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lIbraS em contação De hIStórIaS InfantIS e InterPretação De 
múSIcaS

fábIo auguSto guImarãeS

Dentro dos vários tipos de demência física que ocasionam preconceitos e barreiras a seus portadores, 

a surdez é uma doença comum que vem mostrando a superação de todos os problemas apresentados, 

através da prática em todos os campos sociais. Sobre alguns fundamentos conceituais que embasam 

a caracterização e a definição básica desse problema, bem como alguns fatores que compõem o seu 

processo, destaca-se a observação de alunos graduados que não receberam orientação de como lecio-

nar em salas com alunos com deficiência e nem ao menos, possuem técnicas que favoreçam o ensino 

dessas pessoas. Algumas inquietações buscam respostas para os problemas observados no processo de 

ensino-aprendizagem dos surdos, na comunicação, e até mesmo, no conhecimento ou reconhecimento 

da Cultura Surda.

reSumo

IntroDução
Esta oficina constitui-se na apresentação de 
ferramentas que auxiliam no processo de ensi-
no-aprendizagem do portador de necessidades 
especiais: o surdo. Por meio de contação de his-
tórias infantis e a interpretação de música, surge 
o objetivo de conscientizar que existem diversas 
maneiras, através das quais é possível transmitir 
conteúdos conceituais aos surdos dentro de sua 
própria cultura, através da Língua de Sinais.

Numa visão clínica, a surdez é encarada como 
uma doença que deve ser curada e o surdo como 
um deficiente que deve ser normalizado, deve ser 
treinado a ouvir e  a falar para se igualar à socie-
dade majoritária, ouvinte. Assim, a educação per-
deu seu objetivo de instrução, de ser um espaço 
de reflexão sobre o mundo, buscar o desconheci-
do, produzir o novo, para dar lugar ao treinamen-
to da audição e fala. 

a SurDez enquanto DefIcIêncIa

Com relação à surdez enquanto deficiência, 
alguns documentos governamentais definem-
na como:

Diminuição da capacidade de percepção normal 
dos sons, sendo considerado surdo o indivíduo 
cuja audição não é funcional na vida comum, e 
parcialmente surdo, aquele cuja audição, ainda 
que deficiente, é funcional com ou sem prótese 
auditiva. 

A surdez pode ser classificada como leve, mode-
rada, severa e profunda de acordo com os deci-
béis de audição, podendo este ser percebido na 
habilidade para compreensão do som da voz; 
quanto maior a dificuldade para reconhecer o som 
da voz maior à perda. O documento revela ainda 
que pelo menos uma em cada mil crianças nasce 
profundamente surda; já com relação à oralidade 
muitos fatores influenciam na aquisição da língua 
na modalidade oral, sendo o principal fator justa-
mente o contato com os sons (grau de perda) e 
o desenvolvimento da habilidade para realização 
da leitura labial.  

Nessa abordagem, nos deparamos com os apon-
tamentos de autores sobre a concepção origina-
da no século XIX. Strobel (2006 p. 247) afirma 
que com os “estudos da medicina sobre a surdez, 
as ciências da vida começaram a categorizar os 
sujeitos surdos, segundo representações de grau 
de perda auditiva”. Esse fato direciona a com-
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preensão de que se instauravam mecanismos de 
medição da normalidade – anormalidade dos in-
divíduos. 

A esse fator, atribui-se o preconceito represen-
tado na crença de que todos os surdos deveriam 
desenvolver a fala – oral, conforme proposta di-
tada pelo Congresso de Milão. Nesse sentido, 
percebe-se que a surdez, enquanto deficiência, 
é compreendida como objeto de reabilitação e 
tratamento clínico visando à superação de uma 
suposta anormalidade.

SurDez enquanto conStrução SocIal

O laço que une esquerda e cultura é indissolúvel, 
porque é própria da esquerda a posição crítica, vi-
sando a ruptura das condições estabelecidas, nas 
quais se reproduzem a exploração e a dominação, 
assim como lhe é próprio afirmar a possibilidade 
da justiça e da liberdade, isto é, da emancipação, 
por meio da prática social e política (CHAUí, 
2006 p. 8).

