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Está rolando 
Levando inspiração para 
aprender em casa

Trocando ideias 
Conheça Mariana Vasconcelos, a 
garota do campo que aproximou 
a tecnologia da agricultura

Linha do tempo 
Marcos dos primeiros cinco anos

Na Rede
No aniversário do Instituto, 
mensagens que emocionam

@presidente 
Planos de fazer ainda mais

Pela telinha, 
sorrisos de 
gratidão
Em tempos de pandemia, depoimentos virtuais 
marcam 5º aniversário do Instituto Crescer Legal



Chegamos a cinco anos de realizações, 
com o modelo de aprendizagem rural 
consolidado, 333 jovens formados em 
empreendedorismo e gestão rural e diversas 
ações em andamento. Apesar da pandemia 
e da impossibilidade de estarmos em 
contato mais próximo, a passagem foi festiva 
e celebrada virtualmente por cada uma das 
pessoas que trabalham com a convicção 
de proporcionar novas possibilidades à 
juventude rural. 

E os desafios não param. Em 2020, 
o Programa de Aprendizagem - antes 
concentrado na região central do RS - passou 
a atender também jovens de Canguçu, no 
Sul gaúcho. Ao oferecer a oportunidade de 
fazer a diferença para jovens de outra região, 
o Instituto também aprende com uma nova 
vivência: o trabalho a uma distância maior da 
sede, em Santa Cruz do Sul. Esse primeiro 
passo na descentralização é significativo, 
considerando a expectativa de rotas mais 
longas, aspiração que consta em nosso 
planejamento a médio prazo.

Se até aqui o Instituto tem sido importante 
para jovens e famílias do campo, o futuro 
é projetado para ampliar os resultados. 
Para a próxima meia década, a estratégia 
contempla, a cada ano, sete novas turmas 
voltadas ao empreendedorismo e gestão 
rural. E, ainda, uma turma do programa 
Nós por Elas e encontros de aprendizes e 
egressos com a rede de parceiros. Além 
disso, a instituição vem desenvolvendo 
tecnologias de educação empreendedora 
que possam ser replicadas em diferentes 
espaços de aprendizado. A pandemia vai 
passar e estaremos ainda mais fortes e 
preparados para os desafios que virão.

@presidente

Iro Schünke, diretor-presidente do Instituto 
Crescer Legal



O futuro da atividade rural é orientada a dados, com 
bastante informação, onde as pessoas fazem menos 

trabalhos manuais e mais trabalhos de decisão, de análise.
“

”

trocando ideias

Crescer Legal: Como foi sua 
trajetória na criação de uma 
startup para o agronegócio?

Mariana Vasconcelos: Eu sou 
do agro, cresci no campo e, portanto, 
sempre acompanhei de muito perto o 
desafio que é a tomada de decisões no campo 
e como isso tem ficado cada vez mais difícil 
nesse cenário de mudanças. Formei-me em 
administração em curso bastante relacionado 
à tecnologia e trabalhei em outras empresas 
antes de criar a Agrosmart. Conhecia sobre 
inteligência artificial e internet das coisas e 
chegou um momento em que pensei: ‘Por que 
não aplicar essas tecnologias para o agro?’. No 
Brasil, o agro tem uma relevância enorme por 
ter tanta participação na economia, além de 
ser referência mundial, mas há uma dificuldade 
em ser respeitado no mundo com a nossa 
tecnologia. Porém, seguramente, poderíamos 
ser respeitados com tecnologia para o agro já 
que o agro é respeitado mundialmente. Então, 
foi a junção das minhas raízes com a minha 
paixão que é a tecnologia para poder trazer 
impacto para a nossa comunidade.

Crescer Legal: Na sua 
opinião, como deve ser a 

atividade rural do futuro?

Mariana Vasconcelos: A 
atividade rural do futuro vai 

continuar sendo importante. Tem dois 
tipos de movimento. Tem o movimento de 
industrialização cada vez mais eficiente, com 
mais informação e mais dados. Mas ao mesmo 
tempo se tem o inverso, que seria a valorização 
do rústico, do artesanal e do local. E as duas 
coisas têm peso. Então eu acho que o futuro 
é uma atividade rural orientada a dados, com 
bastante informação, onde as pessoas fazem 
menos trabalhos manuais e mais trabalhos de 
decisão, de análise. Que é mais sustentável e 
que tem história, justamente porque tem essa 
transparência do que aconteceu no processo, 
tanto na maior escala quanto na menor escala.

