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Não arranque nossos jovens 

Possibilite que viva em sua terra 

Deem possibilidade de viverem 

Aqui tem terras cultiváveis 

Aqui tem terras férteis  

O que falta é possibilidade 

Não roube nossos jovens 

Para o agronegócio 

Eles precisam viver e não sobreviverem 

Não cultive que o melhor está somente lá 

Muitos voltam alérgicos, 

Todos intoxicados 

Alguns desiludidos, outros apropriados.  

Alguns perdidos  

Outros roubados  

Seus filhos órfãos  

E assim  

Sua terra sofre 

Essa frase fica:  

“O problema não é a seca é a cerca”. 

(desconheço o autor da frase) 

Valdimeire Neves. 
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RESUMO 

Neste artigo apresentamos o resultado de uma pesquisa realizada com cinco jovens que 

vivenciaram o agronegócio no oeste baiano, que teve como propósito analisar essa 

experiência, considerando condições de vida, lazer e trabalho, bem como os motivos 

que levaram os jovens a irem para o oeste e retornarem para a região após um período 

de trabalho. O texto traz um breve histórico do processo de divisão das terras brasileiras 

para melhor entendimento das forças dominante do capital, através do agronegócio. Em 

seguida, apresentamos os olhares desses jovens ao trabalharem no agronegócio, 

destacando a vivência, os motivos do retorno e as atuais condições de trabalho que se 

encontram. Os resultados apontaram que a falta de oportunidade de trabalho na região é 

o principal motivo dos jovens irem atuar no oeste baiano e diante das condições de 

trabalho e da distância da família eles decidem retornar para casa.  

 

 

Palavras-chave: Agronegócio. Campo. Jovens. 
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Valdimeire Aparecida Neves Souza1 

Eugênia da Silva Pereira2 

 
 

 

RESUMO  

 

Neste artigo apresentamos o resultado de uma pesquisa realizada com cinco jovens que 

trabalharam no agronegócio no oeste baiano, que teve como propósito analisar essa 

experiência, considerando condições de vida, lazer e trabalho, bem como os motivos 

que levaram os jovens a irem para o oeste e retornarem para a região após um período 

de trabalho. O texto traz um breve histórico do processo de divisão das terras brasileiras 

para melhor entendimento das forças dominante do capital, através do agronegócio. Em 

seguida, apresentamos os olhares desses jovens ao trabalharem no agronegócio, 

destacando a vivência, os motivos do retorno e as atuais condições de trabalho que se 

encontram. Os resultados apontaram que a falta de oportunidade de trabalho na região é 

o principal motivo dos jovens irem atuar no oeste baiano e diante das condições de 

trabalho e da distância da família eles decidem retornar para casa.  

 

Palavras-chave: Agronegócio. Campo. Jovens. 

 

 

1 FOI AÍ...“O AGRONEGÓCIO MATOU MEU IRMÃO”: PALAVRAS 

INTRODUTÓRIAS 

 

O debate sobre Educação do Campo no Brasil hoje se insere na disputa por 

projetos de desenvolvimento. De um lado, percebemos as forças dominantes do capital 

através do agronegócio e, no enfrentamento deste, os ideais contra-hegemônicos da 

Educação do Campo a partir da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras organizados 

em movimentos sociais e universidades. Diante disso, esta pesquisa buscou analisar a 

experiência de jovens da região de Guanambi, Bahia enquanto trabalhadores do 

agronegócio no oeste baiano, de modo a identificar como esses jovens 

vivenciaram/vivenciam os projetos de desenvolvimento do campo.  

O interesse por pesquisar esse tema surgiu durante os debates do curso da pós-

graduação em Educação do Campo da Universidade do Estado da Bahia – UNEB 

                                                           
1Aluna da especialização em Educação do Campo pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB 

Campus XII. Pedagoga pela mesma instituição. 
2 Professora orientadora. Mestra em Educação do Campo pela Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia; Pedagoga pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB Campus XII; professora substituta da 

UNEB Campus XII. 
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Campus Guanambi, sobretudo, no componente curricular “Questão agrária no Brasil”.  

As inquietudes surgiram quando ouvia sobre os conflitos causados por interesses das 

grandes empresas na exploração da terra, em especial na apropriação dos grandes 

latifundiários no oeste baiano para a prática do agronegócio. Denominei subjetivamente 

esta exposição por “aula é vida” a partir de uma experiência com a escrita de um 

texto/memória sobre a aula, e consegui mediante as reflexões, perceber que meu irmão 

teve sua vida tirada aos trinta anos de idade servindo uma das grandes fazendas do 

agronegócio no oeste baiano, no ano de 2015. É por isso que estas palavras iniciais 

começam afirmando que o agronegócio matou meu irmão e isso me leva a questionar o 

avanço do capital no campo e, consequentemente, ao desenvolvimento dessa pesquisa. 

Como moradora do campo vi no desenrolar dos anos jovens da minha região, 

Guanambi–Bahia serem recrutados para trabalharem nas fazendas do oeste baiano, mas 

percebia também que muitos desses jovens voltavam com certo tempo. Assim, neste 

estudo partimos das seguintes indagações com esses jovens trabalhadores: Quais os 

motivos que os levaram a trabalharem nas grandes fazendas do oeste baiano? Como eles 

percebem o agronegócio no oeste baiano?  E por que desistiram de trabalhar nessas 

fazendas? Atualmente, quais condições de trabalho tem na região? 

Diante de tais questões, o objetivo central deste trabalho foi analisar a 

experiência de cinco jovens da região de Guanambi enquanto trabalhadores do 

agronegócio no oeste baiano, de modo a identificar como esses jovens 

vivenciaram/vivenciam os projetos de desenvolvimento do campo. Para alcança-lo 

propomos como objetivos específicos: Identificar os motivos que levaram esses jovens a 

trabalharem por certo período no agronegócio do oeste baiano, bem como as razões de 

desistência; Analisar o olhar desses jovens em relação ao agronegócio e conhecer as 

novas experiências de trabalho que buscaram após servirem ao agronegócio. 

Assim, para alcance desses objetivos desenvolvemos uma pesquisa de 

abordagem qualitativa e utilizamos a entrevista semiestruturada, áudio gravada, com 

cinco trabalhadores que fizeram o curso técnico em agricultura numa instituição do 

município de Guanambi e depois foram trabalhar no agronegócio do oeste baiano. As 

entrevistas foram realizadas individualmente, respeitando o tempo de cada entrevistado. 

Procuramos saber o perfil dos entrevistados, o que levaram a trabalhar e quanto tempo 

com o agronegócio, qual a experiência vivenciada nesse tempo buscando saber dia a dia 

do trabalho, alimentação, moradia, formas de lazer, desmatamento, uso de agrotóxicos, 

entendimento de cada participante sobre o que é o agronegócio, porquê retornaram e o  
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segmento que se encontram trabalhando. 

 A escolha dos jovens se deu pela identificação na comunidade onde resido e 

atuo como agente de saúde e nas comunidades próximas, pela facilidade de acesso e 

desenvolvimento do estudo. A delimitação por cinco jovens também foi pela 

identificação daqueles que foram trabalhar no oeste e retornaram para viver na região. 

Esses participantes estão identificados no texto com nomes fictícios no intuito de 

preservar a identidade. Para isso, daremos o nome de plantas nativas3 do nosso sertão 

como reconhecimento das suas potencialidades e resistências.  

Diante dos objetivos propostos, este artigo foi organizado a partir de quatro 

momentos: além da introdução, apresentamos os fundamentos teóricos da pesquisa a 

partir da discussão sobre a questão agrária brasileira e sua relação com o agronegócio. 

