
Na iniciativa privada, a Fundação Cargill mantém dois 

programas educativos para crianças do Ensino Fundamen-

tal, como o Programa de Apoio ao Ensino Fundamental 

Fura-Bolo, que contribui para a melhoria do ensino por 

meio da literatura infantil e propõe o resgate da cultura po-

pular, em parceria com prefeituras e secretarias municipais 

de educação. Criado em 1999, beneficia aproximadamente 

42 mil alunos de 7 a 10 anos da rede municipal, em quinze 

cidades e oito estados. 

Já o Programa De Grão em Grão foi implantado em 

2004 e tem como objetivo principal transmitir conceitos 

sobre agricultura familiar e alimento seguro. São beneficia-

das com esse programa as cidades de Mairinque e Guarujá, 

ambas em São Paulo, Balsas/MA, Ilhéus/BA, Uberlândia/ 

MG, Lucas do Rio Verde e Sinop, as duas em Mato Grosso, 

Três Lagoas/MS e Paranaguá/PR. De maneira pedagógica, 

o programa aborda conceitos estabelecidos a partir de as-

pectos relacionados à higiene de alimentos e pós-colheita 

de legumes e verduras produzidos em hortas. Para as aulas 

não ficarem apenas na teoria, a Fundação Cargill implantou 

hortas em todas as escolas a fim de que os alunos pudes-

sem aprender na prática os conceitos transmitidos em aula. 

A empresa oferece tudo o que é necessário para a criação 

desses terrenos, como terra, sementes, ferramentas etc. Os 

produtos colhidos são utilizados na merenda escolar, enri-

quecendo-a nutricionalmente. 

Para aplicar o programa, os educadores das instituições 

beneficiadas são treinados por uma equipe especializada, 

com material próprio para as aulas do programa. Todas as 

crianças recebem um livro e um caderno de atividades de 

acordo com a série a que pertencem. 

No Programa De Grão em Grão, as merendeiras são 

treinadas anualmente por uma nutricionista. Essas profis-

sionais recebem material pedagógico sobre alimento segu-

ro para o bom desenvolvimento do trabalho. 
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Desde 1973 a Cargill Agrícola S / A constitui uma fun-

dação que hoje possui conselho curador, diretoria, gerên-

cia, analistas e cerca de 300 funcionários voluntários da 

própria empresa para auxiliar os projetos. Todos os anos 

são distribuídos aproximadamente 80 mil livros entre alu-

nos e professores, além do caderno de atividades. A en-

trega das obras é realizada de maneira lúdica pelos volun-

tários, e, visando a promoção da tecnologia e dos estudos 

científicos, a Cargill colaborou com a publicação de mais 

de 230 livros voltados às ciências agrárias em temas como 

irrigação, plantio, colheita, tecnologia de alimentos, entre 

outros. "Como se percebe, o amor ao livro vem desde o 

nascimento da fundação e continua até hoje com os proje-

tos Fura-Bolo e De Grão em Grão. Mais de um milhão e 

meio de livros já foram distribuídos gratuitamente em doze 

anos de programa", lembra Denise Cantarelli, gerente da 

Fundação Cargill. 

Pela estrada do conhecimento 

A Fundação Volkswagen, outra ramificação de uma das 

grandes indústrias presentes no país, também investe em 

dois pilares de sustentação: educação e desenvolvimento 

social. No primeiro caso, são cinco projetos voltados para 

a formação continuada do professor, com foco em leitura 

e produção de texto. Os programas são realizados em par-

ceria com o poder público local, por meio das secretarias 

municipais de educação ou cultura. Soma-se a isso o apoio 

das organizações da sociedade civil, detentoras de conhe-

cimento específico. Para o ano de 2011, por exemplo, está 

prevista a participação de 120 municípios nos programas 

da empresa. 

Criada há 32 anos por uma iniciativa da matriz alemã, a 

Fundação Volkswagen é responsável pelo investimento so-

cial privado da empresa no Brasil. Sua estrutura constitui-

-se de conselhos curador e fiscal, formados por executivos 

do alto escalão da empresa. 

A compra de livros é feita para atender a demanda do 

projeto Entre Na Roda, cujo objetivo é formar orientado-

res de leitura. Graças a ele, cada instituição participante 

recebe um baú contendo cem títulos para o Ensino Funda-

mental e duzentos para a Educação Infantil, com proposta 

de auxiliar a implantação de rodas de leitura e outras ativi-

dades orientadas pelo projeto. A parceria é realizada com 

o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação (Cenpec), 

que também indica os títulos escolhidos a partir da avalia-

ção de sua equipe técnica. 

