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Aproveitar o inesperado para reinventar formas 
e métodos e cumprir os objetivos traçados foi o 
grande aprendizado de todos nós do Instituto 
Crescer Legal em 2020. Estamos chegando 
ao fim desse ano atípico para o Programa de 
Aprendizagem e todas as demais atividades 
desenvolvidas em prol dos jovens do campo.  
O curso de empreendedorismo e gestão 
foi remodelado para que os aprendizes 
pudessem continuar seu desenvolvimento; 
devido às dificuldades de acesso à internet 
nas área rurais, a equipe do Instituto preparou 
materiais impressos e levou aos jovens. 

O programa Nós por Elas teve edição 
especial de produção online para promover 
novas reflexões sobre a condição da mulher 
do campo. O resultado foi a divulgação de 
boletins com temas relacionados à sororidade, 
autocuidado feminino e aprendizado com a 
pandemia.

Outra inovação em meio à pandemia 
foi o do Programa de Boas Práticas em 
Empreendedorismo para a Educação, 
lançado em parceria com a prefeitura 
municipal de Canguçu (RS). Previsto 
inicialmente para ser presencial,  
o projeto piloto ganhou um formato 
online e cumpriu a meta de compartilhar 
com professores de escolas rurais as 
ferramentas metodológicas testadas  
e aprovadas pela equipe pedagógica  
do Crescer Legal.

Fechamos 2020 com muitas dúvidas por 
conta da pandemia. Mas com a certeza de que 
“Sim, nós podemos!”. Em 2021, seguiremos 
com a proposta de levar oportunidades 
para o campo e oferecer  a mensagem do 
empreendedorismo para nossos jovens 
rurais. Tenho fé que será um ano melhor para 
todos.

Boas festas e até lá!

Iro Schünke, diretor-presidente 
do Instituto Crescer Legal

@presidente



Acredito que estamos no melhor momento para os jovens empreendedores 
do agro. Com tantas inovações, surgem também novas oportunidades.“ ”

trocando ideias

Crescer Legal: Como surgiu sua 
vocação para o agro?

Débora Strassburger: Surgiu 
quando ainda criança, quando pedia 
que o meu pai permitisse que eu o 
acompanhasse nos trabalhos em campo, 
o cheiro da terra molhada e andar em um trator 
faz parte da minha memória afetiva, com o tempo vi 
que continuar no campo trabalhando com a terra fazia 
parte do meu propósito de vida. Acompanhando aquela 
semente transformando-se, produzindo a vida para 
a sociedade como um todo, em forma de alimentos, 
energia renovável, matéria-prima para tantos outros 
produtos, gerando desenvolvimento econômico e 
social.

Crescer Legal: Quais foram suas principais inovações 
na propriedade rural da família?

Débora Strassburger: Comecei trabalhando nas 
atividades operacionais dentro da propriedade, sempre 
gostei de um desafio. Após concluir a faculdade fiquei 
como responsável técnica da produção, aliando 
a experiência prática do meu pai com o que havia 
aprendido na faculdade de Agronomia conseguimos 
elevar nossas médias de produção. Após conseguir 
atingir a meta de produção, vi a necessidade de 
transformar a fazenda familiar em uma empresa 
agrícola, e este é o meu atual desafio, que acredito ser 
a maior inovação dentro do negócio.

Crescer Legal: Você tem atuação sindical também. 

Quais as vantagens você vê no 
associativismo para os produtores 

rurais?

Débora Strassburger: Vejo no 
associativismo o caminho para a 

continuidade da atividade agrícola, há uma 
tendência de termos muitos momentos de 

instabilidade para a nossa atividade, o associativismo 
ajuda a proteger os produtores dessas adversidades.

Crescer Legal: Na sua opinião, há lugar para jovens 
empreendedores no agronegócio?

Débora Strassburger: Acredito que estamos no 
melhor momento para os jovens empreendedores 
do agro, com todas inovações que estão surgindo, 
surgem também novas oportunidades para que os 
jovens consigam empreender no agro.

Crescer Legal: Quais são os principais desafios da 
nova geração do campo?

