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trocando ideias
“Desenvolvendo o
negócio da família, podem
viver num ambiente
próspero sem precisar
buscar a incerteza da
cidade.”
Marinalva Cardoso
Dantas

O Programa de Aprendizagem Profissional Rural está em nova fase e
ainda maior. Agora, cerca de 130 jovens de áreas rurais estão frequentando o curso com foco em empreendedorismo e gestão rural em sete
municípios gaúchos: Candelária,
Santa Cruz, Vale do Sol, Venâncio
Aires, Vera Cruz, Boqueirão do Leão
e Sinimbu. Enquanto os jovens estudam e se desenvolvem, nós torcemos para que eles possam se tornar
os novos empreendedores rurais,
com capacidade inovadora.
Ao comemorar três anos do Instituto Crescer Legal, podemos estufar
o peito e dizer que as ações estão
dando – na linguagem dos jovens –
super certo. Quem os acompanha
de perto consegue mensurar o desenvolvimento deles, tanto em autoestima, como em empoderamento
e protagonismo. Este tem sido o
maior diferencial de nossas ações e
motivo de orgulho para quem vem
promovendo ações voltadas à proteção da criança e do adolescente
no meio rural há mais de duas décadas.
Vamos nessa, evoluindo sempre!
Iro Schünke, diretor-presidente do
Instituto Crescer Legal

CL: Quais têm sido os principais
obstáculos para a erradicação
do trabalho infantil no País?
Marinalva: Em primeiro lugar, a naturalização e a aprovação da sociedade
em geral, da ocupação do tempo das crianças no trabalho, como se isso fosse prevenção
à marginalização. A ignorância a respeito dos
danos e a exclusão pela falta de educação dificultam a retirada das crianças da vida laboral
e cria um círculo vicioso que eterniza a pobreza
e a exploração do trabalho precoce. Em segundo lugar, a falta de oportunidade de desenvolver
uma aprendizagem com trabalho decente e seguro nas empresas, deixa de fora das cotas respectivas adolescentes em idade permitida para a
aprendizagem. A aprendizagem proporciona um
salto na vida desses adolescentes e uma nova
energia criativa nas empresas. Bom para ambos
e para o país.
O sistema educacional brasileiro enxerga
as peculiaridades das regiões rurais?
Não creio. Os livros e ilustrações focam na vida
urbana e as crianças não se identificam. A aprendizagem na área rural se torna quase inviável e
os alunos não se preparam para o mundo do
trabalho qualificado e decente.
A senhora conheceu in loco o programa de
aprendizagem profissional para jovens rurais do Instituto Crescer Legal? Quais foram suas impressões?

Luiz Ricardo de Moura
(0 Chiquinho)
Marinalva
Cardoso Dantas
é Coordenador Regional da Secretaria de
é chefe
da Divisão
de Erradicação
do Trabalho
Educação
do Estado
do Rio Grande
do Sul,Infantil
titular
e Promoção da Aprendizagem do Ministério do
da 6ª Coordenadoria Regional de Educação/RS.
Trabalho.

linha do tempo
Três anos, e crescendo legal!

23/04/2015

Fundação do Instituto
Crescel Legal

Tive ótima impressão, exatamente por haver uma preocupação com a sintonia
entre as atividades desenvolvidas
nos cursos e a vida real de filhos
de pequenos produtores. Os ensinamentos mostraram um horizonte
viável de melhoria do que se produz
pelas mãos dos familiares, vislumbrando avanços, novos conhecimentos úteis para
mudança no padrão de vida da comunidade. Jovens começam a enxergar que desenvolvendo
o negócio da família, poderiam viver harmonicamente num ambiente saudável e próspero, sem
precisar abandonar suas propriedades e buscar a
incerteza das cidades.
A senhora considera que o modelo de aprendizagem implantado pelo Instituto Crescer
Legal pode ser replicado? Por quê?
Considero que pode ser multiplicado em várias
regiões, com as especificidades das culturas
e atividades, fazendo todos crescerem com o
aprendizado e nova visão de negócios.
Cursos de aprendizagem como o oferecido
pelo Instituto contribuem para o real desenvolvimento dos jovens e para a prevenção
do trabalho infantil?
Contribuem porque eles desenvolvem técnicas,
diversidade de produção e oportunidade de oferecerem um bom produto na sua comunidade,
podendo crescer seu círculo de clientes mediante
planejamento e administração do negócio da família. Também conseguem ver os malefícios do
trabalho infantil e conscientizam seus pais sobre
os riscos dos primos e irmãos que ainda vivem a
infância trabalhando.

