIA

O dedo do Dudu é duro

Larga a tia, largatixa!

A rua de paralelepípedo é toda

Lagartixa, larga a tia!

paralelepipedada.

Só no dia em que a sua tia

Quem a paca cara compra, cara a

Chamar a largatixa de lagartixa.

paca pagará.
O Papa papa o papo do pato.

CAJU

Farofa feita com muita farinha fofa faz

O caju do Juca

uma fofoca feia.

E a jaca do cajá.

Norma nina o nenê da Neuza.

O jacá da Juju

A chave do chefe Chaves está no

E o caju do Cacá.

chaveiro .
Sabia que a mãe do sabiá sabia que

LUZIA E OS LUSTRES

sabiá sabia assobiar?

Luzia listra os

Um limão, dois limões , meio limão.

Lustres listrados.

É muito socó para um socó só coçar!
Nunca vi um doce tão doce como este

MALUCA

doce de batata-doce!

Tinha tanta tia tantã.

O padre pouca capa tem, pouca capa

Tinha tanta anta antiga.

compra.

Tinha tanta anta que era tia.

Chega de cheiro de cera suja!

Tinha tanta tia que era anta.

É preto o prato do pato preto.
Bagre branco; branco bagre.

MOLENGA

Um tigre, dois tigres, três tigres.

Maria-mole é molenga.

Três tristes tigres trigo comiam.

Se não é molenga
não é maria-mole.

A ARANHA E A JARRA

É coisa malemolente,

Debaixo da cama tem uma jarra.

nem mala, nem mola,

Dentro da jarra tem uma aranha.

nem Maria, nem mole.

Tanto a aranha arranha a jarra,
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NÃO CONFUNDA!

E o papo soltando vento.

Não confunda ornitorrinco
Com otorrinolaringologista,

Mafagafos

Ornitorrinco com ornitologista,

Um ninho de mafagafa

Ornitologista com

Com sete mafagafinhos

otorrinolaringologista,

Quem desmafagaguifá

Porque ornitorrinco é ornitorrinco,

Bom desmafagaguifador será.

Ornitologista, é ornitologista,
E otorrinolaringologista é

VELHO FÉLIX

otorrinolaringologista.

Lá vem o velho Félix,
Com um fole velho nas costas,

O DESENLADRILHADOR

Tanto fede o velho Félix,

Essa casa está ladrilhada.

Como o fole do velho Félix fede.

Quem a desenladrilhará?
O desenladrilhador que a

TEMPO

desenladrilhar,

O tempo perguntou ao tempo,

Bom desenladrilhador será !

Quanto tempo o tempo tem,
O tempo respondeu ao tempo,

O tecelão

Que não tinha tempo,

Tecelão tece o tecido

De ver quanto tempo,

Em sete sedas de Sião

O tempo tem.

Tem sido a seda tecida
Na sorte do tecelão

SEU TATÁ
O seu Tatá tá?

Atrás da Pia

Não, o seu Tatá não tá,

Atrás da pia tem um prato

Mas a mulher do seu Tatá tá.

Um pinto e um gato

E quando a mulher do seu Tatá tá,

Pinga a pia, apara o prato

É a mesma coisa que o seu Tatá tá,tá?

Pia o pinto e mia o gato.
O Pintor Português
Sapo no saco

Paulo Pereira Pinto Peixoto,

Olha o sapo dentro do saco

Pobre pintor português,

O saco com o sapo dentro

Pinta perfeitamente

O sapo batendo papo

Portas, paredes e pias,
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Por parco preço, patrão.

Se o papa papasse papa.
Se o papa papasse tudo,

O Rato Roeu

Seria um papa papão.

O rato roeu a roupa do rei de Roma,
O rato roeu a roupa do rei da Rússia,

O RATO

O rato roeu a roupa do rodovalho…

O rato roeu a roupa,

O rato a roer roía.

Do rei de Roma.

E a rosa Rita ramalho

e a rainha, de raiva,

Do rato a roer se ria.

roeu o resto

A rata roeu a rolha
Da garrafa da rainha.

Palminha
Palma, palminha,

O Pinto Pia

Palminha de Guiné

A pipa pinga.

Para quando papai vier,

Pinga a pipa,

Mamãe dá a papinha,

O pinto pia.

Vovó bate cipó,

Pipa pinga.

Na bundinha do nenê.