Débora Strassburger: O primeiro é realizar a sucessão 
familiar do negócio de uma forma mais tranquila e 
natural. Para isso é necessário um planejamento e 
vontade entre as partes de haver respeito para conciliar 
a experiência dos mais velhos com a impulsividade 
e força dos jovens. Outro ponto que vejo é que as 
competências profissionais exigidas estão mudando 
de uma forma muito rápida, cada competência 
desenvolvida tem um prazo de validade médio de 
cinco anos, ou seja, a busca por conhecimento e 
desenvolvimento deve ser constante.

Débora Cristine Strassburger 
é engenheira agrônoma, produtora rural 
e líder sindical. Membro do Núcleo Mulheres 
do Agro do Oeste da Bahia.
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2 de março de 2020 
Início das atividades do Programa de Aprendizagem 
Profissional Rural em sete novas turmas nos 
municípios gaúchos de Boqueirão do Leão, Canguçu, 
Cerro Branco, Herveiras, Passo do Sobrado, Sinimbu 
e Santa Cruz do Sul. Foi aí a oportunidade de 
uma nova caminhada para 141 jovens aprendizes 
moradores de cerca de 40 localidades do meio rural. 

linha do tempo

23 de abril de 2020 
A pandemia já havia afetado as atividades presenciais e, 

por isso, a celebração dos 5 anos do Instituto Crescer 
Legal ocorreu de maneira inusitada, com mensagens 
dos jovens em suas redes sociais. Diversos egressos 

publicaram recados mostrando o que andam fazendo 
após o curso e os aprendizes de 2020 expuseram suas 

expectativas. Foi bacana ver que o Instituto é importante 
para a evolução pessoal e profissional do jovens do campo!

22 de julho de 2020 
Início das atividades do piloto do Programa 
de Boas Práticas de Empreendedorismo para 
Educação implantado em Canguçu (RS). Desde 
então, profissionais da educação passaram a 
ter encontros virtuais para conhecer e multiplicar 
a metodologia inovadora criada especialmente 
para o Programa de Aprendizagem Profissional 
Rural e os recursos pedagógicos aplicados. 

27 de agosto de 2020 
As seis jovens da edição especial de 2020 do 

programa Nós por Elas tiveram seu primeiro 
encontro virtual. Em uma reflexão conjunta, 

elas alinhavaram as pesquisas e os boletins de 
rádio a serem gravados para que todos ouçam 

as vozes femininas do campo. A condição 
da mulher e dos jovens rurais em tempos de 

pandemia foram os temas escolhidos.



26 a 29 de outubro de 2020
Participação de educadores, gerência e egressos do Crescer 
Legal no YAMI (Youth Agribusiness Movement International). 

Debates sobre como será o mundo após a pandemia e 
como os sistemas serão adaptados para o novo formato de 

produção e consumo fizeram parte da programação. 

10 de novembro de 2020 
Realização do Seminário de parceiros 2020 em plataforma 
online. Membros do Instituto, apoiadores e especialistas em 
educação e combate ao trabalho infantil discutiram o tema 
“Vínculos de aprendizagem no contexto da pandemia”.

25 de novembro de 2020 
Aprendizes, egressos e a equipe do Crescer 

legal participaram do 4º Encontro Regional de 
Aprendizes, que neste ano ocorreu online. Com 

o tema “Mais do que juntos, conectados”, foi 
evidenciado o protagonismo do jovem.

11 de dezembro de 2020
É a data do encerramento dos cursos das 
sete turmas do Programa de Aprendizagem 
Profissional Rural de 2020, depois de 
algumas semanas de atividades presenciais 
e quase nove meses de estudos em casa.

23 de setembro de 2020
Último dos encontros virtuais da formação e 
desenvolvimento para a equipe pedagógica do 
Instituto Crescer Legal. Desde julho, os educadores 
vinham passando por um programa específico de 
formação, com atividades online semanais. Estudos e 
reflexões sobre temas priorizados pela equipe fizeram 
parte da programação distribuída em oito encontros. 