09/06/2016

Início do curso
Empreendedorismo
em Agricultura
Polivalente - Gestão
Rural, no município de
Candelária (RS)

07/12/2017

Conclusão do
piloto do Programa
de Aprendizagem
Profissional Rural, com
a formatura da quinta
turma em Santa Cruz
do Sul (RS)

15/12/2017

Conclusão do projeto
Nós por elas – A voz
feminina do campo

23/04/2018

Três anos de
aprendizagens e
desafios. Avante!

na rede
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NA FRONTEIRA
O Instituto Crescer Legal foi
um dos cases do VI Seminário de
Aprendizagem Profissional no Combate
ao Trabalho Infantil do Rio Grande do
Sul, realizado pelo Fórum Gaúcho
de Aprendizagem Profissional
(FOGAP), no dia 12 de junho, em
Riviera (Uruguai), com o tema
“Perspectivas e desafios no
âmbito do Mercosul”.

ROLÊ NA EXPOAGRO
DO YOU SPEAK
ENGLISH?
O Instituto Crescer Legal recebeu
visitas ilustres em maio. A cônsul
dos Estados Unidos em Porto Alegre
(RS), Julia Harlan, e a assistente Aline
Vecchia, foram recebidas pelo diretorpresidente Iro Schünke, o diretor
Administrativo, Sérgio Rauber,
e a coordenadora, Nádia
Fengler Solf.

Três anos!

EM PRIMEIRA MÃO

A primeira visita pedagógica dos jovens
aprendizes deste ano foi conhecer a 18ª
Expoagro Afubra, em Rio Pardo (RS).
A feira direcionada à agricultura familiar
é conhecida por apresentar inovações.
Os aprendizes conferiram boa parte da
programação, especialmente as novas
tecnologias aplicadas ao agronegócio.

O governador do Rio Grande do Sul,
José Ivo Sartori, recebeu, na abertura
da Expoagro, o Relatório de Atividades
do Instituto Crescer Legal. A publicação
conta as ações do Instituto em 2017 e
destaca atividades como o Programa
de Aprendizagem Profissional Rural e o
projeto ‘Nós por Elas’.

Orgulho em dizer que fiz parte dessa
história, desse projeto incrível que nos
fez conhecer, desfrutar e transmitir um
pouco desse mundo da comunicação.
Experiências que só a família Instituto
Crescer Legal, juntamente das parcerias,
nos proporciona. #ICL #NósPorElas
#AVozFemininaDoCampo
Tauany Faber
(em 23 de Abril de 2018)

Parabéns ao Instituto Crescer Legal pelos 3
anos de existência e de muito trabalho! Muito
orgulhoso e agradecido de fazer parte desta
história, construída com muita dedicação e
carinho. Sim, nós podemos!!!
Adriano Emmel

(em 23 de Abril de 2018)

No dia 23 de abril o Instituto Crescer Legal completou três anos. E ocorreram diversas
comemorações espalhadas por aí, nas verdes paisagens dos sete municípios onde
acontecem os cursos. Olha só o registro feito pela juventude de Sinimbu!

PAPO SOBRE DIREITOS
Em Vale do Sol, os aprendizes estão
mais ligados sobre seus direitos. Em
encontros com conselheiras tutelares
e com a direção do Sindicato dos
Trabalhadores Agricultores Familiares,
eles aprenderam sobre os direitos
dos jovens e os serviços públicos
disponíveis aos agricultores.