De acordo com a Volkswagen, o tema educação é o 

principal ponto merecedor das atenções, determinante 

para as ações e projetos que realiza. Segundo a multina-

cional, esse foco foi estabelecido a partir da necessidade 

de investimento na área, uma vez que a educação é a res-

ponsável pelos avanços sociais no país. Para a empresa, o 

livro é um dos meios mais importantes de registro, difusão 

e fonte de conhecimento, e é graças a ele que torna-se pos-

sível aprender, sonhar, desejar mudanças, mobilizar-se e, 

sobretudo, transformar. 

Mão na massa e nos livros 

As parcerias e programas de incentivo ao livro tam-

bém envolvem seus próprios editores. Este é o caso do 

Projeto Leitura para a Cidadania — Modalidade Livro Vivo 

(www.paulus.com.br/acaosocial / l ivrovivo), encabeçado 

pela PAULUS Editora. Desde 2008, quando começou a 

contabilizar resultados, já ultrapassou a casa dos 6 milhões 

de livros distribuídos e a formação de mais de 4 mil edu-

cadores. Sua proposta é entregar livros paradidáticos e de 

literatura a crianças e adolescentes matriculados em esco-

las públicas. A ação ocorre a partir de eventos abertos, de 

caráter socioeducativo, apoiados pelas organizações edu-

cacionais dos locais onde são realizados. 

Ainda no mesmo projeto enquadram-se as oficinas de 

formação para professores, cuja temática central concen-

tra-se no estímulo ao hábito da leitura, letramento, cultu-

ra, ampliação dos horizontes do conhecimento. Comple-

mentam as ações os concursos literários entre crianças 

e adolescentes. 
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Instituto Pró-Livro e o sonho do Brasil leitor 

A união dos esforços da Câmara Brasileira do Livro 

(CBL), do Sindicato Nacional dos Editores de Livros 

(SNEL) e da Associação Brasileira de Editores de Livros 

Escolares (Abrelivros) resultou na criação do Instituto Pró-

-Livro (IPL). O objetivo desse vínculo de peso, que ocorreu 

em 2005, é dar fomento ao livro, ou, como enfatiza sua pró-

pria missão, "contribuir para o desenvolvimento de ações 

voltadas a transformar o Brasil em um país leitor". 

As ações do IPL acontecem por meio de apoio a proje-

tos de leitura de diversas entidades, sempre de forma lúdica, 

sedutora e atraente, visando aumentar o desejo das crianças 

— seu público-alvo — em relação ao livro. Na Bienal In-

ternacional do Livro de São Paulo de 2010, por exemplo, os 

jovens literalmente entravam no livro pelas histórias clássi-

cas e imagens digitais sobre o tema "Livro é uma Viagem". 

Além desse mote, as atividades que aproximam os leitores 

do livro, seus atores e mecanismos são objetos constantes 

de pesquisa e observação por parte do instituto. 

Segundo o IPL, mesmo com a dura realidade do ainda 

insatisfatório resultado brasileiro no Pisa (sigla em inglês 

para Programme for International Student Assessment — 

Programa Internacional de Avaliação de Alunos)*, o am-

biente atual é favorável. Isso porque a cada dia o tema ga-

nha mais importância, e assim observa-se enorme preocu-

pação com a leitura entre todos os setores, desde escola e 

governo até instituições privadas. "Existe um aumento da 

consciência sobre o tema, e a preocupação é grande para 

reverter o quadro. Ações pulverizadas e boas estão em alta, 

mas ainda são minoria. Mesmo assim, em razão do aumen-

to da conscientização da sociedade, surgem políticas mais 

efetivas e práticas", destaca Zoara. E complementa: "Creio 

que um bom caminho é investir na formação e capacitação 

de professor, pois um ensino de qualidade é fundamental 

para a compreensão, incentivo e adesão à leitura". 