Posteriormente, trazemos os resultados da pesquisa, subdividido em seções: perfil dos 

participantes da pesquisa; O motivo da escolha de irem trabalhar nas fazendas do oeste 

baiano; Posteriormente, relatamos a vivência dos participantes no agronegócio, com 

destaque para as condições de trabalho e lazer; Em seguida, apresentamos e discutimos 

as razões que levaram esses jovens a desistirem do trabalho com o agronegócio e 

retornarem para casa. Por fim, as considerações finais com nosso olhar sobre os 

resultados, correlacionando a pesquisa bibliográfica com a fala dos participantes que 

vivenciaram o agronegócio no oeste baiano.   

   

2 DA QUESTÃO AGRÁRIA AO AGRONEGÓCIO: QUAL RELAÇÃO? 

 

 

Quem te dará 

A terra 

Se não fores tu 

Trabalhador do campo 

Que semeias 

Com suor 

E sangue 

O silêncio 

Que geme na terra 

O teu canto? 

(Carlos Pronzato) 

 

                                                           
3 As plantas referenciadas para identificar os participantes da pesquisa foram: Juazeiro, Pau D’arco, 

Umbuzeiro, Angico e São João.  São árvores da caatinga, presentes no nosso semiárido com alta 

capacidade de sobrevivência na estação seca. 
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O projeto de Educação do Campo defendido por nós, pelos trabalhadores e pelas 

trabalhadoras do campo representa um projeto de sociedade em que o ser humano seja 

visto como tal, um projeto que o povo tenha poder de decisão sobre suas vidas, desde a 

forma de ocupar e cultivar a terra, a decisão sobre os alimentos que chegam a sua mesa, 

uma escola que dialogue com a sua realidade para seus filhos e filhas estudarem. Enfim, 

um projeto pautado nos princípios da vida humana de forma digna, em que o sujeito 

seja considerado de modo integral.  

Por isso, os povos do campo têm lutado pela garantia de direitos e políticas 

públicas que garantam minimamente esse projeto, ao tempo que enfrentam a força 

contrária do capital na figura do agronegócio, da monocultura, do latifúndio, da 

mineração, dentre tantas outras formas de massacre desumano do capitalismo. Neste 

sentido, discutiremos sobre o surgimento do agronegócio e como este está relacionado a 

questão agrária no Brasil. 

Para falar sobre a formação do agronegócio no Brasil é preciso entender o 

processo histórico de divisão das terras neste país. O estudo de Stedile (2011) nos 

mostra que antes do processo de colonização habitavam em nosso território populações 

na maioria nômades que pouco se desenvolveram na agricultura e não tinha nenhum 

conceito de propriedade privada.  

 Stedile (2011) salienta ainda que nos anos de 1500 com a chegada dos 

portugueses, inicia se então o domínio das terras brasileiras. Neste período, a coroa 

portuguesa interessada na exploração das terras se apossaram e organizaram por meio 

das capitanias hereditárias a posse de grande parte do território na intenção de produzir 

para o favorecimento do mercado europeu. 

Nesse processo de exploração das terras brasileiras adota-se, ainda, o sistema das 

sesmarias, sendo que os donatários das capitanias realizava o repasse das terras para os 

demais colonizadores via carta de doação, com direitos e deveres para o cultivo da terra. 

Nota-se que a apropriação das terras, precisamente o surgimento do latifúndio, se 

correlaciona na colonização do Brasil, como nos afirma Medeiros (2012, p.445):  

 

A origem dos latifúndios encontra se no sistema de colonização, 

interessada em que sua colônia se voltasse para a produção de bens 

para o comércio exterior, a coroa portuguesa recorreu a concessão de 

sesmarias, sistema já utilizado em Portugal e regulamentado desde o 

século XIV. Quem as recebia, supostamente pessoas com recursos 

financeiros, tinha o compromisso de cultivá- las, sob pena de perda da 

concessão. 
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  Entendemos que neste momento os colonizadores estavam voltados a produção 

de beneficiamento para o mercado europeu, nisso as terras eram favorecidas a pessoas 

que detinha do poder econômico para favorecimento deste mercado.     

Com a independência do Brasil surge a primeira lei de terras no Brasil, as terras 

que não eram comprovadas as atividades agrícolas, eram devolvidas ao estado com o 

artifício da compra. Observamos que a lei não surge por acaso, ela antecede a chamada 

“libertação dos escravos” no Brasil. Ou seja, foi mais uma manobra para impedir o 

acesso dos trabalhadores a terra, pois os escravos “libertos” não teriam condições de 

acessar a terra e continuariam em condições de escravizados. Para Stedile (2011. p. 23), 

“a Lei nº 601, de 1850, foi então o batistério do latifúndio no Brasil. Ela regulamentou e 

consolidou o modelo da grande propriedade rural, que é a base legal, até os dias atuais, 

para a estrutura injusta da propriedade de terras no Brasil”. 

A referida lei continua a assegurar o controle das terras por aqueles que 

detinham maior poder econômico, obviamente teria maior quantidade tanto na questão 

de compra como na obtenção de forma ilícita.  Nesta fase, concretizou uma nova etapa 

da questão agrária brasileira, a apropriação das terras via propriedade privada. 

 

Para a formação das fazendas desenvolveu-se um processo de 

grilagem de terras. As terras devolutas foram apropriadas por meio de 

falsificação de documentos, subornos dos responsáveis pela 

regularização fundiária e assassinatos de trabalhadores. Assim, os 

grileiros - verdadeiros traficantes de terra - formaram os latifúndios. 

Os camponeses trabalhavam na derrubada da mata, plantavam nessas 

terras até a formação das fazendas, depois eram expropriados. Aos que 

resistiram na terra, o poder do coronel era explicitado pela 

perseguição e morte. Dessa forma, os camponeses sem-terra 

formavam fazendas que eram apropriadas pelos coronéis. 

(FERNANDES, 2014, p.2). 

 

Percebemos que a lei favoreceu a grilagem de terras por meio da 

falsificação de documentos e perseguição aos camponeses. A reflexão de 

Fernandes reafirma que o projeto do capital não se preocupa com a vida dos 

trabalhadores, pois, muito sangue foi (e ainda é) derramado nas terras brasileiras 

na disputa entre camponeses e fazendeiros. 

Medeiros (2012, p.447) relata que “Após o golpe de 1964, o termo latifúndio 

ganha sua definição legal, por força do estatuto da terra (lei nº 4.504, de 30 de 

novembro de 1964)”. Esse estatuto assegurou a regulamentação dos direitos e 

obrigações dos parâmetros para reforma agrária trazendo em seus capítulos 
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classificações dos imóveis rurais. E foi também neste período pós-golpe que os grandes 

proprietários de terras, que apoiaram o golpe, tiveram incentivos tecnológicos a 

beneficiamento da produção o que levou a atração de empresas de outros setores para o 

meio rural.  

Se analisarmos a conjuntura entre 2016 e 2018 vamos observar que a classe 

dominante no Brasil nunca perdeu sua força, pois a concentração da terra, dos bens 

naturais e a exploração se reconfiguram, como o próprio capitalismo se reinventa. 

Conforme Marx e Engels (2008, p. 16): 

 

A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de 

produção, da propriedade e da população. Ela aglomerou as 

populações, centralizou os meios de produção e concentrou a 

propriedade em poucas mãos. Resultou daí a centralização do poder 

político (MARX; ENGELS, 2008, p. 16). 

 

Essa centralidade de poder pode ser notada na concentração das terras nas mãos 

de poucos, no domínio dos meios de produção, mas também, na efetivação das políticas 

públicas para os trabalhadores, como por exemplo, a votação de legislação que beneficia 

os latifundiários e esmaga os pequenos agricultores.  

