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ERA MA I S DE U M A VE Z
Era uma vez é muito pouco:
uma vezinha só.
Com tantos dias, semanas, meses,
era mais de uma vez,
eram muitas vezes.
O sol nos acorda todo dia,
bate no nosso rosto
e diz: olha, gente,
cada dia é diferente.
É só lavar a cara com água fria,
tirar do olho a remela,
abrir a porta e a janela
e sair mundo afora.
Tem sempre um agora à espera.
O que foi, o que é, o que era,
cada um vive o seu tempo.
Se a vida passa, o que vale
é fazer o melhor a cada momento.
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Q UATRO RE MAD ORAS
Eram quatro remadoras,
todas no mesmo barco.
Duas no lado direito,
duas no lado esquerdo.
Levavam o barco no braço,
sempre com movimento perfeito,
giravam o remo na água
todas ao mesmo tempo.
Quem vê as quatro juntas
às vezes se pergunta:
“de onde tiram tanta força
aquelas quatro moças?”.
O barco já vai longe,
cruza a linha do horizonte.
Elas seguem sem parar,
inspiram e expiram o ar.
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Quando chegam ao cais,
mesmo com todo o cansaço —
dessa vez foi demais! —
ainda resta força para o abraço.

A Q UE L E S T R Ê S
Eram dois que discordavam há dias
e resolveram chamar um terceiro
para dizer se o que estava correto
era o segundo ou o primeiro.
O terceiro se chamava Matias
e foi logo dizendo
que o certo e o errado
podem ser questão
de ponto de vista,
de opinião.
“Essa não!”, disse o primeiro.
“Em matemática, um mais um são dois.
O antes vem antes
e o depois vem depois.”
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“Mas, atenção”, disse o Matias,
“agora, neste momento,
é noite ou é dia?”.
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“Bem”, disse o segundo,
“aqui é de manhã,
mas na Europa é de tarde,
e no Japão é de noite”.
“E a tartaruga é rápida
ou é lenta?”
Perguntou o Matias
para os que discordavam há dias.
“Ora, que pergunta!”
disse primeiro o primeiro.
“Depende”, disse o segundo.
“Em relação a um leopardo,
é lenta.
Mas é mais rápida do que a lesma.”
“É mesmo”, disse o primeiro.
E assim seguiu a conversa
entre o segundo,
que se chamava Raimundo,
o primeiro,
que se chamava Ribeiro,
e o Matias,
que ficou lá muitos dias.
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O
D
S
R
O
O U S AM I G O S
Os desenhos do Pedro,
esse menino é mesmo fera,
faz cada monstro de dar medo.
Um dragão com duas cabeças,
um gigante com olho na testa,
um ser meio gente, meio serpente
e outros tantos traços
formando figuras no espaço
de uma folha de papel.
Daniel, seu amigo,
que fica sempre surpreso
com os desenhos de Pedro,
uma vez disse ao parceiro
que não conseguia desenhar como ele,
por mais que tentasse um dia inteiro.
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Pedro, que era seu colega de escola,
falou que sentia a mesma coisa
quando iam jogar bola.
Por mais que corresse
na cancha de cimento,
suando com o sol alto no céu,
não fazia tão boas jogadas
como as do amigo Daniel.
Aninha, que era vizinha,
uma menina mais velha
que estava por ali,
esperando por Mabel,
a irmã do Daniel,
ouviu a conversa
e saiu logo com essa:
“o legal de cada um
ser bom numa coisa
mas não em outra
é que sempre se tem
algo mais a aprender”.
Mabel entrou na sala
e, ouvindo essa fala,
disse que sua amiga,
desde criança,
era muito boa na dança.
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Aninha, agradeceu o elogio
e lembrou que a vizinha
cantava muito bem
quando estava sozinha.
Ela ouvia da janela
e queria tanto
ter uma voz como aquela.
Pedro disse para os três
que podiam ensinar
uns aos outros
a desenhar, a jogar bola,
a dançar e a cantar.
Um de cada vez.
E assim fizeram
o Curso dos Amigos,
que durou mais de mês.