RECONHECIMENTO 
NACIONAL

O Instituto Crescer Legal foi uma das seis 
práticas homenageadas na 17ª edição 
do Prêmio Innovare. O prêmio recebeu 
646 inscrições de todo o país. Das 189 
práticas inscritas na categoria Justiça 
e Cidadania, duas foram selecionadas, 
sendo uma delas a do programa do 
Instituto que tratou da “Aprendizagem 
profissional como alternativa ao 
combate do trabalho infantil no meio 
rural”. A indicação é o reconhecimento 
ao trabalho desenvolvido por toda 
a equipe do Instituto Crescer Legal, 
com envolvimento dos parceiros e das 
associadas, e demonstra que a entidade 
está no caminho certo para atingir os 
propósitos de ofertar oportunidades aos 
jovens e, ao mesmo tempo, combater o 
trabalho infantil.

o que 
está 

rolando

UMA NOVA OPORTUNIDADE

Os jovens aprendizes das sete turmas 
do Programa de Aprendizagem 
Profissional Rural receberam uma ótima 
notícia. O Instituto aprovou junto às 
empresas associadas que contratam os 
aprendizes e aos municípios parceiros a 
realização de um curso complementar 
em 2021, de março a dezembro, para 
os mesmos jovens aprendizes de 2020, 
proporcionando as vivências que não 
foram possíveis com as atividades 
remotas. Ou seja, os aprendizes terão 
nova oportunidade de aprofundar 
seus conhecimentos e ampliar seu 
desenvolvimento. 



#EMCASA

Em 2020, a grande parte da aprendizagem 
do curso de empreendedorismo e 
gestão rural se deu em casa. Como a 
escassez de sinal de internet nas regiões 
rurais ainda é uma realidade ingrata, 
cada aprendiz recebeu kits de materiais 
impressos e os educadores ficaram à 
disposição para tirar dúvidas e auxiliar a 
complementar os estudos. Os planos de 
estudo estiveram relacionados a cada
eixo temático: Perfil do Jovem - Estudo
e Análises das Propriedades Rurais; 
Diagnóstico do município e da região; 
Mapeamento de parcerias locais e 
alianças estratégicas; Comunidade; e 
Criação e estudos de viabilidade de 
desenvolvimento de um produto de 
gestão.

APRENDER COM QUEM SABE

Chás e ervas podem amenizar mal-
estares e até curar doenças. Os 
aprendizes descobriram isso na atividade 
de pesquisa sobre os conhecimentos 
culturais das suas famílias e comunidades. 
E, para que os conhecimentos não sejam 
esquecidos, eles fizeram exsicatas de 
plantas medicinais, com amostra das 
plantas secas e as identificações.

RESPEITO NÃO TEM PREÇO

O ano de atividades em casa teve 
também reflexões sobre o quanto temos 
responsabilidade junto às pessoas do 
nosso entorno, onde o respeito deve 
prevalecer sempre. O tema teve ênfase 
mesmo em tempos de pouca interação 
social, pois são valores importantes, que 
precisamos para a vida.



ATIVIDADES PARA LEVAR

Neste ano atípico, todos os meses 
os aprendizes recebiam materiais 
impressos para fazer em casa e 
devolver para feedback. Para isso, 
os educadores se reinventaram e 
realizaram a construção de um plano 
de estudo contemplando os conteúdos 
do curso e gravando vídeos explicativos 
sobre as atividades propostas. Na foto, 
a educadora Mônica Kuentzer num dos 
momentos de espera dos aprendizes 
para a entrega de materiais.

AS PLANTAS SÃO ‘DE LUA’

A influência da lua no desenvolvimento 
das plantas não é apenas crendice 
popular. Durante as fases crescentes, 
as plantas desenvolvem folhas, caules, 
flores, ou seja, as partes que ficam acima 
do solo. Já nas fases decrescentes, a 
nutrição vai para as partes que ficam no 
subsolo. Essas teorias foram testadas 
e comprovadas na atividade de plantio 
experimental realizado pelos aprendizes 
para testar o desenvolvimento das 
plantas conforme a fase lunar. 

E AÍ, VOCÊ JÁ SE ELOGIOU 
HOJE?

Para dar uma renovada na autoestima, 
os aprendizes fizeram uma atividade 
que aliou os conceitos sobre si mesmos 
com a temática do reaproveitamento 
de materiais. Em um vidro reusado, 
escreveram “Eu sou” e passaram 
a guardar pedaços de papel com 
expressões positivas sobre si. Ao final do 
ano, os vidros estavam cheios de palavras 
valorizando o melhor de cada um.