Conforme apontado anteriormente, o movimen-
to de resistência por parte da comunidade surda 
alcançou o reconhecimento da Língua de Sinais 
e do bilingüismo língua de sinais & língua oral. 
Considerando o período de desenvolvimento 
político-econômico neoliberal em que se defende 
uma política de “Educação para Todos”, nos de-
paramos com movimentos contrários. 

O movimento de universalização, percebido no 
discurso de garantia do direito de todos e o movi-
mento de reconhecimento da diferença, proposto 
pelo multiculturalismo, conforme apontam Silva 
e Moreira (1995 p. 197), “encara as culturas dos 
grupos dominados de uma forma antropológica, 
como uma manifestação e expressão de formas 
de organizar a vida social que existem ao lado de 
outras, igualmente válidas”. 

É justamente essa a proposta da comunidade sur-
da, a de reconhecimento de que existe um grupo 
que interage enquanto minoria linguística e que 
possui formas de apropriação dos elementos ex-
traídos da interação com mundo.

Chauí (2006, p. 8) reflete e define cultura, partin-
do de diversos estudos. Dentre eles, afirma que, 
para a esquerda, a cultura é a capacidade de 
decifrar as formas de produção social da me-
mória e do esquecimento, das experiências, 
das idéias e dos valores, da produção das obras 

de pensamento [...]. 

Nesse aspecto, a língua de sinais pode represen-
tar signos sinalizados capazes de serem com-
preendidos por determinado grupo, já que con-
sideramos que a comunidade surda, por si só, 
compartilha de experiências visuais e por meio 
delas decifra as formas de produção social. 

Porém, é preciso ter “cuidado”, no trato ao refletir 
essa dimensão da cultura. Na concepção sócio-
antropológica, a surdez estaria relativamente 
vinculada, pautada, fundamentada numa cul-
tura; nesse caso as línguas de sinais apresenta-
riam-se integrante de um conjunto de valores, 
resultado das interações sócio-culturais da co-
munidade surda.

Wringley (1996) apud Skliar e Quadros (2000, p. 
49) aponta:

Gerações de surdos sinalizadores têm de-
monstrado a existência de uma língua rica 
suficiente para ser expressa de diferentes for-
mas, inclusive através da poesia e de estórias. 
Os surdos criam sistemas de significados para 
explicar como entender seu espaço no mun-
do. O que a cultura surda tem feito é mostrar 
que uma necessidade humana básica para a 
linguagem e para a simbolização é essencial. 

Em meio à produção acadêmica da área da sur-
dez, encontramos ainda autores que partem da 
abordagem sócio-antropológica para uma visão 
mais política acerca da cultura. Fundamentam-se 
na análise política e econômica da sociedade bra-
sileira pós-moderna, refletindo as conseqüências 
da colonização européia. 

Pérlin (2006 p. 2) apresenta a surdez enquanto 
sinônimo de diferença: 

Muitas e produtivas abordagens são feitas hoje 
com os espaços da produção cultural. Somos 
artífices dessas trajetórias, identidades e territó-
rios que envolvem os sujeitos da cultura na pós-
modernidade. Sentimos necessidade permanente 
de horizonte, onde desenvolvemos a experiência 
humana. Este é o horizonte da cultura. Chegamos 
ao exótico. O negro, o índio, o surdo desvelando-
se com algo particular, como diz Hall (2005), 
“todos nos localizamos em vocabulários culturais 
e sem eles não conseguimos produzir enuncia-
ções, enquanto sujeitos culturais”. Nós, surdos, 
nesse contexto da modernidade tardia, estamos 
construindo os espaços de nossa cultura, estabe-
lecendo vínculos com aqueles que compartilham 
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nosso mundo e são diferentes de nós.

Nessa perspectiva, Hall (2005 p. 69) compre-
ende que as identidades culturais, sinônimos de 
“identidades nacionais estão em declínio, mas 
novas identidades – híbridas – estão tomando 
seu lugar”.

Considerando os apontamentos anteriores, per-
cebemos o rompimento com a tradicional con-
cepção de surdez enquanto deficiência. A Surdez 
deixa de ser compreendida como falta, déficit, 
para ser compreendida como forma de interagir 
com a realidade, negando os critérios de enqua-
dramento a padrões de normalidade e anormali-
dade apontados pela ideologia Oralista. 