20

D O I S I RM ÃOS
Rita, uma menina bonita,
tinha cinco anos apenas.
Era uma garota pequena.
João, seu irmão,
tinha nove, quatro a mais.
Mas dizer que era mais velho
é força de expressão,
era ainda uma criança.
Rita, quando ia brincar
no pátio do edifício,
saía com João ao seu lado.
O menino corria, pulava,
mas estava sempre ligado,
cuidando da irmãzinha.
Descia com Rita no escorregador,
empurrava com cuidado o balanço,
se deixava pegar, correndo menos,
quando brincavam de pegador.
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Um dia, estavam em casa,
brincando na sala,
quando a mãe deles saiu.
Foi no armazém,
já voltava,
mas João, que estava com sono,
dormiu.
Foi um cochilo no sofá,
sem se dar conta.
Acordou em seguida
e não viu Rita.
Sua boca logo grita:
“Mana!”.
Sua mãe,
que já tinha voltado,
viu o rosto de João
assustado
e disse:
“Querido, a Rita está comigo!”.
Ele ficou aliviado,
a menina estava fora de perigo.
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Passou o tempo,
os dois cresceram:
ela com trinta,
ele com trinta e quatro.
Quatro anos nessa idade
não faz a mesma diferença
como no tempo de criança.
Mas João,
sempre que podia,
ligava pra Rita,
de noite ou de dia,
pra bater papo
e perguntar também
se com ela
estava tudo bem.
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PRI M OS
A casa era no meio da mata,
cheia de árvores em volta.
Tinha espaço suficiente
pra brincar até a noite.
Júlio e Renato
eram dois primos
e, mesmo sendo um da cidade
e o outro da floresta,
quando eles se encontravam
era sempre uma festa.
Na noite escura,
se ouvia o assobio do vento,
e Renato contava a Júlio
que um dia, por um momento,
viu uma caveira
passar pela vidraça.
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Júlio dizia que não acreditava
numa história como aquela.
Então Renato falava:
“se não tem medo,
olhe agora pra janela”.
Júlio, tremendo por dentro,
dizia: “viu, estou olhando
e não vejo caveira
me encarando”.
Esse tipo de brincadeira
podia parecer uma bobagem,
mas foi assim que Júlio
aprendeu a ter mais coragem.
Quando iam pra cidade,
a coisa se invertia.
Júlio ensinava a Renato
tudo o que sabia.
Por exemplo, a atravessar
a rua cheia de carros,
que eram tantos quanto
as árvores da floresta.
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Renato não estava acostumado
a uma agitação como esta
e tinha mais medo de carro
do que de caveira na vidraça.
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Mas Júlio explicava
que esse medo uma hora passa.
Era só olhar o sinal
e atravessar na faixa
de segurança.
E enfrentando cada medo,
os dois primos, desde cedo,
foram vendo que a coragem
é a prima da verdade.
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D UAS GERA ÕES
Eram dois amigos,
um bem velhinho
e um bem moço.
Seguiam juntos
pelo caminho,
e cada um
tinha muita paciência
com o outro.
O garoto seguia devagar
ao lado do velhote.
Afinal, não poderia
andar a trote
como um potro.
Era preciso
ir passo a passo.
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E nesse caminhar lento
sobrava mais tempo
para a conversa,
para ouvir com atenção,
para falar sem pressa.
O velho também
tinha que ter paciência
com a falta de experiência
do rapaz.
Escutava atento,
respirava fundo
e dizia: “calma, meu filho,
não é o fim do mundo!
Não queira botar
a carreta adiante
dos bois!”
Aquela amizade
fazia muito bem
aos dois.
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DO I S T I OS
“Um cachorro sabe
o que é verdade
e o que é mentira?”,
perguntou tia Zulmira.