As ações do IPL centram foco nas crianças de 6 a 12 

anos do Ensino Fundamental. Entre os mecanismos in-

centivadores da leitura, a família ainda é a instituição que 

carrega a maior importância, superando até o papel da es-

cola na faixa etária mencionada. Contar histórias de forma 

lúdica, brincando, ou mesmo na hora de dormir, participar 

de Bienais e freqüentar livrarias são ações apontadas como 

motivadoras, garantias de bons resultados. Por meio delas é 

possível apresentar aos pequenos o livro como objeto má-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Capa 

gico de desejo, repleto de histórias e conhecimentos. As 

próprias livrarias também colaboram, pois atualmente dis-

põem de espaços apropriados para a curiosidade. Ou seja, 

em ambiente acolhedor permitem mexer no livro, brincar, 

ouvir contação de história, entre outros. 

Rio de Janeiro: braços abertos para a leitura 
Em sua 15a edição, marcada para acontecer entre os 

dias Io e 11 de setembro, a Bienal Internacional do Livro 

do Rio de Janeiro (www.bienaldolivro.com.br) pretende 

manter a proposta de aproximar o público ao universo 

mágico de livros e autores, celebrando com festa o merca-

do editorial, em busca de novos leitores. Sua programação 

cultural é variada, dinâmica e traz algumas inovações com-

binadas aos espaços já consagrados. Uma das novidades é 

relacionada ao bom momento pelo qual o Brasil e especial-

mente a cidade do Rio de Janeiro passam. Em tempos de 

crescimento econômico e de enorme exposição mundial, 

a Bienal deste ano será marcada por ações que retratam a 

cultura brasileira. 

"Tradicionalmente escolhemos um país estrangeiro 

para ser homenageado na Bienal do Rio. Este ano inova-

mos e optamos por celebrar a própria cultura brasileira, 

nos antecipando à Feira de Frankfurt, que terá o país como 

convidado de honra em 2013. O Brasil, sede da Copa de 

2014 e das Olimpíadas de 2016, está internacionalmente 

na moda, e nada mais pertinente do que discutir e revelar 

ao público aspectos belos e importantes da nossa incrível 

diversidade cultural", afirma Sônia Jardim, presidente do 

SNEL (Sindicato Nacional dos Editores de Livros), ins-

tituição que organiza o evento em parceria com a Fagga/ 

GL Events (a Fagga Eventos é uma empresa do grupo GL 

Events Brasil). 

A promessa é de muita diversão, atrelada ao conteúdo 

de qualidade e diversidade de atrações capaz de seduzir 

todo tipo de público, de apaixonados por literatura fantás-

tica a apreciadores de livros premiados e festejados pela 

crítica. Para esta edição, uma das participações já confir-

madas é a da precursora das sagas vampirescas, Anne Rice, 

escritora de romances como o celebrado Entrevista com o 

vampiro. Outros nomes presentes no Riocentro serão Mi-

chael Connelly, Alyson Noél, Susan Kasey, Amitav Ghosh 

e Lauren Kate, os primeiros de uma lista de cerca de 120 

celebridades internacionais e nacionais que integrarão a 

programação oficial. 

O evento de 2011 optou por valorizar os espaços mais 

visitados nos anos anteriores. Entre eles destaca-se o Café 

Literário, com debates informais que aproximam autor 

e leitor em conversas sobre livros, estilos e idéias, sob a 

curadoria do escritor e crítico ítalo Moriconi. Já o espaço 

Mulher e Ponto, com a jornalista Sônia Biondo, promoverá 

bate-papos entre escritoras que retratam em suas obras os 

mais variados temas de interesse feminino e personalida-

des desse universo, hoje representando mais da metade do 

número de leitores do país. O Livro em Cena, por sua vez, 

reunirá alguns dos atores mais queridos do público em tor-

no dos clássicos da literatura brasileira, dando vida a per-

sonagens célebres dos nossos livros. As crianças também 

encontram local garantido na programação de João Ale-

gria, que promete repetir o sucesso da Floresta de Livros 

da última edição, em 2009. No espaço lúdico, os jovens 

poderão se divertir no riquíssimo território das palavras. 

Haverá também a tradicional visitação escolar. Com o 

objetivo de estimular a imaginação e aproximar os estu-

dantes do mundo dos livros, ela permite que alunos de 

escolas públicas e particulares tenham dias reservados para 

conhecer a Bienal. 

Para se ter uma idéia da força do evento, entre as mais 

de 640 mil pessoas que passaram pelo Riocentro no ano de 

2009,91% deixaram a Bienal querendo retornar e 74% leva-

ram em média cinco livros para casa. O objetivo para 2011 

é, no mínimo, manter o mesmo sucesso da edição passada, 

que obteve nota 9 para visitação, quando também 95% dos 

presentes revelaram que o programa valeu a pena. 