O que precisa ser destacada é a forma com que 
a ausência ou parcialidade da audição é interpre-
tada. O que o movimento da comunidade surda 
tem reivindicado, ao longo desses anos, é o direi-
to de se expressar livre da exigência de desenvol-
vimento da oralidade, justificando que esta visão 
define o surdo enquanto anormal, gerando priva-
ções incalculáveis.

Retomando as reflexões de Duarte (1999) con-
cluímos que:

É preciso tornar a prática educativa em-si em 
prática educativa para-si. Isto é: é preciso ques-
tionar profundamente a ação especificamente 
pedagógica que pretende socializar o saber, 
intencionalizado conteúdo a ser transmitido 
em relação orgânica com uma forma adequa-
da de maneira a tornar concretos os objetivos 
[...] Não prever antecipadamente as condições 
básicas para a efetivação do processo de ensi-
no-aprendizagem em função daquele objetivo 
último inviabiliza muito do trabalho pedagógi-
co que pretende ser uma atividade mediadora 
intencional no seio da prática social global.

É possível compreender que o reconhecimento da 
língua de sinais está diretamente relacionado ao 
reconhecimento da profissão Intérprete de Lín-
gua de Sinais. Novos desafios são incorporados 
ao trabalho pedagógico, diante das implicações 
do bilinguismo, vivenciado pela pessoa surda e a 
convocação da presença do Intérprete de Libras 
que entra nas instituições de ensino, à medida 
que os alunos surdos passam a matricular-se.

Durante a oficina, reconhecemos a necessidade 
de conhecimento acerca do mundo e da cultu-
ra surda, uma vez que o indivíduo surdo apre-
senta traços, características, culturas próprias, 
diferenciando-se dos ouvintes. Diante disso, não 

estamos levando em consideração a eficiência 
de uma cultura em relação a outra, mas apenas, 
reconhecendo a diferença entre cada uma delas, 
suas singularidade. Por este motivo, interessante 
seria o conhecimento e o ‘mergulhar a fundo’ na 
cultura surda através de duas eficazes ferramen-
tas: os contos de fadas e as músicas. Estas - por 
meio de vibrações - são totalmente possíveis de 
serem sentidas e compreendidas.
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lítero muSIcal

joSé Paulo De aSSIS rocha

juracI conceIção De farIa

A música, veículo de integração por excelência, representa precioso auxílio para o contador de histórias, 

sendo ela mesma uma forma de discurso. Esta oficina, fundamentada na obra “A Arte de Ler e Contar 

Histórias”, de Malba Tahan, faz uso da harmonia existente entre música e histórias infantis, como pro-

posta educativa destinada a professores da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

reSumo

IntroDução

A idéia da Oficina Lítero Musical ocorreu no Gru-
po de Contadores de Histórias da FATEA  ao es-
tudarmos a obra A Arte de Ler e Contar Histórias 
de Malba Tahan, foco principal de nossos estudos 
e pesquisas para a formação de professores con-
tadores de histórias. No capítulo “A música e o 
contador de histórias”, Tahan (1964, p. 185-214) 
enfatiza que a música pode ser compreendida 
como veículo de educação por excelência e um 
precioso auxílio para o contador de histórias. 

Tendo como ponto de partida o nosso percurso 
de professores-pesquisadores desta obra, apre-
sentaremos a concepção do entrelaçamento da 
música e das histórias infantis deste autor atra-
vés de atividades de caráter teórico e prático.  
Num primeiro momento, traremos à luz a vida 
e a obra de Malba Tahan, em especial, sua con-
cepção da arte de ler, contar e musicar histórias 
infantis. Apoiados em seus conceitos, vivenciare-
mos um momento de prática musical que, com o 
apoio do piano, da flauta-doce e de outros instru-
mentos de percussão (pau-de-chuva, reco-reco, 
agogô, ganzá, cocos, guizos, entre outros) serão 
apresentadas e representadas duas histórias mu-
sicadas: “O Gato e o Ratinho” (Tahan, 1964, p. 
190) destinada à Educação Infantil e “A História 
do Seu José” (Tahan, 1964, p. 195-199) mais apro-
priada aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

era uma vez malba tahan

Dos estudos e pesquisas de Faria (2004) pode-se 
depreender uma breve história de Malba Tahan, 
um educador brasileiro que se inspirou no Orien-
te para contar muitas histórias. 

