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“Já fui Secretário de Educação de 
Santa Catarina e cada vez mais 

tenho a convicção de que a leitura 
estimula a aprendizagem e 

incentiva o crescimento; por isso, 
semear bons livros precisa ser cada 

vez mais prioridade nacional.
Em O barquinho azul, o autor nos 

proporciona relembrar 
experiências da infância e motiva 

os pequenos leitores a celebrarem 
aventuras saudáveis"
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Temos a certeza de que a leitura estimula a aprendizagem e 
incentiva ocrescimento; por isso, semear bons livros precisa ser 
cada vez mais prioridade nacional.

Em O Barquinho Azul, o autor nos proporciona relembrar 
experiências da infância e motiva os pequenos leitores a celebrarem 
aventuras saudáveis.

Há mais de 70 anos, fabricamos produtos provenientes de base � orestal renovável, 100% reciclá-
veis, com absoluto respeito às pessoas e ao meio ambiente. Nossa produção é integrada, das � orestas 
aos produtos � nais, assegurando excelente qualidade. Estamos presentes em quatro estados brasileiros. 
As nossas unidades produzem papel para embalagem, caixas e chapas de papelão ondulado e resinas.

Atualmente, empregamos mais de 2 mil colaboradores diretos. Estes colaboradores estão aloca-
dos em quatro unidades de negócios: Papel, Embalagem, Resinas e Florestal, localizadas em Vargem 
Bonita - SC e Santa Luzia - MG, Indaiatuba - SP, Vila Maria - SP, Balneário Pinhal - RS e em São José do 
Norte - RS. Temos também, escritórios em São Paulo - SP, Joaçaba - SC e matriz em Porto Alegre - RS.

Nossa gestão é projetada, dirigida e resultante de atitudes e ações das pessoas. A sustentabilidade 
é nosso balizador para que as atitudes resultem em ações éticas, transparentes e entendíveis do conhe-
cimento de todos os envolvidos.
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FazIa calor. o ônIbus amarElo E comprIDo Da Escola parou 
próxImo à casa DE samIr. a mãE ajuDou o mEnIno, colocanDo 
a mochIla Em um banco bEm na FrEntE. DEu-lhE um bEIjo E sE 
DEspEDIu:

– comportE-sE, garoto. até amanhã, FIlho... Vá com DEus!
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Em caDa noVa paraDa, mEnInos E mEnInas 
Foram EmbarcanDo. toDos EstaVam ansIosos 
com o EncErramEnto Das atIVIDaDEs Da quarta 
sérIE Da Escola munIcIpal montEIro lobato. 
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a chácara bom tEmpo FIcaVa ao 
laDo DE uma montanha, cortaDa por 
Duas EstraDas DE tErra. quanDo os 
alunos chEgaram, VIu-sE uma nuVEm 
DE poEIra proVocaDa pEla corrIDa 
Das crIanças no camInho DE cascalho 
quE conDuzIa ao DormItórIo.

a proFEssora IolanDa gEstIculaVa 
EnErgIcamEntE, Enquanto tEntaVa 
InstruIr:

– mEnInos nas cabanas. mEnInas 
no alojamEnto ao laDo Do rEFEItórIo.
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mal DEIxou suas bagagEns nos quartos, a 
garotaDa já corrIa pElo gramaDo, ao laDo DE uma 
lagoa. samIr E gabrIEl Foram atraíDos por um 
barquInho azul quE DEscansaVa à margEm.

– Você tErIa coragEm DE Entrar sozInho nEsta 
canoa, samIr?

tEntanDo DEmonstrar ValEntIa, o garoto 
rEsponDEu rapIDamEntE:

– claro! por quE não?

gabrIEl, maIs cuIDaDoso, rEplIcou:

– hmmm... sozInho Eu não Entro aí não...

samIr Ia DIzEr maIs alguma coIsa quanDo um 
homEm IDoso, com um chapéu EnormE sE aproxImou:

– E, Então, mEnInos, Vocês gostam DE cachorros?

o sr. márIo, Dono Da chácara, acarIcIaVa um cão 
Da raça collIE. samIr E gabrIEl FIcaram FascInaDos 
com o cachorro DE pElos marrons com mEchas 
brancas. nunca tInham VIsto um cachorro tão 
granDE. 

samIr quIs DIzEr alguma coIsa, mas a Voz Da 
proFEssora chamaVa pElos alunos:

– alô, alô, garotaDa, quEro toDos aquI agora!

