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Resumo
	Este artigo apresenta uma síntese construída a partir da análise do conjunto de experiências desenvolvidas por um jovem no contexto de sua convivência nas ruralidades e nas urbanidades. O conjunto dessas experiências teve como sujeito o jovem Nonato Ribeiro, entre a idade de 14 a 22 anos, ao desenvolver suas práticas socioeducativas através das instituições do meio rural do estado do Pará.
	A síntese foi orientada por uma metodologia reflexiva e dialógica em que o sujeito pôde “reviver” essa trajetória de formação ao mesmo tempo em que articulou uma discussão teórica conceitual dos temas que transitaram em seu percurso no âmbito das experiências realizadas nas instituições. 
O objetivo do texto é refletir sobre o processo de construção do conhecimento agroecológico por meio da análise da trajetória e da subjetividade do jovem. Foram priorizados os recortes que marcaram em sua memória o processo da luta cotidiana que converge para a formação de sua identidade nos espaços do campo e da cidade. Esta forma de reflexão busca oferecer elementos que levem em consideração da subjetividade do indivíduo a fim de rever, discutir e problematizar as vivências desenvolvidas nos espaços do sujeito coletivo. Cada vez mais se problematiza a escala do individual na sociedade contemporânea e isto é essencial na elaboração de uma identidade, que se faz por meio de suas aspirações e conflitos.
Metodologia
	Os procedimentos utilizados no decorrer desta produção consistiu em rever os temas que perfazem ou que se relacionam com a educação agroecológica. Neste sentido, a dimensão reflexiva, dialógica e dialética considerou como um referencial na investigação da sua própria realidade, uma possibilidade plural de análise. (FREIRE, 1987:57). Os momentos deste processo se deu: a) no diálogo – ao definir o tema deste trabalho e a maneira de proceder durante a reflexão; b) na identificação dos temas que constituem os eixos desta análise, pela experimentação de ferramentas (linha de tempo e mapas dos percursos etc) sobre a  memória das experiências; c) na problematização dos temas no contexto das vivências do jovem articulada ao contexto da agroecologia.
A subjetividade do jovem e a educação no meio rural. O trabalho humanizante não poderá ser outro senão o trabalho da desmitificação. Por isso mesmo a conscientização é o olhar mais crítico possível da realidade, que a “des-vela” para conhecê-la e para conhecer os mitos que enganam e que ajudam a manter a realidade da estrutura dominante. (FREIRE, 1980, p.29)
	A pluralidade das ruralidades vem se produzindo em meio às tensões com um modelo de modernização agrícola que vem estruturando a geopolítica desfavorável ecologicamente. Esse modelo cria e amplia as pressões do agronegócio (monocultivos de agrocombustíveis, soja e pastagens para gado) e da mineração, sobre as populações que vivem em uma lógica produtiva de diversificação da produção e mesmo aquelas que possuem sua base de existência no agroextrativismo. 
	A falta de políticas estruturantes no campo é consequência de uma Reforma Agrária, inacabada e às avessas, baseada no modelo colonial, em que o "corte da terra" é a principal medida. É considerável a história do protagonismo dos empresários rurais e da efetivação de políticas e de leis para o campo, sendo esta categoria os beneficiários diretos.
	Foi considerável a manutenção dos antigos problemas sociais, políticos e ambientais para a maioria das populações rurais. A luta frente a tais problemas vem se dando a partir de ações predominantemente coletivas baseadas em concepções específicas: a agroecologia, a educação do campo, a interação e valorização do espaço do campo e da cidade. Neste mesmo sentido, e para confirmar em vias reais os direitos, procurou-se fortalecer os grupos sociais em desvantagens, como: os negros, as mulheres, os jovens. 
O contexto do meio rural brasileiro apresenta uma população de mais de 30 milhões de pessoas residentes. E estas se encontram em franca desvantagem se comparado aos que residem nas áreas urbanas. Apresentam-se mais limitadas tanto em termos de recursos financeiros quanto da escolaridade e da frequência à escola (PINTO et al, 2006:14).
	A respeito da falta estruturas no campo, tem destaque a carência das escolas. Além do acesso à terra, isto gerou no Brasil, a partir da década de 1980, a principal reivindiação dos movimentos do campo. E o grande movimento de reivindicações e de conquistas relacionadas à educação no meio rural se faz em nome de um seguimento social que são os jovens. 
