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CONSCIÊNCIA NUTRICIONAL NO CORDEL DE ALINE* 

Hismálei Oliveira1  

Priscila Peixinho Fiorindo2  

I 

O CORDEL é sobre Aline. 

Fique atento, bem ligado 

Curiosa é a menina  

Desse conto estilizado 

Da garota que encontrou 

Um lindo bosque encantado. 

 

 
II 

A história de Aline 

Venha agora conhecer 

No cordel que aqui eu trago 

Tu “num” vai se arrepender  

Com a leitura dessa história  

Nós iremos aprender. 

 

1  Mestre em Letras pela Universidade do Estado da Bahia (PROFLETRAS-UNEB). É autor do projeto 

“Entre vasos de barro e poemas da terra” em que desenvolveu o conceito de literaperformance com 

alunos do distrito de Maragogipinho – BA. Atualmente, trabalha como professor da rede estadual no 

município de Aratuípe – BA. E-mail: hismaleitime@yhaoo.com.br  

2  Docente do PROFLETRAS e da Graduação em Letras (UNEB). Líder do Grupo de Pesquisa 

Psicolinguística Perspectivas Interdisciplinares (UNEB). Coordenadora do Projeto “Contos estilizados e 
desenvolvimento cognitivo”.  Doutora em Psicolinguística/USP. Mestre em Linguística/USP. Especialista 
em Arteterapia/Instituto Junguiano da Bahia (IJBA) e Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 
(EBMSP). Bacharel e Licenciada em Letras/Mackenzie-SP. E-mail:  priscilafiorindo@hotmail.com  

*O referido cordel é uma estilização da narrativa fílmica “Aline no bosque encantado” (GPLPI/UNEB, 
2017), que teve como texto fonte “Alice no país das maravilhas” (CARROLL, 2014). Para quem tiver 
interesse segue o link do filme curto  https://www.youtube.com/watch?v=dnCt1eQ02cM  
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III 

Viu roda de capoeira 

E depois viu um coelhinho 

Curiosa e muito esperta  

O seguiu pelo caminho 

Atentando para ele 

Que bonito! Tão fofinho! 

 

 

IV 

Correu ele à frente dela 

Coelhinho nada fraco 

Aline tentou pegá-lo 

Mas caiu em um buraco  

Que de repente a levou  

Para um lindo mundo mágico. 

 

 

 
 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

Alimentos não saudáveis 

Tinham muitos, ela viu 

Dama de Copas lhe deu 

Aline não resistiu 

Comeu tudo e nada disse 

Barriga quase explodiu. 

 

Várias frutas e animais 

Ela viu por todo lado 

Logo se maravilhou 

Era um bosque encantado 

Encontrou uma cabana 

E entrou lá com cuidado. 
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                                                                                                    VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VIII 

E assim aconteceu: 

Logo que ela despertou  

Comeu frutas, bebeu água 

E assim se recuperou  

Retomou o seu caminho  

Depois que tudo passou. 

 

 

 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por causa de sua gula 

Desmaiou e sem suporte 

O Gato amigo notou 

Ela caída sem norte 

Pôde então socorrê-la 

A garota deu foi sorte. 

 

 

 

Ainda no bosque encantado 

Apareceu um hamburguarda 

Oferecendo mais doces 

Ela correu assustada 

Amigos apareceram  

Ela já estava cansada. 
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X 

Vendo Aline em apuros 

Surgiu uma ideia brilhante 

Pegar todas guloseimas 

Levar para bem distante  

E transportar a menina  

Naquele mesmo instante. 

 

 

XI 

Comer maçã ou hambúrguer: 

Uma escolha inevitável.  

O ruim para a saúde 

Ou comer o que é saudável? 

Ela escolheu a maçã 

Uma fruta desejável. 

 

XII 

Consciência na nutrição  

É o que veio acontecer 

Pela má experiência  

Ela pôde perceber  

Fruta, melhor opção  

Para saúde manter.  

 

 

*Ilustração: Josenilto Andrade Reis e Valmira dos Santos Almeida 

 