Crescer Legal: Como a tecnologia pode ser 
aliada da agricultura? 

Mariana Vasconcelos:  A tecnologia é aliada 
na agricultura principalmente porque estamos 

Mariana Vasconcelos  
é a jovem fundadora e CEO da Agrosmart, uma 
startup que une agronegócio e tecnologia para 
qualificar a produção rural



passando por um cenário onde a gente vai 
precisar alimentar quase 10 bilhões de pessoas 
em 2050, o que significa um aumento de 
produção de cerca de 70%. E tem limitações 
de terras com algumas porcentagens de terras 
degradadas e problema com água porque se 
usa muita água hoje; quase 20% das áreas 
cultivadas são irrigadas e ela produzem 40% 
dos alimentos. A irrigação é muito importante 
para se conseguir produzir mais e criar resiliência 
climática também porque ela permite dar mais 
alimento para a planta, plantar fora de época e 
ter mais de uma safra e plantar onde antes não 
tinha condições naturais à agricultura. Mas por 
outro lado, às vezes por falta de conhecimento, 
a gente acaba perdendo parte da água da 
irrigação, que é um recurso limitado. 

E há as mudanças climáticas, que têm mudado 
a dinâmica das chuvas, das temperaturas, 
aumentando a pressão de pragas e doenças, 
criando mais eventos adversos climáticos. 
Então o produtor está num cenário em que ele 
precisa produzir mais com menos recursos. E 
tem também a pressão do consumidor, que 
está cada vez mais consciente e quer essa 
transparência, o que demanda práticas mais 
sustentáveis. O produtor precisa ter como 
contar para o comprador como ele produziu. 
E a tecnologia vem como uma aliada aí, 
trazendo dados e informações, para poder 
medir, gerenciar, melhorar e ajudar o produtor 
a lidar com essa mudança. Quando a gente vê 
o que está acontecendo, se consegue antever 
movimentos e se adaptar de maneira preventiva 
ao que está acontecendo e também tem ali 

medidas para poder comprovar e contar como 
foi feito. Então, a tecnologia ajuda o produtor 
a ter uma maior resiliência climática, a ter uma 
maior produção, a utilizar os recursos - água, 
energia e insumos - da melhor maneira e a ter a 
rastreabilidade. 

Crescer Legal: Que recado você deixa para os 
jovens aprendizes rurais?

Mariana Vasconcelos: O recado que eu tenho 
para os jovens rurais é que vale a pena trabalhar 
no campo. O campo é a nossa vocação como 
nação e o Brasil tem uma relevância, um 
papel e uma responsabilidade de alimentar o 
mundo. Mas que esse papel ganha cada vez 
mais significado, é cada vez mais valorizado 
a gente garantir o alimento dos outros. E que 
existe maneiras de fazer isso de uma maneira 
melhor, que nos dê condições de vida melhor, 
que nos dê mais margem, mais seguridade, 
mais segurança e que, então, fica a dica para 
os jovens, de se envolverem, de aprenderem, 
de se conectarem com a terra e de buscarem 
essa questão da tecnologia, porque vai ser a 
mão de obra mais necessitada nos próximos 
anos, e que eles vão conseguir mudar o padrão 
de agricultura que a gente tem. Então, buscar 
saber e aprender a utilizar as tecnologias porque 
eles podem ser os líderes responsáveis por 
educar as comunidades do agro, já que a nova 
geração tem mais aptidão com a tecnologia. E é 
uma maneira de conectar o nosso mundo com 
o mundo do agro. A tecnologia tem feito um 
grande papel em manter os jovens no campo e 
trabalhar a sucessão familiar. 



23 de abril de 2015 
Fundação do Instituto Crescer Legal para incentivar a permanência do 
jovem no meio rural. Os objetivos logo começaram a ser cumpridos 
com a criação de alternativas de desenvolvimento para os adolescentes 
como forma de combate ao trabalho infantil e fortalecimento da 
capacidade de gestão sustentável da propriedade rural.

linha do tempo

9 de junho de 2016
Apresentação da primeira turma do Programa de Aprendizagem. Foi 

em Candelária (RS), sediada na Escola Municipal São Paulo, na Linha 
do Rio. A turma 1 foi a precursora de uma jornada de sucesso que 

iniciou com o projeto-piloto em cinco municípios e em 2020 já atinge 
a marca de 26 turmas atendidas. 

