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Gr i m m ,  Gr i m m 
e  m a r i a  C l a r a 

“Que era esquisito um passarinho falar, lá isso era. Mas quando a gente é criança, acha 

tudo natural.”

(João e Maria)

“Seu pai não acreditou muito que aquilo fosse verdade. Afinal, as crianças têm tanta 

imaginação...”

(O príncipe sapo)

Não é possível descobrir onde e quando nasceram as histórias maravilhosas consagradas na 

obra dos irmãos Grimm. Elas passaram de pais para filhos através dos séculos e das frontei-

ras. Elas são contadas de mil formas diferentes, mantendo, no entanto, algumas característi-

cas essenciais.

A fase escrita desta literatura oral foi inaugurada por Charles Perrault (1628-1703), na França, 

com o livro Contos de Mamãe Gansa, publicado em 1697, reunindo uma dezena de histórias: 

Chapeuzinho Vermelho, O pequeno polegar, A bela adormecida e outras.

Mas foram dois irmãos estudiosos da língua alemã que reuniram mais de duas centenas de 

relatos colhidos nas mais diversas regiões das terras germânicas. Jacob (1785-1863) e Wilhelm 

(1786-1859) Grimm registraram fielmente as histórias tradicionais e publicaram em 1812 o 

livro Contos para a criança e para o lar.
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Dos mais de duzentos contos recolhidos pelos irmãos Grimm, esta seleção reúne onze, 

alguns dos mais conhecidos e amados pelas crianças de todos os tempos e todos os lugares. E 

quem fez a adaptação foi ninguém menos que Maria Clara Machado, o nome mais importante 

da história do teatro para crianças no Brasil.

Para se ter uma ideia da importância dos contos de Grimm na obra de Maria Clara Machado, 

quatro deles serviram de base para peças de sua autoria. Não eram meras transcrições das 

histórias para o palco, mas textos absolutamente originais, com situações e personagens novos. 

João e Maria (1980), por exemplo, além dos principais, tem como personagens vários bichos, 

a Lua e a filha da bruxa. Chapeuzinho Vermelho (1956) tem um anjo da guarda trapalhão e 

as árvores da floresta. A gata borralheira (1962) e A bela adormecida (1996) foram totalmente 

recriadas. Os elementos dos contos de Grimm estão todos lá, mas a linguagem teatral é 

soberana e cria a mágica do teatro em cena.

Nos contos deste livro, Maria Clara Machado é fiel ao texto dos irmãos Grimm, mas seu 

toque de humor característico aparece em muitos lugares. Por exemplo, na descrição da bruxa 

de “João e Maria”:

Tinha um nariz enorme de tucano, curvado para baixo. Seu rosto 

era coberto de rugas e tinha uma cor tão esquisita que parecia um... 

maracujá velho. (...) O que ela mais gostava de comer eram crianças 

gordinhas, com molho de salsa e pimenta malagueta.

Em “Rapunzel”, o desaparecimento da bruxa é narrado assim: “A raiva da velha foi tão 

grande que ela foi enchendo, até estourar. No seu lugar ficou uma pequena nuvem preta, que 

se foi dissipando devagar.”

Curiosas também são as aparições da Fada Malvada em “A bela adormecida”, dos gigantes 

em “João Mata-Sete” e dos anões em “O sapateiro feliz” e “Rumpelstiltskin”. Os textos que 

falam de bichos aproximam alguns contos de Grimm das fábulas de Esopo e de La Fontaine, 

como “O lobo e os sete cabritinhos” e “Os músicos da cidade de Bremen”.
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Uma curiosidade: este último conto foi recriado por Sérgio Bardotti e Chico Buarque num 

musical que se tornou imediatamente um clássico do teatro infantil brasileiro: Os saltimbancos. 

As montagens desta peça se sucedem e suas músicas são cantadas até hoje.

Outra coisa curiosa: “Cinderela” (ou “A gata borralheira”, como também é conhecida) talvez 

seja a mais recontada das histórias de fada. Uma estudiosa americana publicou um trabalho 

contendo mais de trezentas versões do conto da moça pobre que perdeu o sapato e se tor-

nou princesa.

É interessante se observar nos textos deste livro como a adaptadora valoriza os diálogos e 

como eles dão vida e colorido às histórias. Maria Clara Machado mostra que é habitante do 

reino do teatro, onde o enredo acontece por meio dos diálogos entre os personagens.

Com relação aos nomes próprios, classicamente, as versões portuguesas e brasileiras usam 

João e Maria para o conto em que, no original e na língua inglesa, aparecem Hansel e Grethel. 

Maria Clara Machado segue este caminho, batizando personagens com nomes brasileiríssimos: 

João Ninguém, o Doutor Sabe-Tudo, príncipe Rodrigo, rei Gustavo e as tentativas de Maria 

Clara de adivinhar o nome de Rumpelstiltskin: Bonifácio, Severino, Vira-Costa, Mexe-Mexe...