	A identidade dos jovens que vivem no campo consiste no ponto chave para a superação da falta de escolas. Isto pode ser confirmado pela ampliação das experiências com a Pedagogia da Alternância e das Instituições Educacionais autogeridas pelas famílias do campo. Mas, de qual juventude estamos falando?
	A própria sociologia da juventude tem vacilado em duas considerações: uma da 'cultura juvenil' específica, de uma geração, definida em termos etários; a outra em que as diferenças são tão acentuadas que seria um abuso de linguagem assumir sob o mesmo “conceito de juventude universos sociais que não têm entre si praticamente nada de comum...Por outro lado, a «cultura juvenil» requer um espaço social próprio”. (PAIS, 1990).
	No Brasil, houve um considerável avanço em termos dos estudos sobre juventudes ao considerar a pluralidade destes seguimentos. A definição de uma juventude rural, que designa o jovem "sujeito de políticas públicas e como ator político de organizações e movimentos sociais", (CASTRO et al, 2010:63), foi significativa neste sentido.
	Os estudos sociais que colocam o sujeito, como personagem central foram a base para entender as sociedades. E esta perspectiva por muito tempo definiu as noções do indivíduo, o que pode ter em sido uma "imposição hegemônica de um tipo de leitura" (MARTUCCELLI, 2007:07).
	Diferente disto, mas não desconsiderando a perspectiva do sujeito social, este texto tenta introduzir uma reflexão considerando os aspectos subjetivos e individuais que faz a diferença, na vida cotidiana do jovem. A individualidade e a alteridade são momentos específicos e interdependentes na formação do sujeito, e no fundo, é a individualidade que afirma a sua dimensão cultural, política, social.
	
Recortes do percurso de um jovem 
	Sou um jovem de 22 anos e vivi minha infância partida entre a vida na cidade de Redenção e nas áreas de assentamentos rurais do estado do Pará. No início da adolescência foi marcante meu amadurecimento nas instituições políticas e minha trajetória pode ser contada a partir destes momentos:
·	A Casa Familiar Rural
Em 2003, recebi um convite dos amigos para participar de um encontro no qual falava da criação da Casa Familiar Rural (CFR) de Santa Maria das Barreiras. A primeira turma desta CFR iniciou em 2005 na sede de uma antiga fazenda que é conhecida como Agropecus II. Além das concepções que diferenciavam aquele projeto, o método de educação da CFR me influenciou a repensar sobre a importância da unidade familiar e meu papel político naquela instituição. Enfatizei aos meus pais que eu já estava cansado de percorrer uma distância de aproximadamente 12 km diariamente e de estudar assuntos que não problematizavam a minha realidade. 
Disse-lhes do meu interesse em transferência para a CFR. Para mim seria a melhor escola, que me proporcionaria um conhecimento diferenciado que atenderia as necessidades da minha família. Mas, não consegui convencer os meus pais naquele momento e nada os comoveu. 
Pessoalmente expus à CFR meu interesse em estudar naquela instituição. E depois disto o coordenador se disponibilizou em ter com meus pais e esclareceu sobre as concepções e práticas educativas da CFR. Comecei a estudar no mesmo ano (2005), à medida do meu envolvimento nos estudos recebi o apoio dos meus pais. Conclui esta fase em 2008.
Ainda em 2008 iniciei o curso de ensino técnico de nível médio em Agropecuária (com ênfase em Agroecologia). Entre 2008 a 2011 consegui desenvolver com minha família várias atividades como: a produção de hortaliças, produção de mudas, sistema agroflorestal, sistema Agro Silvio Pastoril, lavoura branca e Apicultura. Neste período, meus pais se separaram, e isso trouxe muitas mudanças, porque minha mãe se mudou para a cidade. Este fator acabou desestruturando as nossas atividades de produção no lote. 
Em 2010, pela CFR tive uma oportunidade de prestar serviço através de um projeto da pesca artesanal desenvolvido na região de Marabá, como animador. 