“Me parece que não”,
respondeu tio Sebastião.
“Então, Sebastião!
Se mentir para um cão,
pode não dar confusão,
já com gente
é bem diferente.
Gente, se não sabe, sente,
pressente, e acaba descobrindo
a mentira mais dia menos dia.”
“Tem toda a razão”, disse tio Sebastião.
“E não é porque podem descobrir
que não se deve mentir,
mas por consideração.”
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“Sendo assim, Sebastião”,
disse tia Zulmira,
“mentira
nem para um cão”.
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O N Z E RA Q U E S
Era um time misto:
seis garotas e cinco garotos.
Futebol bom era isto.
A bola ia de pé em pé
desde o tiro de meta
até a meta adversária.
Faziam gol de bicicleta
e também de fora da área.
Tabelinha de cabeça,
passe de calcanhar,
é um time bom à beça,
e cada um a se ajudar.
Quem perde a bola
volta para a marcação.
Quem recupera a pelota
passa e já se desloca
para dar ao ataque
mais uma opção.
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Mas teve um jogo
em que nada dava certo.
A bola batia na trave,
com chute de longe
ou de perto.
Fez gol contra, um zagueiro.
Tomou frango pelo meio
das pernas, o goleiro.
Só que, em vez
de xingar o companheiro,
cada um tinha uma palavra
de incentivo, de ajuda.
Afinal, a amizade deles
estava acima de tudo.
Se é derrota ou se é vitória,
não importa.
Esse time sempre unido
já entrou para a história.
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U M PRES E NTE
Natália ganhou esse nome
porque nasceu no Natal.
Júlia, tal qual a amiga,
assim se chamava
pois nasceu em julho.
Natália tinha roupas antigas,
dos seus três filhos
que já eram casados.
Eram calças, camisas,
casacos, vestidos,
todos guardados.
Ela mostrava para a outra
que cada peça de roupa
tinha sempre uma história,
uma boa lembrança
de quando seus filhos eram crianças.
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Júlia, que nasceu num mês frio,
sabia que muita gente,
infelizmente,
não tem roupa quente,
e disse para a amiga:
“Natália, aproveite o Natal
para dar o passado de presente.
Roupa não é pra esquentar guarda-roupa.
Seus filhos vão ficar felizes
se souberem que, neste ano,
ajudaram a fazer
um Natal mais humano”.
“Tem razão,
vou aceitar sua sugestão.
Vou doar tudo, só essas
touquinhas que não.
Foram bordadas com os nomes
de cada um dos três
com todo o carinho
pela avó Inês.”
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D O I S S BI OS
“Imagina se a tartaruga
não tivesse paciência”,
falou sem mais nem menos
o sábio Nicodemos.
“Seria complicado”,
respondeu sem vacilar
o sábio Valdemar.
“Ela tem pernas curtas,
um casco nas costas
e anda bem devagar.”
“E não é pra menos”,
comentou o Nicodemos.
“Se fosse ansiosa,
de nada adiantaria,
pois é da sua natureza
a lerdeza.”
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“Sim, seria de amargar
uma tartaruga assim”,
prosseguiu o Valdemar.
“É como uma árvore
que quisesse sair do lugar,
ou como um peixe que, debaixo da água,
tivesse falta de ar.”
“Cada um do seu jeito”,
falou Nicodemos.
“Mas não significa
que tudo está sempre perfeito.
Nós, os humanos,
temos nossos limites,
mas com um pouco
de esforço melhoramos.”
“Sábias palavras”,
disse para o amigo,
sem hesitar,
o sábio Valdemar.
“Jamais chegaria a elas
sem você, Valdemar, pra conversar.
Juntos sempre aprendemos”,
disse Nicodemos.
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A M I G OS D I FERE NTE S
Um era o oposto do outro.
Um dizia: “não vai dar...”.
O outro: “tente mais um pouco...”.
Um falava: “vou me mandar!”.
O outro: “está louco?”.