Aqui e ali aparecem versinhos para serem cantados ou recitados enquanto a história é conta-

da, em “João e Maria”, “Cinderela”, “O lobo e os sete cabritinhos”, “João Mata-Sete”, “O sapa-

teiro feliz”, “Rapunzel” e “Rumpelstiltskin”.

A varinha de condão das belas histórias eternas passa das mãos dos Grimm, no começo do 

século XIX, para as de Maria Clara Machado, no século XX, e chega ao leitor do século XXI, 

com todo o seu poder de encantamento.

Luiz Raul Machado
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João e maria

João e Maria moravam com os pais em uma cabana perto da floresta. Apesar de muito po-

bres, eram crianças saudáveis e espertas, que procuravam ajudar no que podiam.

Entretanto, o dinheiro andava tão minguado que, toda noite, o pai deles, que era lenhador, 

dizia à mulher:

— Não sei o que será de nós. Não tenho nem mais um centavo. Não há nada em casa para 

nós e as crianças comermos... Não sei o que fazer, mulher!

O tempo passava e as coisas não melhoravam. Muito pelo contrário. Um dia, o lenhador 

propôs à mulher:

— E se deixássemos João e Maria na floresta? Talvez algum caçador rico os encontrasse... 

Ficando aqui, acabarão como nós, morrendo de fome. O que você acha, mulher?

Ela achou a ideia horrível e disse que não podiam fazer aquilo. Mas as coisas foram piorando, 

piorando... até que pararam de piorar. E sabem por quê? Porque já não podiam ficar piores do 

que estavam. Era mesmo o fim... E outra vez o marido propôs levarem as crianças para a flores-

ta e lá deixá-las, na esperança de serem encontradas por algum caçador rico que tomasse conta 

delas... Quem sabe? Para Deus, nada é impossível!

A mulher passou a noite chorando, sem dormir, mas acabou aceitando a ideia. Afinal, não 

havia outro jeito.

Você já experimentou dormir de barriga vazia? Não é fácil, não é mesmo? Por isso João e 

Maria levaram muito tempo para dormir, tanta era a fome que sentiam. E, para piorar as coisas, 

ouviram a conversa dos pais e ficaram com medo. Maria começou a chorar.

— Não chore, irmãzinha — disse João. — Tenho um plano. Amanhã eu lhe conto. Agora 

vamos dormir.
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Quando viu que todos estavam dormindo, o menino se levantou. Foi pé ante pé até a porta 

da cozinha, saiu e começou a juntar as pedrinhas brancas do caminho que ia até o rio onde sua 

mãe lavava roupa e eles tomavam banho à tardinha. Encheu os bolsos de pedrinhas, voltou para 

casa e foi dormir.

Ao amanhecer, a mãe acordou as crianças:

— Acordem, meninos! Vamos à floresta com seu pai, para buscar lenha!

E os quatro partiram rumo à floresta: o pai ia à frente, com o pesado machado nas costas, a 

mãe carregando um jarro de água e as duas crianças atrás.

João e Maria iam devagar, fingindo que brincavam, mas na verdade o menino estava marcan-

do o caminho com as pedrinhas.

O pai às vezes reclamava:

— Andem, meninos... O que estão fazendo aí?

— Estou olhando meu gatinho branco brincando lá no telhado — respondia João.

Ou então era Maria quem dizia:

— Estou vendo uma formiga trabalhadeira levar uma perna de besouro inteirinha para 

o formigueiro!

A caminhada foi longa, até que os pais resolveram parar numa clareira. Então a mãe disse:

— Sentem-se aqui, meninos. Descansem, enquanto eu e seu pai vamos até ali adiante pegar 

a madeira que ele cortou ontem... Se quiserem água, bebam deste jarro. E comam estes últimos 

pedaços de pão...

As crianças estavam tristes, mas comeram o pão e beberam a água. Depois, muito cansadas, 

adormeceram. Quando acordaram, a noite caía.

— João! João! Vamos embora, já está escurecendo! — disse Maria, com medo.

— Tenha calma, irmãzinha — respondeu o menino. — Vai ser fácil voltar... Esta noite é de 

lua cheia. Preste atenção nas pedrinhas brancas!

E eles andaram, andaram, sem se perderem, seguindo as pedrinhas brancas que João joga-

ra na ida. Não demorou e a lua cheia apareceu brilhando no céu. Foi até mais fácil de verem 

as pedrinhas.

