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Apresentação
Com prazer apresentamos Soja! Um grãozinho importante…, que, numa linguagem
pedagógica dirigida ao público infantojuvenil, trata da soja, importante componente do
agronegócio brasileiro, cujas plantações são vistas em toda a região produtora de grãos
do Brasil. Portanto, contar a história da soja para crianças é muito interessante, porque as
conscientiza da importância econômica, social e nutricional dessa leguminosa. Os autores
foram muito felizes em contar a saga da soja, mostrando o plantio pioneiro em larga
escala no Rio Grande do Sul, e sua expansão para o Brasil Central. Também evidenciam
a adaptação da cultura nativa do Oriente em terras brasileiras, mostrando que, como os
orientais, nós também podemos consumir a soja em alimentos saborosos e nutritivos. Cabe
lembrar que a transformação de um país só pode ocorrer por meio da educação, e este livro
pode estimular as crianças para o respeito e o amor à terra e às plantas. Que este livro seja
um sucesso! E que os leitores possam entender a doação da natureza para que tenhamos
divisas econômicas e também alimentos nutritivos.

Osvaldo Vasconcellos Vieira
Chefe-Geral da Embrapa Trigo

Prefácio
Este livro, escrito para crianças, retrata a história da soja no Brasil, na visão de dois meninos: Afonso (gaúcho) e Yoshiro (paulista), que se encontram no
centro do Brasil, juntamente com seus pais, e constroem uma amizade baseada em diferenças culturais e em semelhanças de ideais, que fundamentam
a riqueza nas relações humanas.
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diária. Percebendo a importância da soja para a saúde humana, eles incentivaram sua utilização na merenda escolar.



Quando adultos, os dois jovens buscaram mais conhecimentos em seus estudos universitários para desenvolverem outras potencialidades do produto em
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de sucesso, no ramo de industrialização da soja.
O objetivo de apresentar este tema para as crianças consiste na divulgação dos benefícios da soja como cultura produtiva e de relevância na economia
do País e que, também, pode ser uma fonte alimentar nutritiva não só para os animais, como também para humanos. Promover o conhecimento sobre
seu valor para as crianças é vislumbrar a disseminação do consumo de soja, especialmente quando técnicas adequadas de processamento permitem
que se obtenham diferentes alimentos: saborosos, nutritivos, que previnem doenças e que proporcionam saúde.
Que esta publicação possa promover mudanças de atitudes em relação à soja, com um olhar voltado ao consumo de um alimento saudável e necessário
ao bem-estar humano. Muito mais do que ser vista como propulsora de divisas econômicas, a soja deve estar mais presente na mesa dos brasileiros.
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Que esta história motive você, leitor, a conhecer esse importante alimento trazido para o Brasil pelos japoneses, muito cultivado primeiramente no Rio
Grande do Sul e, agora, em grande parte do território brasileiro.

Naquela manhã de sábado, Afonso acordou mais cedo e, ainda sonolento, correu ao encontro do pai, seu Raul, que já se
encontrava de pé, na varanda, tomando seu chimarrão. O menino, com ar tristonho, perguntou:
— Papai, temos mesmo que ir embora? Vivemos bem aqui no Rio Grande do Sul. Já temos nossa propriedade aqui em
Marau.
— Você tem razão, Afonso. Estamos bem aqui. Nosso estado é o maior produtor de soja do País. Mas soube que muitos
gaúchos estão iniciando lavouras nas terras de Cerrado na Região Central do Brasil. Lá, se pode cultivar soja em grandes
fazendas, diferente das lavouras da nossa região. Lá, poderemos produzir muito mais, e melhorar nossa qualidade de vida
– concluiu o pai do menino.
— Mas, papai, esse tal de Cerrado é uma imensidão vazia, com clima de deserto... nesse lugar, não deve ter nada. Estou
na escola, tenho meus amigos aqui, vou sentir falta deles!
— Eu sei disso, guri, mas você já tem 8 anos, é muito esperto e inteligente e nosso único filho. Acreditamos que seremos
grandes fazendeiros em Sorriso, no norte de Mato Grosso. Como você é um garoto muito simpático, logo fará amigos.

Chimarrão – Bebida típica do Sul do Brasil, proveniente dos povos indígenas que plantavam a caá – erva-mate em tupi guarani. Depois de moída, a erva é acondicionada numa cuia
de porongo (cabaça), onde é colocada água quente. O mate é tomado com bomba de metal.
Cerrado – É um tipo de bioma que ocupa grande parte do território brasileiro com diversidade de árvores tortas de estatura baixa e savanas.
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