Quanto mais
O pinto pia

Saber

Mais a pipa pinga.

Sabendo o que sei e sabendo
O que sabes e o que não sabes

Gato Escondido

E o que não sabemos, ambos

Gato escondido

saberemos

Com rabo de fora

Se somos sábios, sabidos

Está mais escondido

Ou simplesmente saberemos

que rabo escondido

Se somos sabedores.

com gato de fora.
Bão Balalão
O Sabiá

Bão, babalão,

Sabia que o sabiá

Senhor Capitão,

sabia assobiar?

Espada na cinta,
Ginete na mão.

Papa Papão

Em terra de mouro

Se o papa papasse pão.

Morreu seu irmão,
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Cozido e assado

"A espingarda destravíncula-pinculá.

No seu caldeirão

Quem destravíncula ela, bom
destravíncula-pinculador será.”

(variação)

"A fiadeira fia a farda do filho do feitor

Ou Bão-balalão!

Felício."

Senhor capitão!

"A pia perto do pinto, o pinto perto da

Em terras de mouro

pia, tanto mais a pia pinga, mais o pio

Morreu meu irmão,

pinta."

Cozido e assado

"A rua de paralelepípedo é toda

Em um caldeirão;

paralelepipedada."
"Abadalado, Ababadado, Ababelado,

Lanço o laço no salão.

Abobadado."

O lenço, lanço. A lança, não.

"Aranha, ararinha, ariranha,
aranhinha."

Tatu tauató, tatuetê taí.

"Atrás da pia tem um prato, um pinto e

Tem tanto tatu, não tem

um gato.
"Chega de cheiro de cera suja!"

Mais

"Corrupaco, papaco, a mulher do macaco,

em: http://www.qdivertido.com.br/verfol

ela pita, ela fuma, ela toma

clore.php?codigo=22#ixzz383PIHoPq

tabaco, no sovaco do macaco."
"É preto o prato do pato preto."

(http://www.qdivertido.com.br/verfolclor

"Enquanto Orsine bala dava, o sino

e.php?codigo=22)

badalava."
"Farofa feita com muita farinha fofa,

"- Alô, o tatu taí? - Não, o tatu num tá. Mas

faz uma fofoca feia."

a mulher do tatu tando é o

"Minha mãe é de Jaguamimbaba, mas

mesmo que o tatu tá."

eu nasci em Jaguanambi."

"A aranha arranha o jarro, o jarro a

"No cume daquele morro, tem uma

aranha arranha."

cobra enrodilhada. Quem a cobra

"A babá boba bebeu o leite do bebê."

desenrodilhá, bom desenrodilhadô

"A batina do padre Pedro é preta."

será."

"A chave do chefe Chaves, está no

"No vaso tinha uma aranha e uma rã.

chaveiro."

A rã arranha a aranha. A aranha
arranha a rã.”
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"Norma nina o nenê de Neuza."

"Rosa vai dizer à Rita que o rato roeu

"O caju do Juca, e a jaca do cajá. O

a roupa da rainha."

jacá da Juju, e o caju do Cacá."

"Sabia que a mãe do sabiá sabia que

"O doce perguntou ao doce, qual é o

sabiá sabia assobiar?"

doce mais doce e o doce respondeu

"Tacho sujo, chuchu chocho."

ao doce, que o doce mais doce, é o

"Tecelão tece o tecido, em sete sedas

doce de batata-doce."

de Sião.

"O Juca ajuda: encaixa a caixa,

"Tem uma tatu-peba, com sete tatu-

agacha, engraxa."

pebinha. Quem destatupebá ela, bom

"O padre pouca capa tem, pouca capa

destatupebador será.”

compra."

"Tigelinha de água fria, que caiu da

"O Papa papa o papo do pato"

prateleira, foi nos olhos de Maria, que

"O Pedro pregou um prego na pedra."

chorou segunda-feira."

"O peito do pé do pai do padre Pedro é

"Um limão, dois limões, meio limão."

preto."

"Um ninho de mafagafos, com sete

"O rato roeu o rabo da raposa."

mafagafinhos. Quem os

"O rei de Roma ruma a Madri.”

desmafagafizer, bom

"Olha o sapo dentro do saco. O saco

desmafagafizador será."

com o sapo dentro. O sapo batendo

“A pia pinga, o pinto pia, pinga a pia,

papo. E o papo soltando o vento."

pia o pinto, o pinto perto da pia, a pia

"Paulo Pereira Pinto Peixoto, pobre

perto do pinto."

pintor português, pinta perfeitamente,

“Chuva e sol, casamento de espanhol.”

portas, paredes e pias, por parco

“Como a liga não me liga, eu também

preço, patrão."

não ligo a liga."