Notamos que a função social da terra sempre deixou de prevalecer e o 

crescimento da modernização da agricultura confere novo significado ao termo 

latifúndio, e esse termo tem sido substituído por agronegócio por ter maior abrangência, 

tanto pela propriedade da terra e a articulação com a indústria. Nesse sentido, Leite e 

Medeiros (2012, p.79) afirmam que o termo agronegócio 

 

foi criado para expressar as relações econômicas (mercantis, 

financeiras, e tecnológicas) entre o setor agropecuário e aqueles 

situados na esfera industrial (tanto de produtos destinados à 

agricultura quanto de processamento daqueles com origem no setor), 

comercial e de serviços. 

 

Podemos notar que o termo agronegócio advém da ideia de negócio, controle das 

atividades agrícolas, contrapondo a toda organização que prevaleça a valorização 

cultural e social. Ou seja, o seu parâmetro é a concentração de terras, o controle de 

grandes áreas, desmatamento, uso demasiado de agrotóxicos para produção em grande 

escala visando a exportação, o que prevalece é o controle das empresas internacionais. 

No Brasil o agronegócio ganhou força a partir dos anos 70 com grandes 

incentivos fiscais baseados nos pacotes tecnológicos, a chamada revolução verde já 

evidenciados em outros países. Como nos aponta Silva (2015, p.57): 
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O termo agronegócio, generalizado no início dos anos 2000, é 

originário do vocábulo agribusiness, que inicialmente fora traduzido 

no Brasil como agroindústria ou complexo agroindustrial (LEITE; 

MEDEIROS, 2012, p. 72) e designa o processo de industrialização da 

agricultura através da articulação entre as atividades agroquímicas, 

industriais e comerciais (MENDONÇA, 2013, p. 140). Tal política foi 

instituída no exterior desde a década de 50 e 60 com a Revolução 

Verde, mas ganhou força no Brasil a partir de 1970, sempre associada 

aos conceitos de eficiência, produtividade e desenvolvimento. 

 

  Contra essa corrente do agronegócio temos os movimentos sociais que tem se 

organizado coletivamente para enfrentar esse projeto de faturamento e propõem uma 

educação do e no campo que valorize a agricultura familiar e se confronte com todo 

esse projeto que beneficia o interesse do capital.  Esse embate é árduo, pois diante de 

interesses políticos o agronegócio é o maior beneficiado nas políticas públicas. Existe 

uma bancada no congresso nacional denominado ruralista, que dita e aprova as leis do 

nosso Brasil, ignorando as políticas que favorecem a agricultura familiar e são eles os 

grandes latifundiários do Brasil. 

Na mídia é difundida a ideia que o agronegócio é “pop” e é responsável por 

matar a fome das pessoas. É explícito que a agricultura baseada na monocultura, não 

propicia alimentação diversificada e de qualidade para a nossa sobrevivência. É 

necessário cultivarmos a diversidade de alimentos, sem uso dos agrotóxicos, bem como 

o uso das sementes transgênicas. Sobre isso, Chã (2016, p.17) sintetiza em poucas 

linhas o caos que o agronegócio provoca: 

 

No Brasil, cinco variedades de sementes transgênicas são permitidas, 

entre elas o feijão nosso de cada dia, e o país é hoje o maior 

consumidor de agrotóxicos do mundo, o desmatamento não cessou, e 

um elevado número de casos de câncer e de problemas ambientais são 

hoje associados ao uso de transgênicos e agrotóxicos, só para citar 

algumas das contradições do modelo. 

 

Chã aponta os principais problemas que o agronegócio provoca para além da 

concentração de terras e da monocultura. A autora reafirma que no projeto do capital 

não existe vida, apenas lucro para os grandes empresários/latifundiários e morte para o 

povo camponês. Caldart (2010, p. 115) ao discutir sobre os projetos em disputa entre 

agronegócio e Educação do Campo, afirma: 

 

o agronegócio, representação econômica e política do capital no 

campo, tem feito também uma ofensiva de disputa ideológica na 



16 
 

 

sociedade.  “Sim”, dizem os “empresários” do campo, “é preciso 

acabar com o latifúndio improdutivo, mas através do agronegócio, da 

modernização da agricultura, do campo e não da Reforma Agrária e 

dos Movimentos Sociais atrasados que ainda lutam por ela”. 

 

Nesse sentido, o agronegócio aparece como projeto de modernização do campo 

e da agricultura e nega a luta dos trabalhadores e movimentos sociais do campo. Um 

projeto de interesse do capital internacional que reafirma a ação do agronegócio em 

alguns biomas brasileiros dá se o nome de MATOPIBA, plano de desenvolvimento 

agropecuário que se materializa nos quatro estados nordestinos: Maranhão, Tocantins, 

Piauí e Bahia, sobretudo no oeste, contexto de atuação dos sujeitos do presente estudo. 

Esse projeto tem intensificado o olhar de investidores estrangeiros que prioriza a 

exploração do nosso bioma.  

 

O Plano de Desenvolvimento Agropecuário (PDA) MATOPIBA foi 

instituído pelo Decreto Presidencial no 8.447 em maio de 2015. Trata-

se da expansão, de forma intensiva, do agronegócio sobre o bioma 

Cerrado (91% da área total do projeto) e de partes da Amazônia 

(7,2%) e da Caatinga (1,64%), nos estados do Maranhão, Tocantins, 

Piauí e Bahia (a junção das siglas destes estados dá nome ao Plano – 

Matopiba). A área compreendida é de 73.173.485 hectares, 

abrangendo um total de 337 municípios, sendo 139 no Tocantins, 135 

no Maranhão, 13 no Piauí e 30 na Bahia. Nessa área localizam-se 46 

unidades de conservação, 36 terras indígenas e 781 assentamentos de 

reforma agrária e áreas quilombolas. (HECK; MENEZES 2016, P.8) 

 

 Nota-se um projeto perverso que não leva em conta a preservação dos biomas, 

pois utilizam extensas áreas voltadas para a monocultura, um plano que não respeita a 

vida dos sujeitos que vivem na e da terra, como os indígenas, quilombolas e assentados 

da Reforma Agrária, desconsiderando a relevância social desses povos tradicionais que 

lutam para poder cultivar e cuidar da terra como meio de sobrevivência, priorizando a 

biodiversidade do meio para as suas subsistências. 

Considerando que nosso estudo pesquisa jovens que foram trabalhar no oeste da 

Bahia, buscamos conhecer a realidade do agronegócio e como ele prevalece no oeste da 

Bahia, desde o final da década de 1970, período em que houve grandes incentivos na 

agroindústria. Para Santos (2016, p.11): 

 

A partir do final da década de 1970 e principalmente da década de 

1980, seguindo a conjuntura econômica nacional, o território do Oeste 

da Bahia é chamado a compor o quadro das novas ações do Estado e 

dos agentes privados (indivíduos e empresas) em seu projeto de 
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modernização da agricultura para atender às demandas dos mercados 

nacional e internacional. 

 

Santos (2016) esclarece ainda que o oeste da Bahia é conhecido mundialmente 

pela produção da agricultura em grande escala com usos de tecnologia avançada. Esse 

conhecimento advém dos inúmeros incentivos do estado por meio dos grandes 

empreendimentos que favorece a instalação de grandes investidores nacionais e 

internacionais na região.  

  É evidente que no decorrer do nosso processo histórico a terra foi e é sinônimo 

de poder, pois tem sobre ela olhares devastadores que delimita a vivência digna de 

inúmeros povos. As lutas são constantes pelo controle democrático. Nesse sentido, a 

educação do campo prioriza o acesso popular e vai contra todas as formas atuais de 

desenvolvimento dos interesses capitalistas do agronegócio. 