Júlio César de Mello e Souza nasceu no Rio de Ja-
neiro, no dia 6 de maio de 1.895 e viveu a infância 
numa pequena cidade do Vale do Paraíba chama-
da Queluz-SP. Em sua juventude, mais precisa-
mente em 1908, retornou ao Rio de Janeiro para 
dar continuidade aos estudos, tendo sido aluno 
do Colégio Militar e do Colégio Pedro II. Embo-
ra tenha concluído o curso de Engenharia Civil 
na Escola Politécnica da Universidade do Brasil,  
dedicou-se mesmo à profissão de professor de 
matemática e de escritor. Como professor, teve 
oportunidades de lecionar para crianças, jovens 
e adultos nos cursos primário, ginasial, científico, 
normal e universitário, tornando-se uma refe-
rência nacional, principalmente pelos seus livros 
de matemática. Dedicou-se também à Literatu-
ra, escrevendo artigos em jornais e revistas até 
reuni-los em seu primeiro livro Contos de Malba 
Tahan (1925). 

Malba Tahan  foi o nome que ele criou para re-



93ano 1, nº 1, Vol. 1, 2007, p. 

velar o escritor que se escondia no famoso Pro-
fessor Mello e Souza. Sua obra literária, de cunho 
oriental, obteve grande repercussão e um volume 
extraordinário de vendas, o que motivou a sua 
crescente produção em outras áreas: literatura 
infanto-juvenil, peças teatrais, novelas. Além dis-
so, também produziu obras destinadas à forma-
ção dos professores, à didática da matemática e 
outros temas variados. 

Ao longo de seus 79 anos publicou 128 obras, 
dentre as quais destacamos O Homem que Cal-
culava  e A Arte de Ler e Contar Histórias.

a múSIca e o contaDor De hIStórIaS

Entre as pessoas, é antigo o costume das rodas 
de conversa, onde contar “causos” e histórias re-
presentava um momento especial de comuni-
cação e de estímulo ao imaginário. Além disso, 
sabe-se da existência de uma antiga ligação 
entre a música e a história contada, largamen-
te explorada pelos narradores orientais e in-
tensificada no período medieval, continuando 
ao longo dos séculos, permeando as mais dis-
tintas culturas (TAHAN, 1964, p. 186). 

O acervo do Curso de Educação Artística do Te-
lecurso 2000 registra o fato de que é conhecida 
na África Ocidental uma casta de músicos conta-
dores de histórias, denominada Griô, que se faz 
acompanhar por instrumentos musicais. No fol-
clore brasileiro são populares os repentistas, que 
em forma de desafios contam e cantam histórias 
em praça pública. Não se pode ignorar a exis-
tência da chamada Música Descritiva, bastante 
difundida na História da Música e popular entre 
as obras de alguns compositores de renome, tais 
como Beethoven (A Pastoral), Vivaldi (As Quatro 
Estações), Prokofiev (Pedro e o Lobo e Romeu e 
Julieta) , Rameau (Os Ventos Boreais). Digno de 
nota também são as interfaces entre a música e a 
literatura, presentes nas canções populares.

múSIca, hIStórIa InfantIl e eDucação

No campo educacional, muitos professores têm 
buscado apoio na linguagem musical por seu ca-
ráter extremamente educativo. Trein (1986) enfa-

tiza o fato de ser a música uma manifestação pri-
mária do homem, resultante de uma organização 
inteligente com o que poderíamos justificar a sua 
relevância no processo ensino e aprendizagem. O 
próprio Malba Tahan se apropriou deste binômio 
- música e história – pensando nos benefícios que 
este entrelaçamento traria ao contexto educacio-
nal: dar maior alegria a uma narrativa, despertar 
o interesse dos alunos na aprendizagem de certa 
música e contribuir para o aprimoramento inte-
gral da personalidade dos educandos.   

Destacamos a presença de treze modalidades 
distintas de música e literatura que podem ser 
utilizadas na Educação Infantil (Tahan, 1964: 
186-188):

Histórias com músicas cantadas pelas crian-1. 
ças: “O Chapéuzinho Vermelho”, “Formigui-
nha na Neve” , “ O Cravo Brigou com a Rosa”, 
“Atirei o pau no gato”, “Fui ao Itororó”, etc.

Histórias em simples narrativas, terminadas 2. 
por uma canção. Da primeira vez a letra é 
cantada só pela narradora. Depois, nas repe-
tições da mesma, os ouvintes participam do 
canto. Exemplo “A Bonequinha Preta”.