O dia já estava quase nascendo quando chegaram em casa. Bateram na porta e foram recebi-

dos com alegria pelos pais, que estavam muito arrependidos do que haviam feito.
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* * *

A situação melhorou um pouquinho para o lenhador, que ganhou algum dinheiro. Alguns 

meses se passaram. Depois as coisas tornaram a ficar difíceis, o dinheiro acabou, o pão come-

çou a faltar... Novamente marido e mulher discutiram o que haviam de fazer com as crianças 

e resolveram, mais uma vez, abandoná-las na floresta. Quem sabe? Talvez um caçador rico as 

encontrasse... Só que, desta vez, João não ouviu a conversa.

De manhãzinha, a mãe chamou as crianças: 

— Acordem, meninos! Vamos à floresta com seu pai, para apanhar lenha!

Maria começou a chorar, mas João lhe disse:

— Não chore, irmãzinha... Tenho uma ideia!

— Mas cadê as pedrinhas, João?

Não dava mesmo tempo para ele encher os bolsos com pedrinhas brancas, como da outra vez. 

O único jeito foi levar uma porção de bolinhas de miolo de pão.

Foi tudo igualzinho... Só que, quando os dois irmãozinhos resolveram voltar, quem disse 

que acharam as bolinhas de miolo de pão? Os passarinhos haviam comido todas... Agora eles 

estavam mesmo perdidos na floresta grande e misteriosa, cheia de bichos e segredos.

Quanto mais João e Maria procuravam o caminho de volta, julgando estarem certos por esta 

ou aquela árvore que pensavam reconhecer, mais se embrenhavam floresta adentro.

Andaram a noite toda e a manhã seguinte, comendo apenas algumas frutinhas e bebendo as 

gotinhas de orvalho que haviam ficado nas grandes folhas de certas plantas.

De repente, ouviram o canto de um passarinho, que lhes dizia:

— Sigam-me... Sigam-me, crianças!

Que era esquisito um passarinho falar, lá isso era. Mas, quando a gente é criança, acha tudo 

natural. Afinal, passarinho ou não, alguém queria ajudá-los. Por isso João e Maria foram atrás 

dele, que voava devagar, pousando nos galhos baixos das árvores e fazendo com que entrassem 

cada vez mais na floresta silenciosa...
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Por fim, chegaram a uma clareira onde João e Maria viram uma linda casinha — acreditem! 

— feita de bolo, chocolate e balas! As crianças não esperaram para começar a comer pedacinhos 

da casa, que tiravam com o canivetinho de João. Que delícia!

Uma voz estranha começou a cantar:

Por que estão me comendo,

seus meninos levados!

Quando estiver chovendo,

vão ficar bem molhados!

Mora aqui boa velhinha

incapaz de fazer mal...

Por que comem sua casinha?

Como se chamam, afinal?

João e Maria responderam:

“Ninguém” nós nos chamamos,

casinha deliciosa!

Com muita fome estamos

e não queremos prosa!

Nisto, a porta da casa se abriu. João e Maria se engasgaram com os pedaços de chocolate 

que tinham na boca. Apareceu a velha mais horrível que já tinham visto. Tinha um nariz 

enorme de tucano, curvado para baixo. Seu rosto era coberto de rugas e tinha uma cor tão 

esquisita que parecia um... maracujá velho. A boca grande, aberta, fingindo rir, mostrava três 

únicos dentes, pontudos e escuros... Ela chamou as crianças, procurando parecer boazinha:

— Ei, meus netinhos! Não fujam... Não tenham medo da vovó! Não estou zangada por vocês 

comerem um pouquinho da minha casa. Venham cá, entrem, queridinhos!
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Os dois irmãozinhos, principalmente Maria, estavam com medo e muito desconfiados... 

Mas que fazer? A floresta ainda lhes parecia mais horrorosa do que aquela velha feia! Aca-

baram entrando na casa. Entraram e comeram tudo que a velha lhes deu: leite, bolo, creme 

de chocolate, doce de leite, cocada branca e preta... Tudo delicioso, minha gente!

A velha, continuando a fingir que era boazinha, preparou-lhes duas caminhas macias e 

limpinhas e os deitou, dizendo-lhes:

— Deitem-se, deitem-se, meus netinhos! E durmam com os anjos! Devem estar cansados, 

muito cansadinhos! — e deu uma risada que deixou as crianças sobressaltadas.

Acontece que estavam mesmo muito cansadas e dormiram logo.

— Estão no papo! — disse a velha, esfregando as mãos, quando viu João e Maria dor-

mindo quietinhos. — Agora não preciso mais fingir. É só amarrar o menino e levá-lo para o 

cercado dos gansos. Ficará engordando e, daqui a alguns dias, estará ótimo para ser comido! 

A menina comerei depois... Antes quero que me ajude a limpar a casa, a cozinhar e a engordar 

o irmão! É isso...