"Pedro pregou um prego na porta

“No morro chato, tem uma moça chata,

preta."

com um tacho chato, no chato da

"Pia o pinto, a pia pinga.”

cabeça. Moça chata, esse tacho chato

"Porco crespo, toco preto."

é seu?”

"Quando toca a retreta, na praça

“O pinto pia, a pia pinga. Quanto mais

repleta, se cala o trombone, se toca a

o pinto pia, mais a pia pinga”.

trombeta."

“Pedro tem o peito preto. Preto é o

"Quem a paca cara compra, caro a

peito de Pedro. Quem disser que o

paca pagará."

peito de Pedro não é preto, tem o peito
mais preto que o peito de Pedro."
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“Pinga a pia, apara o prato, pia o pinto

A Iara agarra e

e mia o gato"

amarra a rara

“Se a liga me ligasse, eu também

arara de

ligava a liga.

Araraquara.

“Sol e chuva, casamento de viúva."

Em rápido rapto,

“Um ninho de carrapatos, cheio de

um rápido rato

carrapatinhos, qual o bom

raptou três ratos

carrapateador, que o

sem deixar

descarrapateará?”

rastros.

Tem sido a seda tecida, na sorte do

Bagre branco,

tecelão."

branco bagre.
O padre pouca

(http://www.kathleenlessa.prosaeverso

capa tem, porque

.net/visualizar.php?idt=218592)

pouca capa
compra.

Trazei três pratos
de trigo para três

Teto sujo, chão

tigres tristes

sujo.

comerem.

Se o Pedro é

O rato roeu a

preto, o peito do

roupa do Rei de

Pedro é preto e o

roma, a rainha

peito do pé do

com raiva

Pedro também é

resolveu
remendar.
Num ninho de
mafagafos, cinco
mafagafinhos há!
Quem os
desmafagafizálos, um bom

preto.
O pinto pia, a pipa
pinga. Pinga a
pipa e o pinto pia.
Quanto mais o
pinto pia mais a
pipa pinga.

desmafagafizador
será.
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O que é que Cacá

Um limão, mil

quer? Cacá quer

limões, um

caqui. Qual caqui

milhão de

que Cacá quer?

limões.

Cacá quer

Se o bispo de

qualquer caqui.

Constantinopla

A aranha arranha

a quisesse

a rã.

desconstantinoplataniliz

A rã arranha a

ar

aranha.

não haveria

Nem a aranha

desconstantinoplataniliz

arranha a rã.

ador

Nem a rã arranha

que a

a aranha.

desconstantinoplataniliz
O sabiá não sabia

aria

Que o sábio sabia

desconstantinoplataniliz

Que o sabiá não

adoramente.

sabia assobiar.

Tecelão tece

O doce perguntou

o tecido

pro doce

Em sete

Qual é o doce

sedas de Sião

mais doce

Tem sido a

Que o doce de

seda tecida

batata-doce.

Na sorte do

O doce respondeu

tecelão.

pro doce

Atrás da pia tem um

Que o doce mais

prato

doce que

Um pinto e um gato

O doce de batata-

Pinga a pia, apara o

doce

prato

É o doce de doce

Pia o pinto e mia o gato.

de batata-doce.
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O tempo

otorrinolaringo

perguntou pro

logista,

tempo qual é

porque

o tempo que o

ornitorrinco, é

tempo tem. O

ornitorrinco,

tempo

ornitologista,

respondeu pro

é

tempo que

ornitologista,

não tem

e

tempo pra

otorrinolaringo

dizer pro

logista é

tempo que o

otorrinolaringo

tempo do

logista.

tempo é o
tempo que o

(http://www.soportugues.com.br/secoe

tempo tem.

s/trava/)
Esta casa está
ladrilhada, quem a

A ARANHA E A JARRA

desenladrilhará?

Debaixo da cama tem uma jarra.

O desenladrilhador.

Dentro da jarra tem uma aranha.