 Diante disso, como apresentado na introdução, apresentaremos e discutiremos os 

olhares de cinco jovens do campo da região de Guanambi-Bahia sobre o agronegócio no 

oeste baiano, suas condições de vida e de trabalho no período que estavam nas fazendas, 

bem como, os motivos de retorno para a região e as atuais condições de vida. 

 

3 “VOCÊ NÃO TEM MUITA LIBERDADE DE SAIR, NO CASO VOCÊ FICA 

TIPO PRESO DISTANTE DE CIDADE DISTANTE DE TUDO”: CONDIÇÕES DE 

VIDA E DE TRABALHO NO AGRONEGÓCIO 

 

3.1 Perfil dos “Jovens” Entrevistados 

Entendemos como necessário traçar o perfil dos jovens entrevistados para iniciar 

a análise dos dados da pesquisa. Como explicitado anteriormente, denominamos os 

sujeitos com nomes de plantas nativas do sertão com o propósito de valorização da 

nossa cultura, articulando com o potencial da força e sobrevivência de cada participante.  

Foram cinco entrevistados, todos do sexo masculino4, que concluíram o curso 

técnico em agricultura numa instituição pública do município de Guanambi – Bahia. 

Dois deles, Angico e umbuzeiro não fizeram nenhum outro curso e trabalharam somente 

como técnico de monitoramento de pragas. Juazeiro, outro participante, também 

trabalhou inicialmente na monitoração de pragas e depois como coordenador de campo. 

                                                           
4 A escolha por todos do mesmo sexo se deu pelo fato de não termos identificado nenhuma jovem mulher 

na região que foi trabalhar no oeste e retornou. 
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Durante os anos trabalhados fez o curso de executor de aviação para aplicação em 

agrotóxicos, mas não chegou a atuar. 

Os outros dois entrevistados, Pau D’arco e São João concluíram o curso técnico 

em agricultura no ano de 2000 e com 18 anos já seguiram para as fazendas do oeste 

baiano para realizar o estágio obrigatório. Pau D’arco tem duas graduações: gestão em 

agronegócio e agronomia, este trabalhou no primeiro ano como técnico em 

monitoramento de pragas, anos subsequentes em laboratório de controle biológico de 

pragas e em laboratório no segmento de sementes modificadas geneticamente e foi 

representante de duas empresas multinacionais do ramo do agronegócio. Já São João 

cursou agronomia, trabalhou também inicialmente como técnico em monitoramento de 

pragas foi gerente por anos numa determinada fazenda, fechando sua estadia no oeste 

como representante comercial de uma empresa do ramo do agronegócio.  

Vale ressaltar que todos foram trabalhar no agronegócio do oeste baiano, ainda 

jovens. Angico foi com 20 anos, Umbuzeiro e Juazeiro com 22 anos, Pau D’arco e são 

João, como sinalizados anteriormente, aos 18 anos de idade como. Essa denominação de 

“jovem” foi realizada a partir do estatuto da juventude, que garante os direitos e os 

princípios da juventude entre 15 a 29 anos, faixa etária brasileira instituída na lei 12852, 

de 05 de agosto 2013 (BRASIL, 2013). No momento da pesquisa, todos eles já estão na 

fase adulta, mas, vivenciaram o agronegócio no auge da sua juventude. 

A vivência desses jovens com o agronegócio varia em menor tempo de 3 anos e 

5 meses para Angico, e, em maior tempo para São João e Pau D’arco, que foram uma 

média de 13 anos trabalhados.  

Atualmente, cada um possui seus segmentos de trabalho: Umbuzeiro como 

ajudante numa loja do ramo da construção civil; Angico com seus pais na agricultura e 

também atua em dias de serviços nas propriedades vizinhas como diarista; Juazeiro 

também ajuda seus pais na agricultura e pecuária de subsistência; São João e Pau D’arco 

arrendaram outras propriedades rurais para plantio e cultivo de hortaliças, uma vez que 

suas propriedades tornaram-se pequenas para o projeto de trabalho que estão 

desenvolvendo.  

 

3.2 “Aqui na região a gente sabe que era bastante Escasso as oportunidades”: 

Motivos que levaram os jovens a trabalharem no agronegócio 
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Na pesquisa realizada pudemos perceber os motivos que conduziram esses cinco 

jovens a trabalharem nas fazendas do oeste baiano. O que mais foi evidenciado por eles 

se refere a falta de oportunidade de trabalho aqui na região bem como, a necessidade do 

aperfeiçoamento da prática. A fala da maioria deles explicita que os cursos que 

participaram desenvolveram uma formação para trabalharem para o agronegócio, 

desconsiderando seus princípios de vida e as possibilidades do trabalho com a sua 

própria terra. Entrelaçado a isso temos a falta de políticas públicas de valorização do 

pequeno agricultor e a fantasia que o agronegócio é o único responsável pelo emprego 

na agricultura.  Sobre isso, Angico afirma: 

 

Uma porque a região nossa é muito fraca sobre negócio de serviço, 

né? E a gente também tem mais conhecimento sobre agricultura e 

várias coisas parte de mecânica aprende muita coisa. (Silêncio) É que 

a gente ver muitos amigos saindo pra ir trabalhar e ganhar alguma 

coisa e uma forma também da gente ter mais conhecimento para o 

trabalho e colocar em pratica depois. (Entrevista realizada em 11 de 

julho de 2018.) 

 

Nota-se que ao ver muitos amigos irem e conseguir algo material, considerando 

que estão em fase de sonhos e de crescimento pessoal essas oportunidades de trabalho 

tornam-se o único meio de realização dos seus sonhos. Silva (2011, p.37), ao estudar 

jovens cortadores de cana no distrito de Guanambi, Bahia, sinaliza essa necessidade do 

jovem em relação à aquisição de bens materiais: “O trabalho no corte de cana é tido por 

eles como a forma mais rápida e acessível a eles para aquisição de bens materiais que os 

coloque em igualdade com os “caras”, mas reconhecem que o trabalho é difícil e que 

não recomendariam este trabalho para ninguém”. 

Na mesma perspectiva, Umbuzeiro relata a oportunidade do emprego para 

aperfeiçoamento da sua prática, argumentando a pouca chance na região: “Depois que eu 

conclui o curso surgiu a oportunidade de emprego, aqui na região era pouca, devido o curso que 

já tinha na área eu fui aperfeiçoar. Chegando lá na prática foi tudo colocar em prática o que 

aprendeu na escola”. Juazeiro reafirma essa necessidade da prática. 

 

Tipo assim, eu fiz o curso de agricultura, de técnico de agricultura e 

queria ter a prática, tinha a parte teórica e eu queria aprender a parte 

prática no campo. Isso que me incentivou mais eu fazer essa área e 

descer e trabalhar com o pessoal no oeste da Bahia. (Entrevista 

realizada em 12 de julho de 2018). 
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A fala dos jovens traz a necessidade da vivência com a prática após o 

conhecimento adquirido ao longo do curso, mas observamos que prática, considerada 

pela instituição, é a experiência nas grandes fazendas do agronegócio. Para pau D’arco, 

a falta de oportunidade na região incentivou ele a ir trabalhar no oeste:    

Na realidade, é busca de oportunidade mesmo, porque aqui na região a 

gente sabe que era bastante escasso as oportunidades. Sabia que lá as 

coisas estavam muito mais evoluídas e aqui você não tinha 

oportunidade de trabalho nesse segmento. Infelizmente, ainda hoje é, 

mudou um pouquinho, mas era bastante limitado mesmo e como a 

gente precisa mesmo fazer o estágio obrigatório e ai a gente 

direcionou só que a gente acabou ficando para trabalhar mesmo. 