E assim seguiam em frente,
os dois pela vida afora.
Se um fraquejava um instante,
o outro tinha uma frase empolgante:
“não vai desistir logo agora!”.
Mas, num dia,
o persistente estava numa enrascada.
Diante de um problema que havia,
já tinha tentado de tudo,
e tudo dava em nada.
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Exausto, falou para o amigo,
que lhe ouviu, pensou e disse:
“Você me ensinou a não desistir.
Agora, chegou a hora,
de aprender comigo.
Nem sempre dá pra seguir.
Às vezes, é melhor recuar
diante do perigo.
É como uma estrada
que termina em frente
a uma montanha.
Um dia, quem sabe,
um túnel na montanha
se abre.
Mas, enquanto isso não acontece,
é melhor buscar outro caminho.
E, de uma rua sem saída,
a gente sai pela entrada”.
Com essa frase final,
deram uma boa risada.
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Q UATRO M ÚS I OS
Era uma banda
da pesada.
Um tocava bateria
com muita energia.
Um tocava guitarra
com muita garra.
Outro no baixo
sem nenhum desleixo.
Um no teclado
sempre animado.
Cada um ensaiava sozinho
com o seu instrumento.
Depois, ensaiavam juntos
num outro momento.
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Na hora da apresentação,
toda a concentração.
E assim a música soava
para a alegria de quem assistia
e de quem tocava.
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Até que um dia, o da bateria
quebrou o braço jogando bola.
Ficou três meses sem pegar
a baqueta, sem bater no tarol,
sem batucar no tom-tom.
Tiveram que achar
um outro baterista bom.
A banda fez dois shows por mês
com o novo companheiro.
Ele era tão bom quanto o primeiro.
Foi um sucesso, e o baterista antigo
até temeu pelo seu regresso.
Mas os amigos da banda
disseram: “o que é isso?
Você é muito mais que um baterista!
É parte de um sonho
que juntos fizemos virar realidade.
Agora, somos como a música:
quem pode separar o ritmo
da melodia e dos acordes?”.
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AI NDA SERÃO M U ITAS VEZE S
E aqui se acaba este livro,
mas a vida continua.
De dia o sol, de noite a lua.
E também tem as estrelas,
tem os cometas,
tantas galáxias,
tantos planetas.
Tanta história interestelar
ainda pra se contar.
Como vês,
tu que me lês,
será sempre
muito mais
de uma vez.
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POS FÁ I O
Era mais de uma vez foi inspirado nas virtudes que
se revelam no nosso cotidiano, como a importância
de dizer a verdade, de agir com generosidade,
humildade, perseverança, paciência, cooperação,
responsabilidade, tolerância, desapego, empatia,
coragem, entre várias outras.
Virtude, do grego e do latim, significa uma
qualidade moral, um atributo positivo de um
indivíduo. Já segundo o Dicionário Aurélio de
língua portuguesa, o termo virtude significa a
disposição constante do espírito que nos induz
a exercer o bem e evitar o mal.
Mas, afinal, o que é bom e o que é mau?
Conseguimos todos responder da mesma maneira?
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Acreditamos que essa reflexão é muito importante
para a formação de um cidadão com olhar crítico e
solidário e, por isso, apresentamos este livro como
um modo leve de despertar esse olhar no leitor.
Reconhecer as virtudes em linhas poéticas parece
mais fácil. O difícil mesmo é praticá-las no dia a
dia e nos momentos mais desafiadores que testam
nossos limites e convocam a nossa coragem
para vivenciá-las e cultivá-las constantemente.
É um verdadeiro convite para SER, CONVIVER,
APRENDER e AGIR de maneira cada vez mais
humana e fraterna.