Hoje é dia de festa. Instituto Crescer Legal
completando 3 anos! Orgulho em fazer parte
desta equipe. Grata pelo aprendizado diário!
#aprendizagemrural #oportunidades
Isa Klein

(em 23 de Abril de 2018)

Curta a gente!
facebook.com.br/institutocrescerlegal

reportagem
Confira outros depoimentos em
www.crescerlegal.com.br/historias

#Protagonistas

Às vésperas do aniversário do Instituto
Crescer Legal, não poderia deixar de
mencionar que com muito orgulho e com
sentimento de expectativa, esperança e um
pouco de frio na barriga (pelo desafio), faço
parte da equipe Crescer Legal a partir deste
ano. A experiência de ser Educadora Social
é algo novo, instigante e o aprendizado que
se tem é levado também para a vida!!!
Carina Bublitz

“Gosto da lida
rural, de criar animais
e cultivar a terra e quero
isso para minha vida.”
Daniel Faust, egresso
de Santa Cruz do
Sul (RS)

O

O que está na
cabeça dos jovens?

s jovens que vivem no campo
são estudiosos, cheios de sonhos e planos de tornar o mundo um lugar melhor. Para contar suas
histórias, o Instituto Crescer Legal criou o
blog crescerlegal.com.br/historias, onde
é possível conferir as singularidades e peculiaridades da juventude que tem muito
a dizer sobre suas experiências e como
enxergam a vida e as oportunidades.
Uma das primeiras histórias a ser publicada no blog foi a de Daniel Faust, 19
anos, de Linha Felipe Nery, Santa Cruz

do Sul (RS). Egresso do Programa de
Aprendizagem, ele conta que as vivências no curso lhe deram a certeza de que
quer trabalhar e prosperar na agricultura,
seguindo a atividade dos pais, mas com
gestão e tecnologias adequadas. “Gosto
da lida rural, de criar animais e cultivar a
terra e quero isso para minha vida”, relata.
“Atualmente estou implantando uma estufa de hortaliças orgânicas e meus pais
apoiam as novidades que sugiro”, conta.
Outra história é a de Jéssica Voeltz, 17
anos, da localidade de Alto Castelhano,

Segundo a coordenadora do Crescer
Legal, Nádia Fengler Solf, o Programa de
Aprendizagem incentiva o crescimento
pessoal respeitando a diversidade.
“Independendo do perfil de cada um, o
curso faz diferença na vida dos jovens.
Uns passam a se ver como sucessores,
outros enxergam possibilidades de
empreendedorismo e há alguns que não
se identificam com atividades agrícolas”,
diz. “Mas o mais importante é que eles
se vejam como protagonistas das suas
próprias vidas.”

(em 22 de Abril de 2018)

Só tenho a agradecer ao Instituto Crescer
Legal, por ter me proporcionado essa
grande oportunidade de participar do
programa de aprendizagem profissional
rural, do teatro com o Sindicato e
outras tantas atividades. Tive inúmeros
aprendizados e experiência inesquecíveis.
Gratidão por fazer parte dessa família.
Edilaine Scherer

(em 19 de Abril de 2018)

em Vale do Sol (RS). Ela fez um projeto
e, orgulhosa de si, já está vendo o seu
planejamento sendo colocado em execução. Trata-se do ‘Despesca Alto da
Serra’, criado para produção de peixes.
Com uma despesca prevista para o período que antecede a Páscoa de 2020, ela
está buscando parcerias para formalizar o
abate e colocar os peixes à venda. Com
o gosto por administração rural descoberto recentemente, ela quer começar a
anotar os gastos para cortar custos desnecessários.

O Instituto Crescer Legal foi uma grande
oportunidade para o meu futuro, foi
muito mais do que eu esperava. Sem
dúvidas uma das grandes jornadas ao
começo do sucesso! Me sinto honrado
em ter feito parte desta família!
Wesley Gomes
(em 21 de Março de 2018)
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