Do alto DE uma VaranDa, a sra. IolanDa FalaVa 
como sE tIVEssE prEssa. E não DEmorou para quE 
toDos os alunos EstIVEssEm lá. a proFEssora 
rElEmbrou algumas orIEntaçõEs sobrE as 
atIVIDaDEs E os horárIos. E, Então, lIbErou a 
garotaDa para brIncaDEIras quE Duraram até ao 
anoItEcEr.
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na manhã sEguIntE, samIr FoI DEspErtaDo 
pElo cantar DE um galo. (sErá quE já Está na hora 
DE acorDar? – pEnsou o mEnIno.) a clarIDaDE 
VInDa Da janEla trazIa a garantIa DE quE o 
DIa tInha chEgaDo. os colEgas pErmanEcIam 
DormInDo. nInguém sE mExIa. 
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DEpoIs DE alguns mInutos, samIr rEsolVEu Dar 
uma olhaDa lá Fora. abrIu a porta Da cabana, 
EnsaIou um passo à FrEntE E aVIstou o barquInho 
azul. ElE sE aproxImou. 

DEu DoIs tapInhas na maDEIra Da Embarcação. 
o VEnto Da manhã soprou suaVE E ElE sE sEntIu 
conVIDaDo a sEntar no banquInho ImproVIsaDo 
DEntro Da pEquEna canoa. 

Em alguma partE um caValo rElInchou. o 
mEnIno assustou-sE, DEu um pulo E pErDEu o 
EquIlíbrIo. o moVImEnto brusco FEz o barquInho 
moVImEntar-sE. lEntamEntE samIr sE VIu 
aFastanDo-sE Da margEm. procurou por um rEmo. 
não Encontrou naDa. apEnas um pEDaço DE corDa 
FIna, prEsa na FrEntE Do barquInho, arrastaVa-sE 
nas águas. 

pEnsou Em pular, mas o mEDo DE chEgar com o 
tênIs molhaDo no alojamEnto o FEz pErmanEcEr na 
Embarcação quE agora FlutuaVa para o cEntro Do 
lago.

– Essa não! – suspIrou samIr. 
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o tEmpo FoI passanDo. parEcIa uma EtErnIDaDE. o 
mEnIno pEnsou na sua casa. a Essa hora os paIs DEVIam 
Estar saborEanDo um caFé quEntInho. DEsEjou chorar, 
mas promEtEu para sI mEsmo quE sErIa FortE. DE VEz Em 
quanDo um grIlo pulaVa Em sua camIsa xaDrEz ou uma 
borbolEta InsIstIa Em passar DIantE Dos sEus olhos. 
os lábIos EstaVam apErtaDos. DE mEDo. E sE nInguém 
aparEcEssE?

tEntou anDar DEntro Do barquInho. Era DIFícIl mantEr 
a calma. Em toDas as DIrEçõEs, só VIa água. o tEmpo sE 
arrastaVa. o balanço tranquIlo Da Embarcação o DEIxou 
sonolEnto. sEntou-sE no chão, DEsanImaDo. FEchou os 
olhos, pEnsatIVo. EntrE as águas Escuras Da lagoa E a 
ImEnsIDão Do céu, o mEnIno aDormEcEu.
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A PrOfeSSOrA IOlAndA, que hAVIA chegAdO à cAbAnA dOS MenInOS PArA 
deSPertá-lOS, IMedIAtAMente SentIu A fAltA dO gArOtO de cAbelOS encArAcOlAdOS. 

– AlguéM SAbe Onde Se Meteu O SAMIr?

nInguéM O tInhA VIStO.

PrOcurAndO MAnter A cAlMA, A PrOfeSSOrA PedIu que tOdOS PerMAneceSSeM 
eM SeuS quArtOS Até que elA encOntrASSe SAMIr.

– Oh, deuS! Onde fOI PArAr eSSe MenInO? – dOnA IOlAndA cOnSultOu O relógIO 
e cAMInhOu, APreSSAdA. SAMIr nãO eStAVA nA cAbAnA, Onde MAIS POderIA eStAr?  
fOI Até AO refeItórIO. uMA SenhOrA de AVentAl rOSA PrePArAVA A refeIçãO dA 
MAnhã.

– bOM dIA, POr AcASO AlguM MenInO APAreceu POr AquI?