(Entrevista realizada em 02 de agosto de 2018). 

 

 

Observamos que o jovem relata que a falta de oportunidades de trabalhar na 

região ainda são limitadas. Reafirmando a fala dos demais jovens, São João diz o 

seguinte: 

Nossa região era bem precária na época, aí surgiu oportunidade de 

emprego e eu já tinha esse objetivo logo no curso mesmo de ir 

trabalhar e quando surgiu a oportunidade. Teve uma seleção de alunos 

pelos professores, seria 10 e eu estava nesse meio. Na época teve uma 

escolha, as empresas, geralmente, tinha um perfil e prioridades dos 

alunos que tinha mais habilidade no campo tinha mais vocação a 

trabalhar no campo. (Entrevista realizada em 02 de agosto de 2018). 

 

O vínculo da instituição formadora dos cursos técnicos em agricultura com o 

setor do agronegócio é fortemente relatado nas falas:  

Tipo a coordenadora do curso [...] falou pra mim tipo: você querer ir 

seria ótimo vai aprender mais coisas no campo na prática ou então se 

você decidir estudar seria melhor ainda no curso de agronomia, mas, 

se você decidir acharia melhor você ter uma “praticazinnha”. 

(UMBUZEIRO, entrevista realizada em 16 de julho de 2018). 

Eu fui indicado pra primeira fazenda que fui trabalhar pelo setor da 

escola que já tinha contato com as empresas de lá e recrutava os 

funcionários aqui pra deslocar pra lá pra trabalhar. Eles fazia um 

grupo e distribuía tal fazenda tá precisando, ligava lá. Eu mesmo fui 

assim a primeira que fui trabalhar. (Juazeiro, entrevista realizada em 

12 de julho de 2018). 

 

Eles fazem uma espécie de contato e já tem uma pessoa responsável 

dentro da escola, ajuda os alunos nesse sentido, porque pessoas recém 

formados, pouca experiência não conseguiria contatos tão distantes 

naquela época,  a escola já tinha parceria nesse sentido. Ai fez tipo 

uma seleçãozinha. (PAU D’ARCO, entrevista realizada em 02 de 

agosto de 2018). 
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Compreendemos a necessidade de vivência do estudante com o campo de 

estágio, todavia, questionamos o fato de não aparecer nos depoimentos uma formação 

que pense esse jovem do campo vivendo e trabalhando no lugar onde vive nas pequenas 

propriedades. É papel da escola instrumentalizar os sujeitos de modo que consigam criar 

possibilidades para sua sobrevivência também na agricultura familiar e, posteriormente, 

ele escolhe onde e como quer viver. Caldart (2002, p.19) afirma que: 

O movimento por uma educação do campo se afirma como um basta 

aos “PACOTES” e a tentativa de fazer as pessoas que vivem no 

campo instrumentos de implementação de modelos que as ignoram ou 

escravizam. Basta também desta visão estreita de educação como 

preparação de mão de obra e o serviço do mercado. 

 

Dessa forma, a escola que defendemos é um lugar de contribuir na formação do 

sujeito de modo a torna-lo emancipado, uma educação que respeite suas especificidades 

e que os instrumentalize a construírem oura forma de sociabilidade em que o ser 

humano seja visto como tal. 

 

3.3 “O que eu vim caçar num lugar desses, meu Deus”?  As experiências dos jovens 

no agronegócio 

A vivência dos três jovens: Juazeiro, Umbuzeiro e Angico com o agronegócio 

afirmam a sobrecarga do trabalho, horas excessivas, grande desgaste físico e mental. O 

entrevistado Juazeiro Sinaliza: “Olha! O horário era bem puxado tinha dia que eu 

trabalhava até 15 horas”. Essa sobrecarga de trabalho é perceptível na fala do 

entrevistado Angico, que relata dias de agonia até chegar a volta para casa.  

O cansaço, desgaste, trabalhava muito, desgaste físico e mental. 

A hora que chegava perto de vim embora os dias não passava 

mais (risos) você tinha que ver os primeiros mês pra passar os 

30 dias foi duro. Ai eu perguntava: o que eu vim caçar num 

lugar desses, meu Deus? (Entrevista realizada em 11 de julho de 

2018). 
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São João e Pau D’arco não relataram sobrecarga de trabalho, pois na maior parte 

dos anos de trabalho exerceram cargos considerados economicamente acima do serviço 

de técnico de monitoramento de pragas.  

 

Os meus dois primeiros anos, ou melhor, meu primeiro ano na 

realidade foi uma safra só que fiz, era trabalho monitoramento de 

pragas na cultura do algodão e eles estavam formando equipe. Então, 

como as áreas era muito grande, então, a gente tinha uma carga 

horária bastante pesada nesse período. Tinha que sair cedinho porque 

tinha determinadas pragas que você precisava fazer naqueles horários 

e voltava já no finalzinho da tarde, fazia o almoço no campo, tudo, 

mas, isso pra mim só foi uma safra, logo depois, eu fui, eu tive uma 

oportunidade de ir atuar num laboratório de controle biológico de 

pragas, fui gerenciar esse laboratório e fui coordenar uma equipe de 

quarenta pessoas, lá eu consegui montar minha própria carga horária, 

a gente trabalhava somente de segunda a sábado meio dia e com a 

carga horaria de 8 horas sem ter nenhum estrapolamento. (Pau D’arco, 

entrevista realizada em 02 de agosto de 2018). 

 

 

Os depoimentos revelam que os cargos de “peão”, como eles mesmos 

denominam, havia uma sobrecarga de trabalho, enquanto que o gerente, o coordenador e 

alguns cargos de supervisão, tinha uma carga horária menor, com maior remuneração e 

melhores condições de trabalho. 

Os dias de visita as famílias para Juazeiro, Umbuzeiro e Angico ocorriam a cada 

dois meses por razão do acúmulo das folgas que era uma por semana e totalizava oito 

dias para dedicar a família. Isso reafirma a dedicação plena desses anos trabalhados ao 

agronegócio. A liberdade era restrita ao trabalho nas fazendas. Para São Joao e Pau –

D’arco no primeiro ano também obtinha esse mesmo teor de folgas, todavia, devido a 

melhor condição salarial e de cargo, isso foi melhorado nos anos seguintes, pois os 

mesmos conseguiram ter moradia na cidade mais próxima. 

O lazer foi outro ponto sinalizado pelos participantes como a privação da 

liberdade: 

Final de semana, no caso, ficava na fazenda mesmo, quando não 

trabalhava ficava todo mundo lá, tinha muito lazer não. Quem trabalha 

em fazenda fica tipo preso. Numa comparação: você não tem muita 

liberdade de sair, no caso, você fica tipo preso, distante de cidade, 

distante de tudo. (JUAZEIRO, entrevista realizada em 12 de julho de 

2018). 
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 Angico e Umbuzeiro diz também que não tinha muito lazer e ficava nos 

alojamentos, iam a cidade somente quando precisava.  

 São João e Pau D’arco relata essa melhoria com o decorrer dos anos 

trabalhados. Ao ser perguntado sobre o lazer para São João ele disse: “Eu tinha, isso 

depende do ano, no início não. A gente era novato, tentando se adequar, conhecer, não 

conhecia a região ainda e também a gente não tinha essa facilidade, ai depois foi 

melhorando.” Podemos observar que o fato de estar em um cargo melhor, a condição de 

vida, de trabalho e o próprio lazer era diferenciado, com maiores possiblidades.  