História precedida por uma canção. . A pri-3. 
meira vez a letra é cantada só pela narra-
dora. Depois, nas repetições da mesma, os 
ouvintes cantam também. Exemplo: “O Gato 
e o Ratinho”.

História apresentada em simples narrativa 4. 
ou com gravuras e depois transformada em 
quadras musicadas. Exemplo: “A Galinha Es-
perta”.

História apresentada, a princípio, em simples 5. 
narrativa, depois transformada em quadras 
musicadas e dramatizadas. Exemplo: “Ana e 
o Carneirinho”.

Histórias com canções de pergunta e res-6. 
postas. Exemplo: “”Quem foi?”

Histórias com Interferências variadas:7. 

a)  com efeitos orfeônicos (o vento, o mar, 
etc.);
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b)  com imitações de animais (gestos e 
cantos);

c)  com ruídos diversos (trem, auto, etc.).

Exemplo: “A História do Seu José”.

8. Histórias inspiradas num episódio da His-
tória do Brasil, motivada por uma canção. 
Exemplo: “Soldadinho”, “A Corneta”, “O 
Tamborzinho”, “Minha Bandeira”, etc.

9. A “Festa do Livro”, tradicionalmente levada 
a efeito nos Jardims de Infância, vai deman-
dar, em seus programas, os cantos de oferta 
(3º período), os cantos de agradecimento 
(2º período) e, posteriormente, as aprecia-
ções e comentários.

10. Apresentação de canção com enredo às 
crianças e que depois será reproduzida por 
uma delas em simples narrativa. Exemplo: 
“O Casamento das Abelhas”.

11. Imitação do canto dos pássaros. Canção 
– História. Exemplo: O Menino e o Bem-te-
vi”.

12. História autêntica, vivida pelas crianças e, a 
seguir, musicadas pela narradora. Exemplos: 
“O Cavalinho”, “Meus amiguinhos”, “Chi-
quinha”.

13. A Brincadeira de Roda – História. Exemplo: 
“A Rosa Juvenil”.

Dessas modalidades de interface da música e das 
histórias infantis nas atividades educacionais 
desenvolvidas por Malba Tahan para a Educa-
ção Infantil dos anos 60, poderão resultar no-
vos entrelaçamentos, novos diálogos possíveis 
com o contexto educacional, novas harmonias 
com as músicas e com as histórias das crianças 
do nosso tempo. 

hIStórIaS muSIcaDaS

Das treze modalidades de histórias musicadas 
apresentadas por Malba Tahan, selecionamos “O 
Gato e o Ratinho” e “A História do Seu José” que, 

embora indicada pelo educador para a Educação 
Infantil, julgamos que a mesma despertará inte-
resse nos alunos que hoje freqüentam os Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental. Contando com o 
apoio do piano, de instrumentos de percussão va-
riados, objetos representativos e a participação 
efetiva dos presentes, planejamos a apresenta-
ção e a representação dessas histórias. 

“O Gato e o Ratinho” (Anexo A), história prece-
dida por uma canção, poderá ser apresentada 
ao piano, tendo o apoio de dois instrumentos de 
percussão: o guizo para representar o assombro-
so gato e o reco-reco para imitar a onomatopéia 
“quii”, “quii”, “quii”, “quii”. do ratinho.

“A História do Seu José” (Anexo B), uma histó-
ria com interferência variada, poderá também 
ser apresentada ao piano e utilizará um número 
maior de instrumentos de percussão e outros ob-
jetos que reproduzam o efeito orfeônico do vento 
(pau-de-chuva e papel celofane); já, os outros si-
mulam os sons produzidos pelos animais-perso-
nagens desta história - pavão (leque), cascos do 
cavalo (cocos), voz fanhosa do patinho (as duas 
metades do coco, entrechocadas ‘boca a boca’) 
ou ainda outros instrumentos que reproduzam 
ruídos diversos, como o apito do trem (flauta 
doce), o movimento do trem (ganzá) e o movi-
mento do automóvel (reco-reco).

