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Pikitim é o apelido 
de Inês, de cinco 
anos, que saiu de 
Portugal com os 
pais para dar a volta 
no planeta Págs. 3 a 5
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Inês brinca na areia 
em Shell Beach, no 
oeste da Austrália

⇢CIRANDA DO LIVRO Drummond é o poeta que usa 
as palavras como se brincasse com a bola Pág. 2
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Ilustração Alexandre Affonso

CLIQUE AQUI! 

Nessa viagem pelo mundo, Inês já 
andou de bicicleta, barco e trem e 
dormiu até em casa na árvore

família

LUÍSA PINTO
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

Quando, no dia 6 de janei-
ro, entrou no avião para fazer 
sua primeira viagem intercon-
tinental, Inês, uma menina 
portuguesa que ainda não ti-
nha completado cinco anos, 
levava em sua mochila mui-
tos livros, alguns brinquedos 
e uma carta com beijinhos de 
todos os amigos da escola. 

Estava animada porque ia 
ficar sempre com o pai e com 
a mãe e porque ia “descobrir 
o mundo e viver aventuras”, 
como cantava o menino Tom 
Sawyer, personagem princi-
pal dos livros infantis do es-
critor americano Mark Twain 
(1835-1910).

Os pais de Inês decidiram 
passar um ano viajando, an-
tes de ela entrar no primeiro 
ano escolar, para lhe mostrar 
como o mundo é grande, di-
verso e lindo; como as pesso-
as são diferentes, vestem e fa-
lam de maneira distinta e são 
quase sempre boas. 

Pikitim, apelido que os pais 
deram a Inês quando ela era 
bebê, já passou nesses últi-
mos seis meses por Singapu-
ra, Tailândia, Malásia, Filipi-
nas, Austrália e Nova Zelân-
dia (leia mais nas págs. 4 e 5). 

Já viajou de barco, trem, 
ônibus, bicicleta, moto, táxi, 
carro —tudo o que tem motor 
e a gente consiga imaginar. Já 
dormiu em muitos lugares: 
em casas na árvore e sobre a 
água, em trens, em caravanas, 
em pousadinhas e houve até 
uma vez em que passou a noi-
te no aeroporto! Tem tido mui-
tas aventuras e, mais impor-
tante, tem feito novos amigos. 

Parece muita coisa para 
uma garotinha levar na baga-
gem? A sua mochila não tem 
aumentado de tamanho, mas 
o seu coração sim, e a sua me-
mória está repleta de boas re-
cordações. Metade da viagem 
já passou, e ela já atravessou 
meio mundo. E o melhor é que 
ainda falta a outra metade! 
 LUÍSA PINTO�, jornalista, é mãe de Inês, 5. aventura

em

Pikitim, fotografada por  
seu pai, Filipe Morato 
Gomes, num labirinto em 
Wanaka, na Nova Zelândia

Em folha.com/folhinha, assista vídeo com 
a Pikitim e veja desenhos e mais fotos

CLIQUE AQUI! 
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VALE TUDO PRA VER O MUNDO

BONITO QUE DÓI (NOVA ZELÂNDIA)
Tudo nesse país parece ser um cenário perfeito: a 

montanha bem bicudinha com neve lá no alto 
e lagos cristalinos. Arco-íris no céu quase 

todos os dias e rochas que fazem 
camadas como panquecas. E praia 
em que a gente pode escavar a nossa 

própria piscina de água quente. É 
tudo tão bom que a  Pikitim disse que, se não 
fizesse tanto frio e se falassem português, ela 
gostaria de morar lá.

MONSTROS À  
SOLTA (INDONÉSIA)
Uma vez por ano, não há car-
ros nem músicas nem garga-
lhadas na ilha de Bali. Mas na 
véspera desse dia de silêncio, 
há uma festa: cada família faz 
o seu Ogoh-ogoh (é o nome 
dos espíritos) e o leva para 
desfilar. As ruas ficam lotadas, 
o povo chama os monstros 
maus e queima os bonecos na 
fogueira. Depois só fica o si-
lêncio, para que todos reflitam 
sobre o que fizeram de bom e 
de mau durante o ano.

A PÉ
O inglês Robert Garside foi o 
primeiro homem a rodar o mundo 
não só a pé, mas correndo. Usou 
mais de 50 pares de sapato.

DE BICICLETA
Em 2011, o brasileiro Charles 
Zimmermann voltou ao país 
depois de pedalar 12 mil quilô-
metros e passar por 35 países.

DE BARCO
Aos 14, Laura Dekker começou, 
sozinha, viagem num barco a 
vela. Ela completou o desafio 
de rodar o planeta aos 16 anos.

DE BALÃO
Piccard e Jones partiram da  
Suíça e deram a volta ao mundo 
em 19 dias sem descer do balão. 
A viagem acabou no Egito. 

1

PÉ DE FEIJÃO (MALÁSIA)
Ao olhar para o teleférico na 
ilha de Langkawi, a Pikitim 
pensou logo no pé de feijão  
mágico. Do alto da montanha, a 
vista é magnífica e tem uma  
ponte suspensa que chega a 
dar a impressão de que an-
damos por cima das nuvens, 
como o João quando subiu no pé 
de feijão. A Pikitim andou por lá, 
mas não achou nenhum ogro nem 
a galinha dos ovos de ouro. 

2

OLHA O NEMO (FILIPINAS)
No arquipélago de Bacuit, Pikitim 
ficou bem contente por ter encontra-
do dois peixes-palhaço bem boniti-
nhos para mostrar aos pais. Ela não 
teve dúvidas de que eram o Nemo e 
o pai dele —vai ver que eles deci-
diram sair da Austrália e viajaram 
até as Filipinas. Lá é tudo bem mais 
tranquilo do que na Grande Barreira 
de Corais, onde eles vivem no filme.

3

4
COMIDA PARA GOLFINHOS (AUSTRÁLIA)
Há dezenas de anos, um pescador começou a dar comida 
para um grupo de golfinhos silvestres na praia de Monkey 
Mia, na costa oeste da Austrália. Agora, eles aparecem 
todos os dia por lá. Primeiro iam os avós golfinhos, hoje 
vão os netos. A Pikitim teve a sorte de 
ser uma das escolhidas para levar o 
peixe na boca de um deles. Não vai 
dar para esquecer como foi bom.

5

descobertas
um ano de

Em seis meses, Pikitim já cresceu muito, em tamanho e
em conhecimento; veja aqui os lugares que ela mais gostou  

Ilustrações Alexandre Affonso
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OS PASSOS  
DE PIKITIM

Por onde ainda
vai passar

Por onde 
já passou

COMEÇO

FIM
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ACOMPANHE A VIAGEM DE PIKITIM EM WWW.PIKITIM.COM
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