A devastação ambiental é outro ponto sinalizado nas grandes fazendas. Na visão 

de Caporal (2013) é um dos problemas graves causado pelo agronegócio, pois existe a 

perda das árvores nativas para o plantio da monocultura, a poluição dos rios com o uso 

abusivo dos agrotóxicos, bem como a retirada excessiva para a irrigação dessas grandes 

áreas de plantio.  Esses problemas são destacados pelo jovem Umbuzeiro: 

 

Pra falar verdade, onde eu trabalhei eles já tinha desmatado muito, 

mas, no tempo que eu estava lá eles quase não desmatou mas, é bem 

degradado a parte do solo, dos rios polui bastante, inclusive tinha uma 

fazenda, a primeira fazenda que trabalhei tinha um rio, água quase 

potável, o avião poluiu, matou um absurdo de peixe. Depois descobriu 

que foi o avião. Não foi tão próximo, mas, só que a deriva vai com 

daqui a km, poluiu.  Na dessecação também, lá o avião matou quase 

uma lavoura toda de milho do vizinho. Por causa do veneno de matar 

mato, caiu bem no milho. Foi uma confusão o negócio desse milho lá. 

(Entrevista realizada em 16 de julho de 2018 ). 

 

Nesse mesmo pensar, Juazeiro complementa essa destruição do nosso 

ecossistema: 
 

Olha! Afeta bastante o meio ambiente, desmatação irregular, na 

maioria das vezes desmata até na beira dos rios. A poluição de 

agrotóxico excessivo em vários rios também. É igual implantação de 

pivô, tira bastante água dos rios, afeta bastante, tira bastante água dos 

rios, baixa o nível então, afeta muito o meio ambiente, degrada meio 

ambiente. Tem os pontos positivos que está tirando a água pra molhar 

as culturas, a produtividade, aumentar empregos e ter produção de 

grãos e nos pontos negativos você está degradando o meio ambiente, 

não pensa no meio ambiente só investindo em culturas, pensando em 

investimento, lucro, não pensa em que vem ai pra frente do meio 

ambiente. (Entrevista realizada em 12 de julho de 2018). 

 

Neste enfrentamento dos conflitos da água, temos o Movimento dos Atingidos 

por Barragens (MAB) que busca constantemente esse entrave com as políticas de 

favorecimento ao capital. O MAB reafirma a água como prioridade de todos e a bem de 
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todos e crítica veementemente o uso intensivo na irrigação das grandes lavouras. Entre 

os meses de novembro e dezembro, na região do oeste da Bahia, veio a tona um conflito 

por água entre os camponeses e os fazendeiros do agronegócio. No município de 

Correntina, situada na região oeste da Bahia, o povo foi às ruas manifestar em defesa 

das águas e dos seus rios. Nestes manifestos denunciavam os graves problemas 

causados pelas empresas multinacionais alojadas naquela região.  

Outro ponto que o agronegócio é responsável é o uso indiscriminado dos 

agrotóxicos. Para Rigotto e Rosa (2012, P. 87) “Os agrotóxicos são utilizados em 

grande escala no setor agropecuário especialmente nos sistemas de monocultivo em 

grandes extensões”. Nessa perspectiva, o agronegócio do oeste baiano não é diferente. 

Isso foi outra questão problemática, explicitada por Juazeiro, Umbuzeiro e Angico. 

 

Nossa! (silêncio) horrível! Inclusive eu saí da fazenda mais por causa 

do agrotóxico, muito perigoso e sempre tinha contato. Você saia do 

alojamento, o dia a dia, qualquer hora era contato com agrotóxico e 

uma quantidade absurda. Toda vez que você ia fazer uma aplicação 

era 5, 6, 7, 8 até 10 produtos, misturava aquilo ali tudo, numa pré 

mistura só e, ás vezes, não. Tinha umas fazendas que tinha tudo, os 

equipamentos EPIS adequados só que tinha umas fornecia, mas não 

tão adequado para produtos químicos. E aquilo, às vezes, fornecias os 

equipamentos, mas em pouca quantidade, insuficiente. 

(UMBUZEIRO, entrevista realizada em 16 de julho de 2018). 

 

Angico salienta que trabalhava no preparo da calda de agrotóxico, na aplicação 

terrestre e o contato com veneno era direto. Usava até nove produtos misturados.   

Acrescenta ainda: “A hora que o efeito de cada um fazia ali, era pra derrubar”.  

Esse modelo de produção foi implementado com a revolução verde quando 

prometiam acabar com a fome. Lançaram um pacote tecnológico que rompia ao modo 

de conceber a agricultura diversificada e equilibrada para substituir por substâncias 

químicas. Esse empreendimento visa o lucro de grandes empresas do ramo químico. 

Haja vista que esse modo de produção é ineficiente como nos aponta Londres (2011, P. 

20) “É preciso observar, no entanto, a ineficiência deste modelo de produção. Mesmo 

com uso tão intensivo de venenos, as chamadas pragas agrícolas conseguem 

desenvolver mecanismos para persistir nos campos.”  Enfatizando essa falta de controle 

do uso dos agrotóxicos, Juazeiro ressalta que na fazenda que trabalhava tinha o 

monitoramento das pragas diariamente e por muitas vezes não obtinham o controle, 

assim, a aplicação era a cada três dias. 
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 Destacamos o olhar de São João e Pau-D’arco que diz que o uso nas fazendas 

que trabalharam era controlado e diz que é preciso respeitar a carência dos venenos para 

uma verdadeira segurança alimentar. Essa pontuação dos jovens vai contra a 

agroecologia e o que nos diz Caporal (2013, p.271): “Nossa agricultura passou a ser 

subordinada a um setor bastante reduzido de grandes empresas que dominam o mercado 

dos fertilizantes químicos”. Essa concepção também vai contra os preceitos da 

agricultura tradicional, alterando toda a cadeia natural. Londres (2011, p. 23) diz o 

seguinte: 

Ao contrário do que tentam fazer crer as indústrias e os defensores do 

status quo social, existem infinitas experiências que mostram ser 

possível alcançar boas produtividades a baixíssimos custos através de 

sistemas ecológicos de produção. Trata-se de sistemas diversificados, 

de baixo impacto ambiental, capazes de produzir alimentos saudáveis 

e contribuir para a promoção da segurança alimentar e nutricional. 

 

 

É visível que o agrotóxico é aliado do agronegócio e atrás disso existe uma 

política de persuasão para induzir que o uso discriminado potencializa o cultivo das 

lavouras. 

Em geral, todos participantes enfatiza a experiência de ganhos que favoreceu 

para uma estrutura de vida economicamente falando, isso reforça a falta de 

oportunidades de ganhos na nossa região, principalmente no campo onde todos 

participantes moravam. São João reconhece que ganhavam bem, mas, em comparação 

aos lucros da fazenda não. Já Angico diz: “Era razoável (silêncio). No começo, o salário 

era fraco, quando cheguei lá, depois que melhorou mais mas, pelo serviço que a gente 

fazia não seria o justo”.  Sobre essa experiência de trabalho nas fazendas, Juazeiro 

complementa: 

(Silêncio) Eu gostei. A gente faz novos amigos.  Numa parte é boa, 

né? É por que a gente tem um emprego fixo, mas por outro lado, lado 

familiar a gente fica muito, muito preso.  Porque lá a gente quase não 

tinha folga, a folga é pouca e distante, maioria das vezes o tempo que 

tinha ficava só na estrada. (Entrevista realizada em 12 de julho de 

2018). 