É importante que se não se perca de vista o ob-
jetivo primordial de Malba Tahan para o trabalho 
com as histórias musicadas: “o nosso objetivo é 
exercer ação educativa através da Música e, as-
sim, pode muito bem acontecer que uma história 
musicada não apresente os elementos essenciais 
de uma história comum. Isto, porém, não tem a 
maior importância. O encanto, para a criança, no 
caso da história musicada, fica deslocado do con-
teúdo da história para a música que essa história 
apresenta” (TAHAN, 1964, p. 188).

conSIDeraçõeS fInaIS

Em todas as culturas e nações se faz música e se 
contam histórias e, ao que parece, a música e as 
histórias nos acompanham desde a mais remota 
antiguidade. Sabemos que a música, por excelên-
cia, é uma linguagem universal que a humanidade 
está constantemente produzindo-a e reproduzin-
do-a; entretanto, as boas histórias, contadas por 
nossos pais, avós e professores estão perdendo 
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espaço cada vez maior para o entretenimen-
to individual apresentado pelas tecnologias do 
meio eletrônico - rádio, TV, vídeogames, internet, 
Orkut, Msn’s.

O trinômio, música, histórias infantis e educação, 
proposto por Malba Tahan em plena década de 
60 (A Arte de Ler e Contar Histórias) nos motiva 
a referendar suas histórias musicadas aos educa-
dores do nosso tempo, enfatizando os objetivos 
primordiais de utilizá-las para exercer ação edu-
cativa.

Do som e da magia dessas histórias musicadas 
poderão surgir outras músicas e outras histórias 
infantis que se fundem e se entrelaçam na tecitu-
ra de uma proposta diferenciada para a Educação 
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 
contando histórias, cantando músicas, recontan-
do e recantando histórias musicadas.

anexo a: o gato e o ratInho

Um gato, muito esperto e bravo, queria comer o 
ratinho. Vivia, dia e noite, vigiando a casa do ra-
tinho. A casa do ratinho era um buraquinho na 
parede da sala. O gato rondava, ficava de longe 
espreitando, pronto para o bote e nada de conse-
guir pegar o ratinho. Um dia muito cedo, o ratinho 
estava distraído, roendo um pedacinho de quei-
jo e o gato foi chegando, foi chegando, e chegou 
tão perto, tão perto que o ratinho sentiu ao lado 
dele a sombra do gato e assustado saiu gritando: 
“quii”, “quii”, “quii”, “quii”.

anexo b: Seu joSé aPanha aS folhaS

A manhã estava muito clara. O céu estava de um 
azul muito bonito. Eu saí a passear pelo grande 
parque, no Jardim Botânico.

- Que beleza! Um pavão gritou ao longe.

- Pavão, pavão – perguntei:

- Você quer um pedacinho de pão?

Nesse momento começou a ventar. Era um vento 
bem forte. 

As folhas começaram a cair.

(Inicia a narradora a canção: “Devagar a folha 
cai” – canção com gestos. As crianças imitam as 
folhas caindo, sacudindo as mãozinhas no alto 
da cabeça e depois baixando, gradativamente, as 
mãos).

A alameda ficou coberta de folhas. Era um verda-
deiro tapete.

Ouço um barulho estranho.

É o Seu José, o funcionário, que vem, no cami-
nhão, apanhar as folhas.

O Seu José trabalha com muita alegria. Trabalha 
cantando:
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Aproximei-me do Seu José disse-lhe:

- Seu José, bom dia. O senhor faz todo esse ser-
viço sozinho? Apanha todas as folhas? Não tem 
um ajudante?

- Tenho sim! É o Joaquim. É o meu filho mais ve-
lho. Lá vem ele!

Olhei para o fundo do jardim e vi aparecer uma 
carrocinha puxada por um cavalo. Achei graça. O 
Joaquim sacudia as rédeas e cantava:

(A narradora canta a estrofe do cavalinho. As 
crianças repetem.) O Seu José explicou-me:

- Esse meu filho, o Joaquim, prega-me sustos to-
dos os dias. É que, para chegar até aqui, ele atra-
vessa a linha da estrada de ferro. É um perigo. O 
maquinista já conhece a carroça do Joaquim... E 
apita. 

Nesse momento, ouvi um apito de trem:

- Pi-iii-i! Pi-iii-i! Era o trem que vinha passando lá 
no fundo. 

O Joaquim passava pela linha muito cedo. Passa-
va antes do trem. E, às vezes, parava com a sua 
carrocinha, perto do lago, e ficava apreciando o 
patinho a nadar.
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