O desenladrilhador que

Tanto a aranha arranha a jarra,

a desenladrilhar, bom

Como a jarra arranha a aranha.

desenladrilhador será!
Não confunda

A LARGATIXA DA TIA

ornitorrinco

Larga a tia, largatixa!

com

Lagartixa, larga a tia!

otorrinolaringo

Só no dia em que a sua tia

logista,

Chamar a largatixa de lagartixa.

ornitorrinco
com

CAJU

ornitologista,

O caju do Juca

ornitologista

E a jaca do cajá.

com

O jacá da Juju
E o caju do Cacá.
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Bom desenladrilhador será !
LUZIA E OS LUSTRES
Luzia listra os

O RATO

Lustres listrados.

O rato roeu a roupa,
Do rei de Roma.

MALUCA
Tinha tanta tia tantã.

O SABIÁ

Tinha tanta anta antiga.

Sabia que o sabiá

Tinha tanta anta que era tia.

sabia assobiar?

Tinha tanta tia que era anta.
PAPA PAPÃO
MOLENGA

Se o papa papasse pão.

Maria-mole é molenga.

Se o papa papasse papa.

Se não é molenga

Se o papa papasse tudo,

não é maria-mole.

Seria um papa papão.

É coisa malemolente,
nem mala, nem mola,

PARALELEPÍPEDO

nem maria, nem mole

Disseram que na minha rua
Tem paralelepípedo feito de

NÃO CONFUNDA!

paralelogramos.

Não confunda ornitorrinco

Seis paralelogramos tem um

Com otorrinolaringologista,

paralelepípedo.

Ornitorrinco com ornitologista,

Mil paralelepípedos tem uma

Ornitologista com

paralelepipedovia.

otorrinolaringologista,

Uma paralelepipedovia tem mil

Porque ornitorrinco é ornitorrinco,

paralelogramos.

Ornitologista, é ornitologista,

Então uma paralelepipedovia é uma

E otorrinolaringologista é

paralelogramolândia?

otorrinolaringologista.
PINGA A PIPA
O DESENLADRILHADOR

Pinga a pipa.

Essa casa está ladrilhada.

Pia o pinto.

Quem a desenladrilhará? O

O pinto pia.

desenladrilhador que a desenladrilhar,

A pipa pinga.
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E quando a mulher do seu Tatá tá,
PRENDEU TUDO

É a mesma coisa que o seu Tatá tá,

A lontra prendeu a

tá?

Tromba do monstro de pedra
E a prenda de prata

TEMPO

De Pedro, o pedreiro.

O tempo perguntou ao tempo,
Quanto tempo o tempo tem,

QUE BICHO É?

O tempo respondeu ao tempo,

É crocogrilo? É cocodrilo?

Que não tinha tempo,

É cocrodilo? É cocodilho?

De ver quanto tempo,

É corcodilho? É crocrodilo?

O tempo tem.

É crocrodilho? É corcrodilo?
É cocordilo? É jacaré?

VELHO FÉLIX

Será que ninguém acerta

Lá vem o velho Félix,

O nome do crocodilo mané?

Com um fole velho nas costas,
Tanto fede o velho Félix,

RIO CAPIBARIBE

Como o fole do velho Félix fede.

O rio Capibaribe
Foi capibarizado.

(http://www.educacao.salvador.ba.gov.

Quem capibarizou Foi o capibarizador.

br/site/documentos/espacovirtual/espaco-alfabetizar-letrar/lecto-

SABER

escrita/generos-

Sabendo o que sei e sabendo

textuais/parlendas%20-%20Trava-

O que sabes e o que não sabes

linguas.pdf)

E o que não sabemos, ambos
saberemos

“O rato roeu a roupa do rei de

Se somos sábios, sabidos

Roma,

Ou simplesmente saberemos

O rato roeu a roupa do rei da Rússia,

Se somos sabedores.

O rato roeu a roupa do RodovaIho…
O rato a roer roía

SEU TATÁ

E a rosa Rita Ramalho

O seu Tatá tá?

do rato a roer se ria.”

Não, o seu Tatá não tá,
Mas a mulher do seu Tatá tá.
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“O rato roeu a roupa

não sabia que a sábia

do rei de Roma

não sabia que o sabiá

a rainha com raiva

sabia assobiar.”

roeu o resto.”
“O tempo perguntou ao tempo,
“Paraquedista brinquedista

quando tempo o tempo tem,

faz brinquedo paraquedista

o tempo respondeu ao tempo,

paraqueda brinquedista.”

que não tinha tempo,
de ver quanto tempo,

“Biblioteca, bicicleta sabrininha é

o tempo tem.”

sapeca
bicicleta, biblioteca sabrininha come

“Oi! O táta taí?

bisteca

Não o táta não tá

bistequinha da sabrina que anda de

Mas o tio do táta tá

bicicleta

E quando o táta não tá

e lê na biblioteca.”