A velha era, nada mais nada menos, que uma bruxa que vivia na floresta. Vira as duas 

crianças perdidas, transformara-se em um passarinho e as trouxera para casa. O que ela mais 

gostava de comer eram crianças gordinhas, com molho de salsa e pimenta malagueta!

Quando João acordou, estava no cercado de gansos. Maria, vendo o irmão preso, cho-

rou muito. João, apesar de tão corajoso, acabou chorando também. Como iam sair daque-

la situação?

— Calem a boca, seus chorões! — berrou a bruxa. — Que meninos bobos, chorando com 

medo de uma velhinha que só gosta de comer crianças gordinhas! Menina, vamos trabalhar 

enquanto João fica aí engordando... Vou lhe mostrar o serviço. Depois chegará a sua vez 

de engordar!

Maria, porém, continuava chorando sem parar. A velha deu uns dois ou três berros, pois 

ficava nervosa quando via criança chorando:

— Pare de chorar, menina boba! Pare, vamos! Detesto criança chorando à toa, ouviu?

E assim os três começaram a viver juntos: João no cercado, engordando; Maria trabalhan-

do e fazendo comidas gostosas para João engordar; a velha dando ordens a Maria.
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A bruxa ia todos os dias ao cercado e obrigava o menino a mostrar o dedo mindinho para ver 

se ele estava mesmo engordando. No início, João mostrava o dedo, pois, se recusasse, a velha 

batia em Maria... Depois, matou um rato, tirou-lhe o rabo e passou a mostrá-lo à velha, que en-

xergava mal, como se fosse seu dedo.

— Ora veja... — resmungava a bruxa. — Este menino come tanto e nunca engorda! Seu dedi-

nho está sempre da mesma finura! Será que tem vermes? Maria, dê comida mais gostosa ao João, 

ouviu? Quero que ele fique bem gordinho! Só como crianças gordas!

O rabo de rato nunca ficava mais grosso. A velha não aguentava mais de vontade de comer 

João. Um dia, resolveu:

— Chega! Não espero mais! Hoje vou comer esse menino de qualquer jeito!

E disse para a menina:

— Maria, ponha bastante água para ferver e acenda o forno, vamos!

Maria chorou e pediu pelo irmão. Chegou até a se oferecer para ficar no lugar de João. Mas 

foi inútil.

— Obedeça, menina, senão lhe dou uma surra... Já disse que sua vez chegará! É só esperar 

mais um pouco! Primeiro, quero João!

Foi então que Maria teve uma ideia.

— Mas, dona bruxa, acho que este forno não está bom! — disse ela, depois de deixar o forno 

ficar bem quente. — Já o acendi e ele não quer esquentar!

— Está bom, sim, menina! Você está é com preguiça... Eu mesma vou ver isso!

E a velha meteu a cabeça dentro do grande forno para ver se ele estava esquentando.

Era o que a menina queria! Empurrou a bruxa para dentro do forno e, mais que depressa, 

fechou a porta. Como não queria fazer um assado de bruxa, apagou o forno, mas deixou-a presa 

lá dentro, gritando de raiva. Então correu para o cercado e soltou João.

Os meninos saíram para o jardim e, enquanto João cortava um pedaço da casa para levar na 

fuga, ouviram a conversa de dois passarinhos, pousados no telhado. Um deles contava ao outro 

que havia comido as bolinhas de miolo de pão e, por isso, os meninos tinham se perdido na flo-

resta. Estava arrependido do que fizera, mas não conseguira encontrar as crianças para ajudá-las.

— Estamos aqui! Estamos aqui! — gritaram João e Maria. — Ajude-nos, passarinho!

O passarinho viu as crianças:
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— Ah! São vocês mesmos! Que bom! Eu os levarei para casa, mas antes lhes darei um pre-

sente como pagamento pelas bolinhas de miolo de pão que comi!

Dizendo isto, o passarinho agarrou com o bico um cofrezinho que estava ao seu lado e o 

trouxe para baixo, com a ajuda do companheiro:

— É o cofre onde a bruxa guardava as joias! Ela o escondia no telhado, junto da chaminé, 

com medo dos ladrões. Agora, é de vocês!

Guiados pelo passarinho, os meninos atravessaram a floresta e chegaram à casa dos pais.

Desde que haviam abandonado os filhos na floresta, o lenhador e sua mulher só faziam cho-

rar de arrependimento. Por isso, as crianças foram recebidas com alegria. Mas, embora continu-

assem muito pobres, seus pais prometeram que nunca mais os abandonariam na floresta. Nem 

que tivessem de morrer de fome!

— E nem será mais preciso, papai! Veja, mamãe! Estamos ricos! — disse João, abrindo o 

cofre e mostrando as joias e as pedras preciosas que estavam dentro dele.

E assim termina esta história. Como viram, às vezes, o que achamos ruim e nos faz sofrer 

pode acabar muito bem...