Escolas do campo

reportagem

Sua postura é empreendedora? Você costuma pensar soluções? Se sim, você tem a capacidade  
de driblar as adversidades com mais facilidade. Se não, é hora de desenvolver essa marca pessoal e,  
para isso, vale contar com a ajuda de educadores, pais e especialistas. Em Canguçu (RS), 14 professores 
que atuam em escolas rurais participaram do Programa de Boas Práticas de Empreendedorismo 
para Educação e estão ainda mais aptos a auxiliar. 

Para Canguçu, município que tem escolas de turno integral Educação do Campo 
(Educcan), a implementação da parceria com o Instituto traz novas reflexões ao 
trabalho dos professores. Conforme a coordenadora das Escolas do Campo, Nora 
Cátia da Silveira Oliveira, o Programa contribuiu com a qualificação do trabalho 
dos professores por meio da valorização do espaço rural, incentivando práticas de 
empreendedorismo. “O que muito agregará à vida do jovem rural”, completa.

Em busca de atitudes  
Jovens no agro 

A ideia é que os jovens 
conheçam suas realidades 

e reconheçam o campo 
como uma possibilidade 

de projeto de vida.

empreendedoras

Nas atividades conduzidas pelo educador social Adriano 
Emmel, eles conheceram a metodologia inovadora criada 
especialmente para o curso de empreendedorismo e 
gestão rural do Programa de Aprendizagem Profissional 
Rural do Instituto Crescer Legal. Houve discussões sobre 
autoconhecimento, criatividade, comunicação, protagonismo, 
empatia, criação de vínculos, tecnologia e inovação, pesquisa  
e mobilização, além de uma mostra de boas práticas. 
Segundo Emmel, o estímulo é para o reconhecimento 
e desenvolvimento de habilidades e competências 
empreendedoras no grupo de participantes e a multiplicação 
desses conhecimentos com os demais professores.

O compartilhamento de caminhos para o desenvolvimento de atividades ocorreu de uma forma ainda 
mais inovadora e instigante para todos os envolvidos no processo de aprendizagem para a promoção 
do exercício do protagonismo. Como resultado, o grupo percebeu que as práticas empreendedoras 
no ambiente de aprendizagem estimulam uma postura mais autônoma, criativa e empática.

Você já segue o Instituto? 
facebook.com/institutocrescerlegal 

instagram.com/instituto_crescer_legal



“Que lindeza esse programa. 
Parabéns meninas, sigam 

sempre conquistando o espaço 
de vocês e aproveitando todas 

as oportunidades. Orgulho 
das iniciativas do Instituto 

Crescer Legal.” 

Marines Kittel
(em 13 de agosto de 2020)

“Meu coração se enche de 
felicidade ao ver quantas vidas 

(inclusive a minha), foram 
transformadas com essa 

iniciativa linda. Se tu ainda não 
conhece o Instituto Crescer 

Legal, abra a reportagem 
e assista ao vídeo, 

garanto que vai gostar........... 
https://youtu.be/NPSbrJSR7qU”

Maira Petry 
(Em 6 de novembrot de 2019)

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

“Parabéns, Adriano Emmel. 
Programa top. Show!!!”
 
Marilei Stoll Flores
(em 6 de outubro de 2020)

na rede

“É um privilégio participar 
do projeto. Agradeço às 
meninas pelas experiências 
compartilhadas.”

Leonel Aires
(em 13 de agosto de 2020)

“Muita satisfação e orgulho em 
participar como educadora social, 
na edição 2019 e agora em 2020, 
deste projeto tão lindo: programa 
Nós por Elas. Sim, é imprescindível 
dar voz as mulheres do campo! 
Vamos lá meninas!      ” 

Graça Vieira
(em 13 de agosto de 2020)

“Está em andamento o piloto do 
Programa de Boas Práticas em 

Empreendedorismo para  
a Educação, lançado pelo  
Instituto Crescer Legal em 
parceria com a prefeitura 

municipal de Canguçu,  
no Sul no Rio Grande  

do Sul. Muito orgulho e 
gratidão por fazer parte dessa 

grande iniciativa                 ”

Adriano Emmel 
(em 6 de outubro de 2020)