Em relação a 2009, o evento terá um aumento de mil 

metros quadrados em área de expositores. Na última edi-

ção, nos 55 mil metros quadrados de espaço, 950 expo-

sitores se acomodaram nos três pavilhões pelos 

quais passaram os 121 autores nacionais e in-

ternacionais que fizeram parte da programa-

ção oficial. 
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No ano da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, Páginas 

Abertas conversa com Simone Monteiro de Araújo, co-

ordenadora do setor de mídia e educação da Secretaria 

Municipal de Educação (SME) do Rio de Janeiro. Além 

dos preparativos para o evento, ela revela um pouco do 

trabalho, desafios e resultados do governo com o mundo 

dos livros. 

• Como é o seu trabalho na secretaria? Qual é o foco e os 
projetos especiais? 

Coordeno o setor de mídia e educação, que envolve 

o trabalho de apropriação crítica das diferentes mídias e 

suas respectivas linguagens, e as ações de incentivo à lei-

tura e à formação de leitores. Nossos projetos têm como 

pressupostos a concepção de leitura enquanto prática so-

cial, ocorrida dentro e fora da escola, e a articulação do 

livro com outros suportes textuais, condição para a for-

mação de leitores capazes de interagir com os diferentes 

tipos de texto circulantes no mundo de hoje. 

Desde 2009, desenvolvemos o programa "Rio, uma 

cidade de leitores", estruturado a partir de três eixos resu-

midos aqui em poucas palavras: acervo, formação e ações 

culturais e educacionais. Cada um deles articula uma série 

de atividades que envolvem toda a escola e a comunidade 

na qual ela está inserida. 

• Como a secretaria encara a questão do livro na escola? 

Apesar de não ser o único meio de acesso a informa-

ções e conhecimentos, o livro, como objeto cultural, tem 

lugar especial nas práticas pedagógicas. Por isso é impor-

tante oferecer a toda a comunidade escolar, e em especial 

aos alunos, um rico e variado acervo. 

• Existem programas ou compra de livros para os estu-
dantes? 

A compra de livros para os alunos integra um conjun-

to amplo de ações que ocor-

rem em diferentes momentos 

do ano letivo. Um exemplo é 

a aquisição de livros de literatura para os 

alunos concluintes do Ensino Fundamental . 

A cada ano todos os estudantes do 9o ano e 

do EJA (cerca de 56 mil) recebem um livro 

• Como são feitas as compras de livros? 

Elas ocorrem de diferentes modos e são realizadas 

tanto pelas equipes do nível central da SME como pelas 

coordenadorias regionais de educação, além das próprias 

escolas. Dentre as diversas aquisições regulares que reali-

zamos, destaco a seguir dois exemplos: 

- Biblioteca do professor: a cada bimestre letivo os 

docentes e agentes auxiliares de creche recebem dois li-

vros de presente para sua biblioteca pessoal. A SME pu-

blica um edital convocando as editoras que apresentam 

suas obras para a seleção. A partir da análise dos livros, 

é constituída uma lista de dez títulos, sendo cinco deles 

de autores nacionais e cinco de estrangeiros. Os títulos 

selecionados são apresentados no site da secretaria para 

a votação, on-line, dos profissionais. Os dois mais vota-

dos de cada categoria são adquiridos. Cada escola rece-

be também um exemplar de cada título escolhido para 

o acervo da sua sala de leitura. No mês de outubro, em 

homenagem ao dia do mestre, os professores ganham um 

voucher para a compra de uma obra de sua preferência em 

livrarias credenciadas, por licitação. Deste modo, cerca 

de 36 mil profissionais recebem oito livros de literatura 

a cada ano. 

- Compras de livros pelas escolas: além das compras 

com recursos próprios, as escolas e creches da rede mu-

nicipal realizam, desde 2001, compra de livros no Salão 

do Livro Infantil e Juvenil, promovido anualmente pela 

FNLIJ - Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, 

e na Bienal Internacional do Livro. Atualmente o valor da 

compra é de R$ 600,00 para cada uma das 1.064 escolas 

e 250 creches. 

• Qual o caminho percorrido pelo livro até chegar às es-
colas? 

