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Trava língua 
 

Tinha tanta tia tantã.  
Tinha tanta anta antiga.  

Tinha tanta anta que era tia.  
Tinha tanta tia que era anta. 

 

 
 

O sabiá não sabia.  
Que o sábio sabia.  

Que o sabiá não sabia assobiar. 
 

 
 

O doce perguntou pro doce Qual é o doce mais doce Que o doce de batata-
doce. O doce respondeu pro doce Que o doce mais doce que O doce de 

batata-doce É o doce de doce de batata-doce. 
 

 
 

A aranha arranha a rã.  
A rã arranha a aranha.  

Nem a aranha arranha a rã.  
Nem a rã arranha a aranha. 

 

 
 

Larga a tia, largatixa!  
Lagartixa, larga a tia!  
Só no dia que sua tia  

Chamar largatixa de lagartinha! 
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O peito do pé de Pedro é preto. 
Quem disser que o peito do pé de Pedro é preto, 

tem o peito do pé mais preto do que o peito do pé de Pedro. 
 

  
 

O rato roeu a roupa do rei do Roma.  
Rainha raivosa rasgou o resto. 

 

 
 

Um ninho de mafagafos, com cinco mafagafinhos, quem desmafagafizar os 
mafagafos, bom desmafagafizador será. 

 

 
 

Três tigres tristes para três pratos de trigo.  
Três pratos de trigo para três tigres tristes.    

 

 
Tres prato de trigo para tres tigres tristes! 

 

 
A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada. 

 

 
 

A mulher barbada tem barba boba babada e um barbado bobo todo babado! 
 

 
A vida é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem 

sucessivamente, sem suceder o sucesso... 
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