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Ele trocou a sala de aula pela lavoura
Muito se fala em êxodo rural, em 

envelhecimento do campo, em jovem 
partindo para a cidade em busca de 
outras oportunidades. Cássio Pritsch, 
28 anos, viveu o processo inverso e 
não se arrepende. Estudou fora, fez a 
faculdade de Educação Física, se for-
mou em 2015, em licenciatura, para 
dar aulas, teve algumas experiências 
na área durante a vida acadêmica, 
mas acabou se frustrando. Seja pela 
falta de valorização salarial da ca-
tegoria, seja pelo desrespeito que 
existe ao professor, Cássio decidiu 
interromper, pelo menos no presente, 
o projeto que havia traçado. Tratou de 
voltar para a propriedade familiar, 
em Linha Fundinho, onde cultiva 
tabaco nas terras dos pais desde os 
18 anos, mas sempre como comple-
mento da renda. Com a decisão de se 
fixar no campo, fazer seus próprios 
horários, determinar sua jornada de 
trabalho, Cássio resolveu se dedicar 
ao que se tornou a sua garantia de 
renda: o fumo. Planta 45 mil pés em 
três hectares.

Os pais já são aposentados, então é 
ele quem dá continuidade à vocação 
agrícola. Mas diferente do que muitos 

pensavam em outras épocas, mono-
cultura é coisa do passado. O tabaco 
é, sim, a garantia de sustento, mas não 
a única. A pecuária já é realidade de 
diversificação e a soja está nos planos 
para ocupar a terra ociosa. Para a 
subsistência, os pais não deixam de 
cultivar a horta que abastece a mesa. 

Cássio vê o produtor como um 
administrador. Aquele que bota na 
ponta do lápis, na planilha, tudo o 
que gasta, o que recebe, para planejar 
a safra com visão empresarial. “An-
tes eu achava que o fumo não dava 
dinheiro. Mas voltei porque dá. E a 
qualidade de vida aqui é outra, eu já 
vivi na cidade, já cumpri horário, sei 
dos dois lados”, reflete o jovem, que 
em três anos produzindo tabaco já 
conseguiu construir sua casa, com-
prar trator, adquirir ferramentas e 
qualificar a propriedade, comprar 
carro, comprar gado e ir pagando a 
faculdade que cursou. Caiu do céu? 
De jeito nenhum. Fruto de muito 
trabalho e planejamento. Se o jovem 
tem energia a seu favor, Cássio quer 
usá-la para arregaçar as mangas, tra-
çar novos planos e correr atrás. E viu 
que no campo isso é possível.


