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Existe um ditado que diz
que não se pode mudar o
que se recusa a enfrentar.
Voltamos nossos olhos e ações
para dados que apontam a
agricultura ainda ser a atividade
que ocupa o maior número
de crianças e adolescentes de
forma irregular no Brasil.
Na faixa etária entre 14
e 17 anos, o número de
irregularidades apontadas em
2017 pelo IBGE (Pnad Contínua)
foi proporcionalmente maior
na região Sul, representando
16,6% da população desse
grupo de idade na região.
Foi justamente no Sul do
Brasil que a iniciativa de criar
o Instituto Crescer Legal foi
tomada, a partir de programas
que já vinham sendo
desenvolvidos por entidades e
empresas do setor de tabaco
desde 1998, com o objetivo
de promover o enfrentamento
do trabalho infantil no meio
rural, com conscientização e
mudança cultural.
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O Instituto
Crescer Legal
O Instituto Crescer Legal, fundado em 2015,
assume o papel e o compromisso de identificar
as crenças culturais que legitimam o trabalho
infantil, para então ofertar alternativas que
façam sentido para a realidade dos envolvidos,
com foco nas questões pontuais e inerentes a
cada localidade.
Dentro desta proposta, também são
estimuladas iniciativas que permitam a
reflexão e a diferenciação da condição
de gênero dos adolescentes no campo,
levando em consideração as possibilidades
e oportunidades de profissionalização de
meninos e meninas, de famílias ligadas à
pequena propriedade rural, especialmente do
setor de tabaco.
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O Programa de
Aprendizagem
Profissional Rural
O Programa de Aprendizagem Profissional
Rural é pioneiro ao oferecer aprendizagem
profissional sem sair do campo e da escola,
formando adolescentes no curso de gestão
rural e empreendedorismo.
Durante o período médio de um ano do
curso (920 horas), os jovens são contratados
como aprendizes por empresas do setor
de tabaco associadas ao Instituto Crescer
Legal. De acordo com a Lei de Aprendizagem,
recebem salário proporcional a 20 horas
semanais – a carga horária do curso, que
ocorre no contraturno escolar – e ao final são
devidamente certificados. No entanto, ao invés
de trabalharem nas empresas, os aprendizes
de 14 a 17 anos realizam suas atividades
teóricas nas escolas sede e as práticas
tanto no ambiente do curso como em suas
comunidades, com mais motivação e condições
para a produção do conhecimento.
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Para participar do Programa, o aprendiz
precisa frequentar a escola regular. Com isso,
os adolescentes ocupam seu dia no curso e
na escola, longe de tarefas impróprias para a
idade.
Aliando à escola o aprendizado presente e
intenso do curso, ocorre o desenvolvimento
da autoestima dos jovens, a valorização
da imagem das pessoas do campo e a
responsabilidade por seus projetos de vida.
Além disso, as habilidades dos jovens são
fortalecidas, com possibilidades de geração
de renda, intensificando seus vínculos com a
comunidade e ampliando seus horizontes em
relação ao meio rural.

2016/2017

2018

5 TURMAS
84 jovens
formados

7 TURMAS
aprox. 130
aprendizes
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Os egressos
têm o seu papel
Por meio de um projeto inédito, com
contatos periódicos, convites para eventos,
iniciativas de parceiros e associados,
os jovens se tornam embaixadores do
aprendizado e podem seguir colaborando
não somente com o Instituto Crescer Legal,
como também com a comunidade em que
estão inseridos, caracterizando uma legítima
participação social.

Nós por elas
Olhar para um mundo com mais respeito à
diversidade de gênero é um dos objetivos
do Projeto Nós por Elas – A voz feminina
do campo. O projeto busca valorizar e
desenvolver jovens egressas do Programa
de Aprendizagem, promovendo a reflexão
sobre a questão de gênero, além da troca
de experiências, capacitando-as na área
de comunicação, como multiplicadoras de
conhecimento adquirido para outros jovens do
meio rural e para a comunidade.

crescerlegal.com.br/historias
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Nossa esperança no amanhã
se renova todos os dias através
da energia transformadora da
juventude. Por isso, vamos
seguir pensando agora no
futuro do campo: afinal,
temos a convicção de que
estamos contribuindo para
que os jovens estejam mais
preparados para fazerem suas
próprias escolhas de vida e
definitivamente assumir o seu
papel em um mundo com mais
possibilidades.

Instituto Crescer Legal
Rua Galvão Costa, 415 - sala A
CEP 96810-012 - Santa Cruz do Sul - RS - Brasil
Fone: (51) 3713-1777
contato@crescerlegal.com.br
www.crescerlegal.com.br
facebook.com/institutocrescerlegal

8

