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A Perna do A 
 
Já padeci na mão do a, melhor dizendo, na perna. Uma letra tão pra cima, aberta, 
risonha e franca, quem diria, me fez suar frio e tremer de medo.  
Na primeira série do primário eu não acertava a perna do a na linha do caderno de 
linguagem. A professora traçava um a maravilhoso no início da linha - ai que a mais 
redondinho o dela! – alinhado, um primor de a. Pobre do meu a saía torto, com a 
perna na boca. 
Todo dia era aquele suplício: encher uma página de a. A mão lutava, dava tudo de 
si para dar ao a a perna elegante que ele merece, mas não dava conta: os as 
saíam com a perna na boca, na cabeça, na barriga, menos no lugar certo. Tentava 
de novo. Suava. Tremia de medo da vara de marmelo da mestra. Lambia a ponta 
do lápis. Tentava com lápis lambido. Não acertava. Parava com o lápis no ar e via o 
quadro cheio de palavras, que podiam estar em qualquer língua, não fazia 
diferença. 
Nunca o contorno de um a foi tão decisivo na vida de alguém. Como é que alguém 
podia não acertar a perna do a? - não sei se a professora se perguntava, mas é 
possível que sim. De tanto eu não acertar a perna do a, deu-me como incapaz de 
aprender a ler e escrever e sugeriu que me ensinassem em casa, quem sabe não 
davam jeito? Meu pai, na maior paciência, deu jeito de me alfabetizar em vinte 
dias. Ainda bem. Não seria por causa da perna do a que eu ficaria analfabeta até o 
juízo final.  
Felizmente a escola brasileira mudou bastante seus métodos de alfabetização. Não 
se vêem mais sofrimentos por não acertar perna de a, barriga de b, cabo de b, 
rabo de g. No entanto, as crianças ainda sofrem por não aprenderem a ler e 
escrever no tempo que a escola determina. A escola ainda é um lugar que pode 
causar grandes estragos à auto-estima. 
Apesar dessa passagem, não guardo mágoas do a. Ao contrário, o a é letra que 
quero bem e admiro. É verdade que o azar inicia pelo a, mas, por outro lado, com 
a começa a alegria. Se principia aliciar e aviltar, também é a primeira na azálea e 
na amizade. Uma letra humana, como qualquer outra do alfabeto. 

Regina, minha ex-colega de alfabetização, me pediu para postar uma crônica sobre 
as memórias das primeiras letras. Estudamos juntas numa escolinha de madeira, 
de um “cômodo” só e regida à vara de marmeleiro, vara esta que era uma 
verdadeira pedra no caminho da felicidade leitora. Foi então que eu me lembrei da 
“perna do a”. 

 
 

 