Mas o tio do táta tá
É o mesmo que o táta tá.”

“Pedro o pintor
pinta o quadro do pintor paulo

“O índio cutucou a taquara

e paulo o pintor pinta o quadro

e a taquara cutucou o índio

do pato pedreiro.”

o índio cacique indo
tacurou a taquara indiana.”

“O tatu ta ai?
sim, o tatu tá!

“O palhaço foi no palácio

pede pro tatu sair até aqui fora!

fazer palhaçada para o rei

o tatu tá, tá, tá muito ocupado!

que do palácio expulsou o engraçado

então eu falo pra você, tá!

palhaço.”

tá, pode falar!
“Pedro tem o peito do pé preto,

o ta ta ta tatu tu tu tu tatatata tututu.”

O peito de Pedro é preto.
“A sábia não sabia

Quem disser que o peito de Pedro é

que o sábio sabia que o

preto,

sabiá sabia que o sábio

Tem o peito do pé mais preto

não sabia que o sabiá

Que o peito do pé de Pedro.”
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“Larga a tia, largatixa!

“Lalá, Lelé e Lili e suas filhas,

Lagartixa, larga a tia!

Lalalá, Lelelé e Lilili e suas netas

Só no dia que sua tia

Lalelá, Lelalé e LeLali e suas bisnetas

Chamar largatixa

Lilelá, Lalilé e Lelali e suas tataranetas

de lagartinha!”

Laleli, Lilalé e Lelilá cantavam em coro
LÁLÁLÁLÉLÉLÉLILILI.”

“Lá de trás de minha casa
Tem um pé de umbu butando

“Três pratos de trigo para três tigres

Umbu verde, umbu maduro,

tristes.”

Umbu seco, umbu secando.”
Debaixo da pia tinha um pinto,
“O doce perguntou pro doce,

Quando o pinto pia a pia pinga,

Qual é o doce mais doce,

quando a pia pinga o pinto pia.

Do que o doce, de batata doce?
O doce respondeu pro doce,

“Um limão, dois limões,

Que o doce mais doce,

três limões…”

Do que o doce de batata doce,
É o doce de batata doce.”

“Gato escondido com rabo de fora
está mais escondido que

“Bote a bota no bode

rabo escondido com gato de fora.”

e tira o pote do bode.”
“Quem cara paca compra, paca cara

“Bagre Branco,

pagará. Quem compra paca cara,
pagará cara paca.”

branco bagre.”
“O padre Pedro partiu a pedra no

“É preto o prato

prato de prata. A pedra partiu o

do pato preto.”

prato de prata do padre Pedro.”

“A aranha arranha a rã.

“Tal tatu

A rã arranha a aranha.

Tá tendo um treme traco

Nem a aranha arranha a rã.

Troco treco por tramoia

Nem a rã arranha a aranha.”
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Com a traquina da jiboia

Por parco preço, patrão.

E a jiboia que não boia

Porco crespo, toco preto

Sempre zoia
Tal tatu com seu balaio

“Não confunda ornitorrinco com

Tal qual paca do sosláio.”

otorrinolaringologista,
ornitologista com otorrinolaringologista,

A vaca malhada foi molhada por

porque ornitorrinco é ornitorrinco,

outra vaca molhada e malhada.

ornitologista é ornitologista e

Enquanto Bia brinca, Bianca briga

otorrinolaringologista é

A chave do chevete do chefe chavez

otorrinolaringologista”

está no chaveiro.
Quando toca a retreta

Preciso ir e vir para pegar vai-e-

Na praça repleta

vem.

Se cala o trombone

Me empresta vai-e-vem?

Se toca a trombeta.

Se vai-e-vem fosse e viesse, vai-evem ia,

Paulo Pereira Pinto Peixoto,

mas como vai-e-vem vai e não vem,

Pobre pintor português,

vai-e-vem não vai.

Pinta perfeitamente
Portas, paredes e pias,

www.normativagramatica.blogspot.com.br/

(http://brinquedoteca.net.br/?p=701)
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