– nãO MeSMO... AIndA nãO VI nInguéM AquI nO refeItórIO...

A PrOfeSSOrA AgrAdeceu, PreOcuPAdA. uMA eStrAdInhA de terrA A leVOu à 
lAgOA que, nAquelA hOrA, eStAVA cAlMA. MergulhAdA nO SIlêncIO. 
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A únIcA cOISA que AchOu eStrAnhO fOI A cAnOA flutuAndO 
nO centrO; MAS, cOMO A eMbArcAçãO lhe PAreceu AbAndOnAdA 
e cOMPletAMente VAzIA, dOnA IOlAndA SAcudIu A cAbeçA cOM 
Ar decePcIOnAdO.

quAndO retOrnOu à VArAndA, tOdA A turMA A AguArdAVA 
SIlencIOSAMente.
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o sol surgIa atrás Da montanha. samIr acorDou 
assustaDo. EstaVa sEnDo lEVaDo com rapIDEz para a 
margEm Da lagoa. 

parEcIa quE alguém EstaVa puxanDo o barquInho 
azul. sErIa um sonho? não, agora ElE EstaVa DE olhos bEm 
abErtos. 

InclInou a cabEça para Fora Da Embarcação E DEu um 
grIto DE surprEsa. 

o cachorro quE conhEcEra no DIa antErIor naDaVa 
oFEgantE, puxanDo EntrE os DEntEs a corDa prEsa na 
FrEntE Da Embarcação.     
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– olha, lá! – grItou gabrIEl. – 
ElE Está no barquInho azul!

a pEquEna Embarcação FoI 
paranDo quanDo o cachorro 
largou a corDa E alcançou a 
margEm Da lagoa. samIr, sEntInDo 
quE EstaVa sEguro, pulou na água 
E também chEgou à margEm, agora 
já bEm pErtInho Da proFEssora:

– pErDão, Dona IolanDa... Eu 
só quErIa Dar uma olhaDInha no 
barco...

a proFEssora não o DEIxou 
tErmInar:

– Está tuDo bEm! acho mElhor 
Você trocar EssE par DE tênIs 
molhaDo...

– cErto, proFEssora, mas 
prImEIro Eu prEcIso FazEr outra 
coIsa...

E samIr corrEu Em DIrEção ao 
cachorro quE, mEsmo molhaDo, 
sE DEIxou abraçar pElo garoto 
aVEnturEIro.
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mEnInos E mEnInas batEram palmas 
DEmoraDamEntE. a alEgrIa tInha VoltaDo 
à chácara bom tEmpo. 
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Ismael dos Santos nasceu em blume-
nau, Sc. formado em Administração e le-
tras (furb), pós-graduado em comunica-

ção (furb), mestre e doutor em 
literatura (ufSc).

na década de 1990, fundou 
o ctV - centro terapêutico Vida, 
uma casa para viciados em dro-
gas, por onde já passaram mais 
de mil jovens em busca da liber-
tação da dependência química.

Publicou mais de 40 livros 
nas áreas política, histórica, de-
vocional e infanto-juvenil, aqui 

com destaque para coleção grandeza 
(O menino, o jardineiro e o trono da co-
ragem; O menino e o potro sem dono; O 
menino e o colega aventureiro; O menino 
e o violão empoeirado; O menino e o vizi-
nho pianista); e para as Séries Milagres e 
Parábolas de Jesus. Sua última obra de fic-
ção, bilhete no Muro, conquistou a simpa-
tia de milhares de leitores no sul do país.

Monika Papescu nasceu em São Pau-
lo, SP, numa família de artistas: livreiros, 

pintores e músicos. formada em 
comunicação Visual,  estudou 
também no graphic design, em 
londres, no Westminster Institute 
e Ilustração no chelsea college 
of Art. retornando ao brasil, for-
mou-se em cenografia, figurino e 
indumentárias pelo cPt – SeSc e 

Produção gráfica no SenAc-SP. 

em 2008 recebeu o prêmio de melhor 
figurino de  teatro amador com o espetá-
culo “O flato ou a comédia da Vida Priva-
da” 1999 e melhor animação pelo Prêmio 
gaúcho de Arte eletrônica 2008.

é associada da AeI-lIJ (Associação dos 
escritores e Ilustradores de literatura In-
fantil e Juvenil) e da AbIPrO (Associação 
brasileira dos ilustradores profissionais).

o autor:

a ilustradora:
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