 

A partir dos depoimentos e das reflexões, compreendemos que falar em 

agronegócio entende se por grandes concentrações fundiárias associadas a devastações 

dessas grandes áreas para o plantio de uma única cultura. Aliado ao uso demasiado de 

fertilizantes químicos, pois a preocupação é obter lucros em uma produção que 

conquiste cada vez mais o mercado externo. Perguntamos então, para todos envolvidos 
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na pesquisa o que cada um entende por agronegócio. Angico entende como “Forma 

diferente de trabalho, forma que gera, vamos dizer assim, não sei se é lucro, mas é uma 

forma muito arriscada de trabalhar é muito defensivo no que a gente vive.” Angico, 

timidamente, aponta a contradição do agronegócio como lucro para o capital, o patrão e 

exploração para o trabalhador, com alto teor de agrotóxicos. Umbuzeiro também de 

forma tímida, sinaliza: “(Silencio) agronegócio é a movimentação de insumos de grãos. 

É adubo, fertilizantes em geral. É o mercado de comercialização em geral tanto faz na 

pecuária, na agricultura em qualquer outra área”.  

  Juazeiro denomina como “Toda concentração de renda do oeste baiano”. Esta 

concentração, obviamente, é acompanhada com todo aparato do estado. Delgado (2013, 

p.64) define o que é o agronegócio brasileiro: 

 

Observe- se que agronegócio, na acepção brasileira do termo, é  uma 

associação do grande capital agroindustrial com a grande propriedade 

fundiária. Essa associação realiza uma estratégia econômica de capital 

financeiro perseguindo o lucro e a renda da terra sob patrocínio de 

políticas de estado.  

 

Existe toda uma conjuntura organizada de ordem internacional e nacional que 

propiciam incentivos fiscais, pavimentação das estradas, subsídios a exportação dentre 

outros fatores que sobrepõe o agronegócio nas políticas públicas. Estando obviamente 

em melhores condições para aumentar seus lucros.  

A visão de São João e Pau – D’arco, ambos graduados em agronomia e com 

maior experiência com as multinacionais alojadas no oeste baiano, são bem amplas e os 

mesmos entende como ótima forma de lucratividade.  

 

Eu trabalhei no agronegócio. Eu vivenciei inicialmente a agricultura 

familiar que não tem estrutura, não tem incentivo e é pouca renda. O 

agronegócio é tecnificado, visa o desenvolvimento é uma 

lucratividade. Não é uma coisa ruim, não é. Se eu falar mal do 

agronegócio eu estou sendo, eu não estou sendo leal na minha 

vivência. Porque eu vivenciei os dois lados, o que muda muito são as 

pessoas, as pessoas alguns setores do agronegócio são pessoas que não 

tem ética, não tem jeito mas, pelo que vi o Brasil é uma única área 

agrícola de expansão agrícola mundial. Europa não tem mais área pra 

crescer, o Brasil única área que tem potencial para crescer é necessário 

produzir. (SÃO JOÃO, entrevista realizada em 02 de agosto de 2018). 
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 Nota se que São João entende como forma de lucro e expansão e com maiores 

incentivos comparando com a agricultura familiar que ele vivenciou e vivencia.  Na 

visão de Pau –D’arco:  

O agronegócio é uma, vamos dizer assim: pegando pela etimologia da 

palavra é extensa, tudo que está relacionado a agropecuária e 

agricultura, desde uma cadeia parte de indústria, por exemplo, parte de 

indústria de adubo dos próprios defensivos, acho que tudo que está 

voltado para o agro, agricultura e agropecuária faz parte do 

agronegócio. Eu enxergo o agronegócio como uma grande, podemos 

dizer assim um grande pujante hoje no Brasil, que é a participação do 

PIB é gigantesca se comparar com os outros segmentos.  (Entrevista 

realizada em 02 de agosto de 2018). 

 

Pau D’arco ainda complementa em sua fala que ele não entende como 

“Diaboliza tanto o agronegócio e que se produzimos no intuito de vender já estamos 

praticando”. A crítica de várias organizações com o agronegócio é a grande 

concentração e lucratividade nas mãos de poucos, sem contar uma organização 

internacional que envolve todo um mercado que manipula e dificulta as políticas de 

equidade social, desvaloriza as comunidades locais, altera o bioma e desfaz toda uma 

vivência para ocupar maiores espaços de terra. Como salienta Silva (2013, p.199): 

O processo de desenvolvimento no cerrado, junto com a erosão 

genética oriunda da perda da sociobiodiversidade, uma erosão cultural 

dos modos de vida e de apropriação da natureza, que poderiam ser a 

base para a construção de modelos sustentáveis de ocupação, 

produção e geração de riquezas na região de domínio do cerrado, nos 

quais a sociobiodiversidade seria o principal trunfo e valor.  

 

Uma outra questão que não deixaremos de sinalizar são os acidentes relatados por dois 

entrevistados no agronegócio baiano. Juazeiro disse já ter visto alguém perder a mão, outro foi 

a óbito devido acidente trabalho e esse último apontamento foi um dos motivos assinalados na 

motivação desta pesquisa por entender a perda da vida humana vinculada ao interesse do 

capital.  Sobre os acidentes de trabalho, Umbuzeiro também aponta em sua fala o que 

presenciou. 

Eu vi um feio viu. Nossa! Aquele, não tem ali o cardam que fica 

rodando, que embute a máquina bater feijão, fica rodando. Pegou a 

camisa do rapaz (ele demonstrava com o corpo dele) embolou assim e 

girou, girou e torceu ele. O braço dele cepou e ficou “espindurado” 

assim, não cepou ficou “espindurado” no osso. A sorte dele que o 

trator, foi sorte! Que a roupa rasgou e conseguiu escapar. Ai ele 

sobreviveu, cortou o braço também. Nas outras fazendas vizinhas 

você ouvia que acontecia acidente. (Entrevista realizada em 16 de 

julho de 2018). 
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A forma como Umbuzeiro articulava mostra a angústia vivenciada. Esses 

momentos abalam emocionalmente tanto aos que vivenciam diretamente como a base 

familiar. Aqui, questionarei e talvez em outra pesquisa saber qual o aparato dessas 

fazendas com esses trabalhadores e com seus familiares? 

 

 3.4 “Aqui não é coisa de Deus não”: O retorno para casa 

 

Apresentaremos aqui as falas de cada entrevistado sobre o porquê do retorno e o 

segmento que estão trabalhando. Começaremos com Juazeiro que diz que o agronegócio 

ser um serviço bastante estressante, cargas excessivas de trabalho e a distância da 

família.  

Tipo assim é um serviço muito estressante, você fica psicológico 

muito pesado, na verdade quem trabalha no oeste da Bahia, como 

técnico agrícola, pelo menos uma vez no mês tinha que passar com 

um psicólogo pra ele se desabafar. As atividades é muito exercidas, 

muito corrida, às vezes começa estressando. E o psicológico vai 

abalando e o stress vai tomando conta, você vai  levando até chega um 

ponto que você não consegue aquilo ali...você se cansa, pega uma 

decisão de sair ou, às vezes, junta ali o que você está passando 

particular é muito stress foi muitos anos. (Silêncio) também influencia 

ficar longe família e o trabalho exercido de muitas horas tipo acordava 

quatro horas da manhã e trabalhar até onze da noite. (JUAZEIRO, 

entrevista realizada em 12 de julho de 2018). 

 

O entrevistado acima relaciona o stress, cansaço mental com a carga horária 

demasiada, bem como os problemas particulares que pode estar articulado ao 

distanciamento familiar. 

Atualmente Juazeiro trabalha com seus pais na agricultura e uma pequena 

criação de gado. Relata a falta de investimento, destacando uma melhoria que teve no 

último governo.  