Fundação Educar DPaschoal
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ATIV I DADES SU GERI DAS
PARA EDUCADORES E LEITORES

Cada leitor pode reconhecer diferentes virtudes
nos vários poemas deste livro. A seguir, fazemos
um convite para um mergulho em vivências que
ressaltam as virtudes que muitas vezes passam
despercebidas no nosso cotidiano.
Inspire-se, adapte e compartilhe!

VIRTUOSA DIVERSIDADE
• Em grupos, idiquem os seus poemas preferidos
do livro e listem todas as virtudes que vocês
reconhecem nos textos e o quanto elas fazem
a diferença no dia a dia de cada um. Troquem
experiências entre si.
• Depois, ao som de uma música, que tal convidar
os grupos para ilustrarem essas virtudes e
montarem uma exposição?
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REPOLHO DA HONESTIDADE
Atividade adaptável para qualquer virtude
• Convide os participantes, divididos em grupos,
a escreverem em uma folha uma atitude honesta
que tiveram e, no verso, uma desonesta. Vale
uma situação com a família, com um amigo,
na escola, no trabalho, enfim, qualquer situação.
• Depois, fora de uma determinada ordem (para que
ninguém se sinta exposto), peça para duas ou três
pessoas amassarem suas folhas até formar uma
bolinha cada um. Para uma outra pessoa, peça que
envolva todas as bolinhas com sua folha, e assim
sucessivamente, até que todos os participantes
tenham envolvido as bolinhas iniciais com suas
folhas, formando uma espécie de “repolho”.
• Entregue o “repolho” para alguém e peça que
retire uma folha aleatória dele e a leia em voz
alta. Após a leitura, a pessoa deve passar o
repolho para outro participante, que repetirá
o processo até que todos tenham lido uma
folha do “repolho”.
• Depois, reflitam sobre a importância da
honestidade, perguntando ao grupo: “O que é
honestidade?”; “Qual a importância dessa virtude
em nossas vidas?”; “Por que o ser humano age
com desonestidade ou com mentira mesmo
sabendo que é bom ser honesto e verdadeiro?”.
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PONTOS DE VISTA DIFERENTES
• Distribua vendas e uma folha de papel para cada
integrante. Vendados e em silêncio, deverão
executar as seguintes tarefas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dobre a folha ao meio.
Dobre mais uma vez.
Rasgue o canto superior direito.
Rasgue o canto inferior esquerdo.
Dobre ao meio novamente.
Faça um furo no centro.

• Depois, peça para que retirem a venda dos olhos
e desdobrem seus papéis. Cada um terá uma
folha totalmente diferente da outra.
• Reflitam sobre a importância das diferenças para
um grupo e o quanto a diversidade é positiva.
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ILHA DA UNIÃO
Recursos: fita adesiva ou placas de papelão.
Montagem: com a fita adesiva ou com o papelão
monte a seguinte estrutura no chão:

NAVIO

ponte

ILHA

• O quadrado maior representará o “navio”,
o menor, a “ilha”, e a “ponte” será uma linha.
O espaço do “navio” deve ser do tamanho
que comporte todos os integrantes do grupo.
• Os participantes devem embarcar no “navio”,
e o condutor deve contar a seguinte história:

“Vocês são viajantes e estão dentro de um
navio. Imaginem a imensidão do mar em
volta, o vento batendo no rosto, os raios de
sol aquecendo-os. Acontece que, de repente,
partes do navio começam a se soltar e ele
começa a afundar. Não muito longe de vocês,
há uma ilha, que é a única salvação para a
tripulação, mas o mar está cheio de tubarões
e quem cair na água, automaticamente,
morrerá. O mastro do navio se quebrou e
caiu entre a ilha e o barco, formando uma
estreita ponte. Vocês precisam se salvar.”
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Dica: É bacana utilizar efeitos sonoros para dar
ainda mais efeito à atividade (mar, gaivotas etc.).
• O condutor então começa a tirar, aos poucos,
algumas partes da fita ou pedaços do papelão
que compõem o navio para simbolizar que a
embarcação começou a naufragar. Espera-se que
os viajantes se espremam no espaço que sobrou
e que, aos poucos, passem do navio para a ilha.
• Em alguns momentos, o condutor pode dificultar
a atividade escolhendo pessoas que estão mais
ao fundo e em posições inacessíveis para ir à ilha.
O condutor também pode pedir a alguém que
está na ilha que volte à embarcação, ao mesmo
tempo que uma pessoa do navio se encaminha
para a ilha. Nesse caso, os participantes deverão
passar sobre a ponte ao mesmo tempo, sem cair
na água. Pode-se criar uma situação, por exemplo:
momentaneamente, a ilha está com excesso de
peso por causa de um terremoto, por isso, é
necessário equilibrar o peso e uma pessoa precisa
voltar ao navio.
• Quando todos estiverem na ilha, o condutor deve
finalizar a dinâmica dizendo que este foi um teste
para avaliar a união existente entre os participantes.
Cada grupo reage de uma maneira; por isso, é
essencial observar essa reação, estimulando a
percepção da importância do trabalho em grupo,
da cooperação e do equilíbrio emocional nas
situações de pressão, em que geralmente deixamos
de lado alguns princípios e virtudes.
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Este livro foi composto com
as famílias tipográficas Gotham
Rounded e Le Prince Sur Le Mouton,
para a Fundação Educar DPaschoal.
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