·	O associativismo
Entre 2010 e 2011 fui Diretor Presidente da Associação dos Apicultores Flor da Amazônia da Região Sul e Sudeste do estado do Pará– APIFAM. (NOGUEIRA, SILVA; SOUZA: 2011). APIFAM foi criada com o objetivo de contribuir no debate sobre a produção agrícola e agropecuária, de criação de pequenos animais e outras formas de produção de alimentos em base da transição agroecológico, e com a preocupação de preservação e recuperação do meio ambiente. Os associados da APIFAM fazem parte de vários assentamentos de Santa Maria das Barreiras, onde a associação desempenha um importante papel no debate de modelos de produção adequados para as famílias de pequenos agricultores.  O grupo de Agricultores/as, aproximadamente umas 30 família no total, percebendo os desafios no momento de expor e comercializar sua produção produzida em base Agroecológica, estas famílias criarão estratégia de comercialização, através de Feiras nas cidades vizinhas Redenção, Conceição do Araguaia e Santa Maria das Barreiras, com as experiências adquiridas nestes paços de interação de saberes no e assim garantir sua identidade quanto Produtiva, Social e econômica destas Famílias.   
	Formação vivencial
	Os estágios de vivência nas diferentes instituições de ensino, pesquisa e extensão proporcionaram o diálogo pessoas de outros espaços, fortaleceram experiências e aprendizados pela construção de saberes sobre a sociedade (legislação, estrutura, história), a ecologia e a noção do indivíduo na construção de experiência de uma vida ecológica e socialmente justa. 

A convivência impulsionou novas reflexões, realizadas no cotidiano ou “mundo do vivido” quando incorpora os participantes no ambiente social/rural, ecológico/cultural específicos; aproxima diferentes atores e estilos de vida e conseqüentemente aproximam valores, costumes e da cultura.
·	O trabalho como agente na Comissão Pastoral da Terra
O meu incipiente trabalho na Comissão Pastoral da Terra (CPT) está sendo desafiador em duplo sentido. Um em oferecer possibilidade de relação direta com a as populações do campo em condições de falta de acesso aos direitos sociais básicos, público característico que a CPT assiste. Em outro sentido, vem exigindo uma necessidade de adaptação às ações e concepções que a instituição vivencia com as complexidades de problemas do meio rural e urbano da região de Tucuruí e demais municípios do sudeste do Pará. 
A pesar das dificuldades da execução do trabalho em meio às adversidades encontradas, as populações rurais com as quais trabalhamos buscam se inserir em atividades com base na agroecologia: a diversificação dos sistemas produtivos, a recuperação de ambientes e o enriquecimento das florestas e a organização coletiva.
A formação e as aspirações
A identidade do jovem se define pelos seus pertencimentos em relação ao passado (infância), à família e aos espaços vividos (campo-cidade), quanto suas justificativas do presente e ou suas projeções para o futuro. 
Neste contexto, a CFR, para o jovem proporcionou transitar com maior fluidez entre os espaços do campo e da cidade e representou a porta de acesso em outras instituições e experiências agroecológicas. 
O fato de não residir na propriedade rural, “em função da realização dos trabalhos como agente da Comissão Pastoral da Terra”, leva-o a pensar que a necessidade de conhecer e locomover-se nos espaços campo-cidade, atualmente confere o sentido de completude e não de separação entre esses dois espaços. Esta noção de fluidez entre os espaços histórica e economicamente segregados ainda é um mito entre os jovens das áreas não urbanas. Na visão tradicional o “homem deve ficar fixado” à terra.
"Atualmente as minhas motivações estão voltadas a continuar os estudos ao mesmo tempo contribuir com as instituições". Suas noções para o futuro almeja a manutenção de uma relação com as instituições que lhe ajudou a ser “gerado”, no interior de um processo formativo. 
Conclusões
Agroecologia como dimensão política se faz presente no processo formativo vivido no interior das instituições sociais e políticas (CFR, a casa do jovem, a comunidade).
O jovem não precisa “ficar” ou “sair”, como os estudos sobre juventude rural apontam. É apresentada em sua fala a necessidade de transitar, conhecer se incorporar na dinâmica socioespacial do campo e da cidade. 
No decorrer do processo formativo as definições do sujeito nasce de um processo de tensões do individual e do coletivo ao mesmo tempo em que são (auto)questionadas nos diferentes contextos: do trabalho, da família, da sociabilidade. 
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