O retorno de Umbuzeiro se deu pela falta de comprometimento da fazenda em 

cumprir o contrato de trabalho e sentir que o agrotóxico já estava trazendo malefícios 

para sua saúde, esses fatores foram a causa do desânimo. Isso é afirmado na fala a 

seguir: 

Falar pra você eu poderia ter ficado mais. Como as últimas fazendas 

que trabalhei não foi suficiente para fornecer as condições que eu 

poderia ter continuado inclusive não cumpriu com o papel de contrato.  

Porque eu mesmo fiz um contrato de uma comissão de duzentos e 
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cinquenta sacos de soja não me pagaram.  Pagou tudo certo a rescisão 

tudo que tinha direito me pagou. Agora na comissão ficou pra trás não 

me pagaram. Prejuízo ai depende do preço da soja estava 60 reais 

prejuízo de 15 mil. E com isso eu desanimei também, de lá eu sair não 

quis mais procurar outra também e falei também por causa do 

agrotóxico também já estava sentindo que não estava me fazendo 

bem.  Eu falei isso aqui não é vida. (Entrevista realizada em 16 de 

julho de 2018). 

 

  Hoje umbuzeiro mora na zona urbana e encontra trabalhando no ramo da 

construção civil com entrega desses materiais. Ganha um valor abaixo comparando com 

o trabalho no agronegócio e não pensa em voltar tão pouco motiva outras pessoas a ir, 

pois prioriza aquela idade de vida e o fato de estar próximo da família. Ele complementa 

ainda que ganhar menos aqui é melhor por todas as privações existentes no trabalho das 

grandes fazendas.  

Para Angico, a desistência se deu pela distância da família, isolamento, alta 

carga de trabalho e o uso indiscriminado de agrotóxicos. 

 

Eu acho assim lá é tudo muito longe, longe da família a gente vive 

muito isolado, serviço direto. A gente tem que cumprir horário se 

saísse e chegasse com umas duas a mais ia embora. E, pela família e 

também igual eu falei pela parte de defensivo tinha contato e lá 

aplicava o veneno ai o período de carência é quinze dias com três, 

quatro dias tinha que fazer monitoramento. Então sempre ia ter 

resíduo de veneno né?  A gente entra na lavoura cobrindo gente com 

uma capa de chuva rompe cinquenta metros está “moiado” de suor 

tem que tirar. Ai agora o sereno que cai a noite vai escorrendo na 

roupa da gente e cai tudo dentro do sapato fica “molhadim”. 

(Entrevista realizada em 11 de julho de 2018). 

. 

 

 

Angico atualmente mora com seus pais no campo e trabalha na agricultura 

familiar. Na sua fala prioriza que faz “uns bicos de dia de serviço quando acha”. No 

caso, ele trabalha também no serviço diário com pequenos agricultores que necessitam 

de mão de obra circunvizinha. Complementa ainda que falta apoio dos governantes para 

a agricultura familiar ser um projeto que vai para frente. 

 Pau D’arco e São João, são primos, se sentem se realizados nos trabalhos das 

grandes fazendas. Retornaram em parceria para montarem o próprio negócio que é o 

plantio no ramo das horticulturas que beneficia o mercado local.  O projeto deles vem 

crescendo e já estão arrendando terras circunvizinhas para expansão. Atualmente 
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empregam três trabalhadores diretamente. Ambos ressaltam também a comodidade e 

aconchego em estar próximo da família.  

 

Eu me vejo como uma pessoa, vamos dizer assim, bem realizada no 

objetivo inicial. Porque uma coisa é você sair daqui e você ficar no 

oeste e trabalhar numa única coisa e você falar assim eu não gostei 

disso, criar uma visão sem ter convivido com outros segmentos. E eu, 

graças a Deus, tive oportunidade de passar por tudo isso e já depois 

que eu estava há dois anos na última empresa e viajava bastante, sentir 

por minha vontade ficar em casa um pouco dar um descansada. Tirei 

umas férias e foi na época que comecei relacionar com minha esposa e 

aqui já tinha todos familiares.  Aí comecei junto com [São João] que 

na mesma ocasião já estava vindo para cá, começamos um pequeno 

projeto de produção própria mesmo e tem dado um bom andamento e 

a gente continua até hoje (Pau –D’arco entrevista realizada em 02 de 

agosto de 2018). 

 

 

São João enfatiza a falta de perfil que teve em numa multinacional aliada sua 

vontade de voltar a sua origem e o seu jeito desafiador a trabalhar para si próprio.  

Até 2013 eu trabalhei em fazenda. Estava com o cargo de gerente eu 

queria crescimento acima disso ai nessa fazenda. Eu queria mais 

comodidade pra mim. Eu queria fazer outras coisas, então surgiu a 

oportunidade de trabalhar numa multinacional, trabalhei dois anos lá. 

O perfil da multinacional não é o perfil que tenho. Perfil de vendedor 

é um e o meu não é de vendedor é mais de produção. Ai trabalhar em 

fazenda... eu quero trabalhar pra mim, eu quero tentar, eu sempre fui 

desafiador, eu traço o objetivo e tento seguir. Sabia dos riscos que 

teria, da dificuldade, foi tudo pré-calculado.  Então eu posso ir. Meu 

caso, desde o início, quando eu saí tinha vontade de voltar. Surgiu a 

oportunidade de trabalhar com [Pau D’arco] e trabalhar numas 

culturas novas que adequam a essa região que seria a horticultura. 

(Entrevista realizada em 02 de agosto de 2018). 

 

O empreendimento deles foi com investimentos próprios ganhados no trabalho 

com o agronegócio.  Hoje eles já conseguem manter com o lucro e o objetivo é 

expandir.  

Percebemos que para os cinco entrevistados a proximidade da família foi um dos 

motivos do retorno. Outros fatores citados em comum e singularizados foram: Uso 

excessivo dos agrotóxicos, carga horaria excessiva, isolamento, vontade de trabalharem 

para si próprio, cansaço físico e mental. 
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4 “VOCÊS NÃO DESTRUÍRAM O HORIZONTE...AINDA5”: PALAVRAS 

FINAIS 

 

O título desta conclusão reafirma as palavras iniciais deste texto, quando 

dizemos que o projeto de Educação do Campo construído pelos sujeitos do campo, nos 

incluindo nele, segue em luta pela vida, enfrentando os conflitos do agronegócio e o 

avanço do capital.  

Diante dos objetivos apontados inicialmente podemos concluir que todos foram 

alcançados, pois buscamos identificar e analisar os motivos que os levaram a 

trabalharem nas grandes fazendas do oeste baiano, a vivência com o agronegócio, o 

retorno e o segmento de trabalho de cada participante. 

Notamos que o modelo hegemônico agrícola no oeste baiano foi preponderante 

para o deslocamento desses jovens. Ao longo da pesquisa, percebemos que os jovens 

foram trabalhar no agronegócio baiano por falta de oportunidade financeira na região e 

também o vínculo com as fazendas de alguns profissionais da instituição de ensino, a 

qual fizeram o curso técnico em agricultura.  

A vivência desses jovens perpassa pelo uso abusivo dos agrotóxicos, 

desmatamentos, poluição dos rios acidentes de trabalho, isolamento e a saudade de suas 

famílias juntamente com a vontade dos ganhos para o retorno, pois, não tiveram 

oportunidade desses ganhos inicialmente em suas localidades. Apesar disso dois jovens 

não culpam o agronegócio e entende como excelente opção de ganhos financeiros e 

crescimento profissional. 

Nisso podemos afirmar que o agronegócio é o responsável por grande parte do 

desmatamento e o envenenamento da população. Uma agricultura baseada na 

monocultura não é capaz de uma alimentação diversificada e equilibrada.  O 

agronegócio reafirma a heterogeneidade na distribuição das terras.  
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