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ARTE 

 

Linguagem: Teatro. 

Objetos do conhecimento: Processos de criação.  

 

 

Você já enrolou sua língua? 

 

 

Se você já enrolou sua língua, provavelmente é porque estava brincando com um trava-língua. Um 

trava-língua é uma frase formada por palavras com sílabas difíceis quando pronunciadas de forma 

rápida.  

Os trava-línguas são usados em jogos verbais populares de rapidez e clareza. Assim, devem ser 

memorizados e ditos rapidamente, sem que haja trocas ou erros de pronúncia. Os trava-línguas, 

além de aperfeiçoadores da pronúncia, servem para divertir e provocar disputa entre amigos. São 

desafiadores, provocam risos e alegria. 

Os trava-línguas fazem parte do folclore brasileiro. São uma manifestação da cultura oral popular 

que é transmitida de boca em boca, de geração em geração.  O folclore brasileiro é muito rico, 

apresentando grande diversidade. Dentro da literatura oral tradicional encontramos lendas, mitos, 

provérbios, expressões idiomáticas, adivinhas, parlendas e trava-línguas, entre outros. 

Fonte: normaculta.com.br/o-que-e-um-trava-lingua/ Acesso em 10/08/2020 

 

A arte do trava-língua 

Na música e no teatro, os trava-línguas são utilizados para melhorar a pronúncia de algumas 

palavras, ampliando a capacidade de oratória dos artistas. Imagine ir para um show ou peça de 

teatro e o artista gaguejar ou não pronunciar muito bem as palavras?  Situações como essas são 

bem comuns, no entanto, para evitá-las alguns profissionais recorrem aos trava-línguas como forma 

de treinar a sua dicção e melhorar o seu desempenho vocal. 

Fonte: Adaptação de educamaisbrasil.com.br/trava-linguas Acesso em 10/08/2020 

 

https://www.normaculta.com.br/18-trava-linguas-do-folclore-brasileiro/
https://www.normaculta.com.br/proverbios/
https://www.normaculta.com.br/expressoes-idiomaticas/
https://www.normaculta.com.br/12-parlendas-do-folclore-brasileiro/
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1- Vamos treinar nossa dicção também? Se for possível, convide seus familiares e brinquem 

com os trava-línguas abaixo: 

Num ninho de mafagafos 

há sete mafagafinhos. 

Quando a mafagafa gafa, 

gafam os sete mafagafinhos. 

 

O tempo perguntou ao tempo 

quanto tempo o tempo tem, 

o tempo respondeu ao tempo 

que o tempo tem o tempo que o tempo tem. 

   

Trazei três pratos de trigo 

para três tigres tristes comerem. 
 

O sabiá não sabia que o sábio sabia 

que o sabiá não sabia assobiar. 

   

A aranha arranha a rã. 

A rã arranha a aranha. 

Nem a aranha arranha a rã. 

Nem a rã arranha a aranha. 

 

Olha o sapo dentro do saco. 

O saco com o sapo dentro. 

O sapo batendo papo 

e o papo soltando o vento. 

 

 

2- Você conseguiu ler todos os trava-línguas? Quais foram as palavras que você encontrou 

maior dificuldade? Escreva-as abaixo. 

  

  

  

  

  

 

 

3- No teatro e na música, os artistas utilizam os trava-línguas antes de iniciar suas 

apresentações. Assinale abaixo o motivo pelo qual os artistas fazem o uso de trava-línguas. 

a) Ampliar capacidade sonora e poder cantar e falar mais alto. 

b) Treinar a dicção e melhorar o desempenho vocal. 

c) Desenvolver a voz e gritar com mais força. 

d) Aprender a falar as palavras de forma correta. 


