
Programa dá voz à 
mulher do campo
Durante três meses, 
meninas de 16 a 19 
anos produziram 
boletins de rádio 
exaltando o papel 
feminino no meio rural

Na manhã de ontem, jovens receberam certificado do Instituto Crescer Legal e da Unisc
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Com o objetivo de dis-
cutir a realidade da 
mulher no meio rural, 

o programa Nós por Elas – A 
voz feminina do campo, che-
gou à sua terceira edição. A 
partir da atividade, jovens de 
localidades rurais, com idades 
entre 16 e 19 anos, produziram 
boletins de rádio sobre temas 
como liderança e empreen-
dedorismo feminino, mulhe-
res e educação, autonomia e 
documentação. De Vale do 
Sol, Boqueirão do Leão, Santa 
Cruz do Sul e Vera Cruz, elas 
foram certificadas na manhã 
de ontem pelo Instituto Cres-
cer Legal e pela Universidade 
de Santa Cruz do Sul (Unisc), 
que promovem a iniciativa. 

Foram três meses dedi-
cados à pesquisa sobre mu-
lheres e jovens do campo, 
história, conceitos e técni-
cas do radiojornalismo, bem 
como a produção de roteiros 
e realização de entrevistas. 
Para Fernanda Laís Hauth, 18 

DIVULGAÇÃO

Amanhã é finados, dia dos mortos. Esse dia remete 
à vida, porque lembramos das pessoas que passaram 
na nossa vida enquanto conosco. Você já parou para 
pensar sobre o sentido da vida? 

Quando passamos a ter consciência do quanto 
nossa vida é passageira, despertamos para as inúmeras 
oportunidades que se apresentam no dia a dia para 
sermos felizes e fazermos outras pessoas felizes. 

Ninguém de nós tem a bolinha de cristal para adi-
vinhar por quanto tempo estaremos desfrutando das 
maravilhas pelas quais estamos cercados e tampouco 
todos aqueles aromas que estão ao nosso redor para 
perfumar nossa vida. E na maioria das vezes, pelas 
mais variadas razões descuidamos ou cuidamos muito 
pouco de nós e daqueles que estão próximos a nós.

Quantas vezes entristecemos por coisas pequenas 
e perdemos preciosos minutos, horas, dias e às vezes 
anos. Calamos quando deveríamos falar, falamos de-
mais quando deveríamos ficar em silêncio. Construir 
um ser humano é o mais difícil das obras que sempre 
estará inacabada.

Esquecemos de dar o abraço que tanto nossa alma 
pede porque algo em nós impede essa aproximação. 
Não damos um beijo carinhoso porque não estamos 
acostumados com isso e não falamos que gostamos 
porque achamos que a pessoa está no automático e 
por isso, sabe o que sentimos.

E passa a noite e chega o dia, o sol nasce e se põe, 
e nós continuamos na mesma batida. Reclamamos do 
que não temos ou achamos que não temos o suficiente. 

Nos consumimos, costumamos comparar nossa 
vida com a daqueles que consideramos melhores do 
que nós. Literalmente, nos esquecemos e deixamos de 
aproveitar e viver a vida de forma intensa. 

Muitas pessoas ainda passam pela vida sem viver, 
apenas sobrevivem, porque não sabem fazer outra 
coisa, até que, inesperadamente, em algum momento 
acordam e quando olham para trás se perguntam: e 
agora? 

Agora, hoje, amanhã, ainda é tempo de reconstruir 
muita coisa, de dar o abraço amigo, de dizer uma pa-
lavra carinhosa, de agradecer por tudo que temos e 
somos. Nunca se é velho ou jovem demais para amar, 
dizer uma palavra carinhosa e ser amável onde e com 
quem quer que estejamos. 

Ainda é tempo de voltar-se para o universo e ao 
Criador de todas as coisas e ser grato pela vida, que 
mesmo passageira, ainda está em nós.  

O real sentido da vida é saber escolher os caminhos 
que queremos trilhar, que façam sentido para vivermos 
plenamente e que nos conduzam à felicidade, que 
alcançaremos ao viver a vida com significado de algo. 

Poderá ler mais a respeito 
desse tema em 
www.institutoclaitonfernandez.srv.br
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anos, sua comunicação e seu 
relacionamento interpessoal 
melhoraram bastante a partir 
da atividade. “Aprendi muito 
entrevistando e interagindo 
com as pessoas. Sem contar 
nas gravações, em que era 
preciso escolher as palavras 
certas e pensar a melhor forma 
de falar o que queria transmi-
tir”, revela a moradora de Boa 
Vista, interior de Santa Cruz.

NA PRÁTICA
Outro aspecto que alegrou 

as participantes foi a oportu-
nidade de motivar e informar 
mulheres de suas localidades. 
Segundo Isabela Beatriz Mül-
ler Schwengber, 17 anos, tam-
bém de Boa Vista, seu olhar 
foi ampliado para os assuntos 
relacionados às mulheres 
do campo. “Como moramos 
no interior, percebemos que 

muitas vezes a mulher não é 
valorizada e há certas coisas 
que a sociedade acha que só 
ela tem que fazer. E através do 
programa, aprendi que pode-
mos mudar essa realidade”, 
frisa. “Foi visível o desenvol-
vimento delas, não só no as-
pecto da comunicação, mas da 
autonomia e da autoconfiança 
também. Hoje, elas têm outra 
visão do papel que a mulher 
ocupa na sociedade e de como 
elas podem se qualificar e se 
sentirem empoderadas”, com-
pleta a educadora social desta 
edição do programa, Maria da 
Graça Vieira. 

Os boletins produzidos 
foram veiculados em progra-
mações de rádio de entidades 
parceiras do Crescer Legal e 
também estão disponíveis no 
site do instituto.


