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MARIA E JOÃO: UM CAMINHO PARA BOA ALIMENTAÇÃO  

 

Manoel da Lapa Fonseca da Silva (Manoel Neto)1 

 

 

I 

Às margens do Rio da Dona2 

Numa casa pobrezinha 

Feita de madeira e barro 

Morava uma menininha 

Com seu pai e seu irmão 

Cuidando da plantação 

No entorno da casinha. 
 

 
 

II 

Maria, menina linda 

Com seu vestido de chita 

Seu lencinho na cabeça 

Amarrado com uma fita 

Era sempre sorridente. 

Com tudo estava contente 

Achava a vida bonita. 
 

 
 

III 

Joãozinho muito esperto 

Queria ser um vaqueiro 

Cuidar bem dos animais 

Que viviam no terreiro 

Carreava3 com o touro 

Usava chapéu de couro 

E brincava o dia inteiro. 

 

 

1 Mestre em Letras – PROFLETRAS/UNEB, Graduado em Letras – UNEB Campus V, Professor da Educação Básica, estuda e 
escreve Literatura de Cordel. 
2 Rio que demarca a divisa, entre outros, dos municípios de Laje – BA e Santo Antônio de Jesus – BA. 
3 Carrear significava, no contexto rural, guiar o carro de boi (espécie de carroça puxada por bovinos) 
 

 

 

IV 

Eles viviam saudáveis 

Comiam do que plantavam 

Jaca, manga, cajarana 

Tudo isso cultivavam 

Batata, milho e feijão 

Manga, laranja e melão 

E os peixes que pescavam 

 

V 

Mas o pai era viúvo 

Procurou um casamento 

Com uma mulher malvada 

Que causou grande tormento 

Maltratava as criancinhas 

Trazendo para a casinha 

Só terror e sofrimento. 
 

 
 

 

VI 

A madrasta sempre má 

Chamou então o marido 

E disse: não quero mais 

Crianças aqui comigo 

Sem elas em nosso lar 

A comida vai sobrar 

Não mereço esse castigo. 
 

 

 

 



 

 
Revista Pandora Brasil - Edição 109 - novembro de 2020 - ISSN 2175-3318 
“Cordelizando a nutrição: arte e consciência alimentar” 

 
 

VII 

Joãozinho e Maria 

Ouviram toda conversa 

Choraram com muito medo 

Daquela mulher perversa 

Quando dia amanheceu 

A madrasta os convenceu 

A passearem na floresta. 
 

 

 

VIII 

Saíram ao tal “passeio!” 

Fingindo saberem nada 

Então, tiveram a ideia 

De marcar toda a estrada 

Jogaram por toda trilha 

Uma pedrinha que brilha 
Pra refazerem a caminhada. 
 

 
 

 

IX 

Lá naquela mata bruta 

Eles foram abandonados 

O pai ali os deixou 

Com o peito dilacerado 

Não sabia a mulher má 

Que logo iriam voltar 

À casinha do roçado. 
 

X 

Voltaram para a casinha 

Seguindo a luz solar 

Que brilhava nas pedrinhas 

Mostrando como voltar 

Ao vê-los chegando em casa 

O seu pai que ali chorava 

Correu para os abraçar. 
 

 
 

XI 

Mas a infeliz madrasta 

Cheia de ódio e rancor 

Convenceu àquele homem 

Que, embora, sentisse amor 

Sucumbiu a tal maldade 

Mesmo contra sua vontade 

Fez o caminho da dor. 
 

XII 

Dessa vez, foi diferente 

Não conseguiram marcar 

Pois o pão que espalharam 

Naquela trilha ao passar 

Atraíram os passarinhos 

Que comeram os farelinhos 

Do caminho de voltar. 

 

XIII 

Andaram dias e noites 

Perdidos pela floresta 

Até que, depois de um tempo 

Viram através de uma fresta 

Uma casinha atraente 

Logo ficaram contentes 

Fizeram uma grande festa. 

 

 
 

XIV 

A casinha era tão linda 

Feita de doces e manjar 

Coberta de chocolate 

Bala e goma de mascar 

Pés de lanches gordurosos 

Que embora fossem gostosos 

Só serviam para engordar. 
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XV 

Ao entrarem na tal casa 

Viram uma doce velhinha 

Que logo os recebeu 

E os levou para a cozinha 

Mas para a infelicidade 

Era mais uma maldade 

Ali naquela casinha. 
 

XVI 

A velhinha era uma bruxa 

Que comia criancinhas 

Fez dos meninos reféns 

Pôs João na gaiolinha 

E obrigou a Maria 

Trabalhar de noite a dia 

Dentro daquela cozinha. 
 

 
 

 

XVII 

A bruxa má e inclemente 

Querendo se alimentar 

Cozinhar o Joãozinho 

E depois saborear 

Porém ela só queria 

Que o irmão de Maria 

Pudesse logo engordar. 
 

XVIII 

Mandou que desse a João 

Muita comida pesada 

Muitos doces e gorduras 

Muito açúcar e marmelada 

Maria que era esperta 

Dava a comida certa 

E João não engordava. 

 

XIX 

Maria dava ao irmão 

Apenas boa comida 

Cenoura, milho e batata, 
Verdura nova e colhida, 

Ovos frescos de galinha 

Nada de doce ou balinha 

Que tirasse sua vida. 
 

 

 
 

XX 

João nunca engordava 

Mas sempre estava forte 

A bruxa não entendia 

Pois não aumentava o porte 

Queria um menino gordo 

Para colocar no forno 

E provocar a sua morte. 
 

XXI 

A bruxa não entendia 
Porque ele estava magrinho. 
Era bem forte e saudável 

Mas não ficava gordinho 

Tinha a pele bem nutrida 

Os olhos cheios de vida 

E o dente bem fortinho. 
 

XXII 

A Bruxa, então, quis saber 

O que é que acontecia 

Queria também essa vida: 
Comer como ele comia 

Pra ser saudável e forte 

E viver longe da morte 

Viver bem de noite a dia. 

 

XXIII 

Maria mostrou pra bruxa 

Suas receitas preferidas 

Sempre frutas do pomar 

Saladas bem coloridas. 
Comer banana e mamão; 

Mais batata, menos pão 

E assim ter outra vida. 
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XXIV 

A bruxa se convenceu  

E virou uma princesa 

Libertou as criancinhas 

Acabou toda a tristeza 

Plantavam, depois colhiam 

Cantavam, se divertiam 

Em meio à natureza. 
 

XXV 

Enquanto isso, distante 
Daquela vida encantada 

Seu pai vivia infeliz 

Nem sequer se alimentava 

Pois só se comia mal: 
Muito açúcar, muito sal 

E a madrasta só engordava. 

 

 
 

XXVI 

De alimentar-se mal 

A madrasta explodiu 

O pai arrumou as malas 

E pra floresta partiu 
E em meio à natureza 

Teve uma grata surpresa 

Quando os filhos descobriu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

XXVII 

Conheceu logo a princesa 

Que ficou muito contente 

Viu que suas criancinhas 

Festejavam sorridentes 

Casaram-se em seguida 

Vivendo uma nova vida 

E feliz e para sempre. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

*Ilustração: Josenilto Andrade Reis   

e Valmira  dos Santos Almeida   
 