15 de dezembro de 2017
Conclusão das atividades da primeira turma do Programa “Nós por Elas – 
A voz feminina do campo”. Treze jovens bolsistas egressas das primeiras 
turmas do Programa de Aprendizagem Profissional Rural aprenderam sobre 
roteiros, produção e apresentação de programas de rádio. E o resultado foi a 
produção de boletins com temas sobre o papel da mulher e trabalho infantil.

12 de dezembro 2019
Projetos de vida renovados para 129 jovens aprendizes que 

receberam os certificados do curso
“Empreendedorismo em Agricultura Polivalente – Gestão Rural”. 
Com a certificação, o Instituto alcançou a marca de 333 jovens 

formados desde que foi lançado, em 2015.

23 de abril de 2020
A comemoração dos cinco anos do Instituto e o 
lançamento do novo vídeo institucional movimentaram 
as redes sociais com participação intensa da equipe, 
dos aprendizes, de parceiros e dos egressos que 
marcam a história e o presente da instituição.



#QUEM SOMOS

Os exercícios de autoconhecimento 
ajudaram a fortalecer a identidade dos 
jovens. Os aprendizes foram instigados 
à reflexão e pesquisa junto às famílias 

e, com isso, puderam conhecer melhor 
a si mesmos, seus desejos e seus 

sonhos, como fez a turma de Canguçu.

CRACHÁ NO PEITO

As atividades voltadas à identidade 
significaram identificação e representação. 

Com o recebimento dos crachás, os 
estudos passam a ser realizados com 

ainda mais orgulho e responsabilidade. Em 
Cerro Branco, não foi diferente.

DO TEMPO ANTIGO

Com o levantamento histórico de suas 
famílias e propriedades, os jovens 

aprendizes de Passo Sobrado e das 
demais turmas estão resgatando 

suas origens. Da reflexão e pesquisa, 
surge muito aprendizado, inclusive a 
confecção da árvore genealógica.

o que 
está 

rolando



VAI UM CHAZINHO AÍ?

O resgate dos conhecimentos populares 
sobre plantas como árvores, chás 
e flores trouxe a integração com as 
famílias. Os aprendizes da turma de 
Santa Cruz do Sul aprofundaram os 

conhecimentos sobre espécies e fizeram 
diversas descobertas. 

SER SUSTENTÁVEL

Reconhecer a diversidade existente na 
propriedade e seus recursos naturais 
faz parte da gestão sustentável. Para 

a turma de Boqueirão do Leão, a 
atividade de análise de solo contribuiu 
na compreensão da importância da 
conservação dos recursos naturais. 

COM POTENCIAL

As famílias foram importantes nas 
pesquisas sobre as propriedades. Os 

aprendizes fizeram o mapeamento 
da infraestrutura e identificaram o 
perfil produtivo, reconhecendo as 

potencialidades, como mostra o croqui 
de uma propriedade de Sinimbu. 

PARA VER A NATUREZA

Em Herveiras, os estudos sobre 
possibilidade de usar elementos 

naturais, aliando o consumo consciente, 
resultou em lindos terrários. Além de 

decorativos, os objetos oportunizaram 
ver as condições ambientais que 

permitem a vida de diferentes plantas 
em um mesmo ambiente.



Conectados!!

reportagem

B om mesmo é comemorar em grupo. 
Mas se este momento de pandemia 
obrigou ao distanciamento, porém 
incentivou a conexão virtual. E foi 

através das telas que se deu a celebração dos 
5 anos do Instituto Crescer Legal. 

Além disso, poucos dias antes da data do 
aniversário, em plena quarentena, surgiu 
mais uma forma de estarmos conectados: o 
Instagram. E foi nessa rede social boa parte 
das celebrações, o que gerou ainda mais 
engajamento dos jovens aprendizes. 

Para Nádia Fengler Solf, gerente do Instituto, 
a comemoração deu super certo, já que 
juventude tem tudo a ver com redes sociais. 
“Os aprendizes foram mobilizados e suas 
rotinas passaram a ser temas de stories 
compartilhados nos perfis do Instituto no 

Instagram e no Facebook, ao lado de atividades 
dos educadores e da equipe administrativa”, 
conta a executiva.