Dois exemplos interessantes neste campo merecem 

destaque: as parcerias com duas livrarias para doações on-

-line. A Livraria Cultura mantém o site www.adotebibliote-

ca.com.br, no qual temos quatro escolas cadastradas; já a 

Livraria da Travessa desenvolveu o site www.criancaquele. 

com.br, para doações on-line que contemplam dez unida-

des da rede municipal. Qualquer pessoa interessada pode 

comprar nesses sites e indicar a escola para a qual destinará 

sua doação. As livrarias se encarregam da entrega dos li-

vros doados diretamente aos colégios. 

Out ro caminho para a chegada do livro à escola é a pró-

pria Internet. Afora as diversas obras disponíveis por livre 
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acesso em sites como o www.dominiopublico.gov.br, temos 

trabalhado intensamente no desenvolvimento de uma pla-

taforma de conteúdos digitais, a Educopédia (www.educo-

pedia.com.br), em que uma área foi criada especialmente 

para o livro, denominada "Grandes Obras". Deste modo 

os alunos e professores podem se aproximar de livros tam-

bém pelos computadores existentes nas escolas. 

• Pode-se falar de números ou porcentagens, ou seja, de 
quanto é investido nas escolas com livros? 

Podemos dizer que, atualmente, a rede municipal con-

ta com mais de 9 milhões de livros de literatura nos acer-

vos das escolas, o que evidencia os significativos investi-

mentos feitos na área. 

• Existem resultados concretos que já podem ser medi-
dos ou divulgados, frutos dessas ações? 

Os resultados obtidos têm sido identificados por meio 

de observações e acompanhamento do trabalho realizado 

nas escolas. Embora não tenhamos até o momento um 

estudo que apresente dados sistematizados, é possível 

afirmar que os alunos têm demonstrado avanços no com-

portamento leitor, com gradativo aumento do número de 

empréstimos realizados nas salas de leitura das escolas, as-

sim como nas participações das diversas ações e projetos 

desenvolvidos. Em relação aos jovens, por exemplo, iden-

tificamos num levantamento de dados realizado no início 

da gestão que os alunos do 6o ao 9o ano do Ensino Fun-

damental apresentavam maiores dificuldades em leitura e 

escrita e maior distanciamento das práticas leitoras dentro 

da escola. Elaboramos um projeto específico denominado 

"Jovens Leitores", no qual um acervo de livros de litera-

tura voltados para essa fase foi adquirido para cada escola 

que atende esse segmento. Um curso de formação também 

foi oferecido aos professores e bibliotecários, além da or-

ganização de um conjunto de ações de estímulo à leitura 

específicas para esses alunos. Outra ação nesse sentido foi 

o projeto "Teatro das Letras", iniciado em 2010. Nele, os 

alunos e professores recebem uma formação específica 

para a realização de montagens teatrais a partir da adapta-

ção de textos literários. Os primeiros resultados já come-

çam a ser observados nos relatos dos professores. 

• Quais são os grandes desafios que a secretaria encon-
tra em sua missão? 

Os desafios fazem parte do trabalho e se confundem 

com os próprios desafios do ato de educar no século XXL 

Refletir sobre os modos de ensinar e de aprender e, nesse 

contexto, como contribuir de modo efetivo para a forma-

ção de leitores — crianças, jovens e adultos — ou, ainda, 

considerar os diferentes modos pelos quais os textos li-

terários podem chegar aos leitores diante das múltiplas 

formas e suportes que as tecnologias da informação e da 

comunicação nos propiciam são algumas das questões da 

nossa pauta. Out ro importante desafio é fortalecer a re-

lação escola-família, uma vez que as práticas leitoras não 

podem se restringir apenas ao ambiente escolar. 

• Quais são os projetos futuros? 

Neste ano de 2011 iniciamos uma avaliação bimestral 

de escrita — a prova de redação — para alunos do 2o 

ao 9o ano. A cada bimestre, eles são convidados a escre-

ver redações tendo a leitura de um livro como motivação. 

Deste modo, escrever sobre o que mais agradou no livro 

propicia não só a análise das condições de produção es-

crita de cada aluno como desencadeia uma série de apren-

dizagens a partir das trocas de idéias e opiniões dos lei-

tores sobre a história. Ampliar e consolidar esta e outras 

ações já desenvolvidas tem sido o nosso maior desafio. 
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Text Box
Fonte: Páginas abertas, São Paulo, ano 36, n. 47, p. 21-26, 2011