Se entre os aprendizes as redes sociais estão 
inseridas no estilo de vida, para a aprendizagem, 
é uma ferramenta eficaz. Conforme a psicóloga 
e educadora social do Crescer Legal, Graziele 
Pinton, a conexão virtual tem sido fundamental 
para a manutenção do contato e vínculos 
com os aprendizes durante as atividades 
remotas. “Redes sociais e grupos de whatsapp 
contribuem para as trocas com os jovens e o 
compartilhamento de informações”, explica. 
“As redes sociais também são estratégias 
para uma maior aproximação dos jovens, os 
quais são convidados a participar de desafios 
propostos pelos educadores e a compartilhar 
seus aprendizados no Facebook e Instagram 
do Instituto”, acrescenta.

Alice Volz Bohm, 18 anos, de Canguçu, é uma jovem aprendiz fã das 
redes sociais do Crescer Legal. “As publicações falam de dedicação, 
incentivo, esperança e fé e me tocam de uma maneira que me fazem 
querer realizar meus sonhos e não deixar nada para trás por estar 
passando por um momento difícil”, diz. “Além de permitir interagir com 
o educador e colegas, as redes sociais mostram para outras pessoas 
o quão legal está sendo ser jovem aprendiz”, acrescenta. “Fazendo 
postagens, se vai registrando parte da trajetória do Instituto e eu me 
sinto honrada e feliz em fazer parte dessa etapa, que é um trechinho 
do longo percurso que o Instituto vai seguir”, completa.

#FãdoInsta

Você já segue o Instituto? 
facebook.com/institutocrescerlegal 

instagram.com/instituto_crescer_legal



Expediente: Esta é uma publicação semestral digital do Instituto Crescer Legal, dirigida a associados, consultores, parceiros, jovens aprendizes, 
autoridades, imprensa e lideranças empresariais e políticas. Realização: Instituto Crescer Legal (www.crescerlegal.com.br). Endereço: Rua Galvão 
Costa, 415 / Sala A - Centro. Santa Cruz do Sul - RS. CEP: 96810-012. Fone: 51 3902-3380. E-mail: contato@crescerlegal.com.br

Curta a gente!
facebook.com.br/institutocrescerlegal

“Que lindo! Desejo ao ICL muitos anos 
semeando oportunidades e escolhas! 
Parabéns             ”

Adriana Boer
(Em 23/04/2020)

“O excelente trabalho feito por vocês 
precisa mesmo de múltiplas plataformas 
para ecoar a voz...”

Priscilla Staell 
(Em 24/03/2020, no Instagram)

“Orgulho de fazer parte desta 
trajetória!          Diretamente 

de Canguçu      desejo os 
parabéns a instituição, e a 

todas as pessoas envolvidas 
que fazem o ICL acontecer     ”

Adriano Emmel
(Em 23/04/2020)

“Eu sou grato por fazer parte dos 5 anos do 
Instituto Crescer Legal. Quando fui selecionado, 
primeiro não acreditei, mas agora eu sei que foi 
muito importante fazer parte. Hoje sou egresso, 
nunca esquecerei o dia da seleção para 
participar, parece que foi ontem         .
E espero que possamos soprar mais velinhas  
#saudadeséapalavracerta!!
#5anosICL!!!
#egresso   
Parabéns ICL, pelos seus 5 anos de historia  
Gratidão por ter feito parte        .”

Rafael Ripplinger
(Em 23/04/2020)

“Parabéns a todas as pessoas 
envolvidas neste programa, 

principalmente os educadores e 
os aprendizes atuais e os que já 
tiveram esta oportunidade. Um 

abraço a todos, e que tenhamos 
muitos anos de atividades!!”

Flávio Lucas Goettert 
Em 23/04/2020)

“Parabéns pelos 5 anos mudando 
vidas e formando trajetórias cheias de 
conquistas!!  
Grata por fazer parte desta 
caminhada!     ”
 
Taissa Bohlke
(Em 23/04/2020)

“Muito lindo! 
Quero desejar os meus 
parabéns a instituição pelos 
seus 5 anos de trajetória e 
muito sucesso a todos que 
estão juntos ao ICL, buscando 
sempre o melhor!!!”   

Andrine Konrado
(Em 23/04/2020)

na rede


