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om a ampla difusão de valores associados à
modernização da agricultura nas instituições
da sociedade, verdadeiros processos de ero-

são cultural vão se disseminando no mundo rural. Disso
têm resultado rupturas nas formas tradicionais de produ-
ção e disseminação de conhecimentos para o manejo dos
ecossistemas e nos mecanismos de sociabilidade em co-
munidades de produtores familiares. De tão avassaladora,
a força ideológica dos mitos da modernidade influencia o
imaginário dos próprios produtores familiares que, em
muitas situações, passam a assumir uma percepção nega-
tiva de si mesmos e de seus modos de vida. Embora esse
processo ocorra de forma generalizada nas comunidades
rurais influenciadas pelo avanço das  formas produtivas da
Revolução Verde, é sobretudo nas novas gerações que ele
exerce seu papel mais insidioso. Meios de comunicação de
massa e sistemas educacionais inadequados difundem va-
lores relacionados a um mundo cujas relações sociais são
cada vez mais reguladas pelos mecanismos do mercado e
cujo meio natural é percebido sobretudo por sua dimen-
são instrumental/utilitária. Com isso, padrões de produ-
ção e de consumo insustentáveis ganham prestígio entre
jovens e crianças rurais.

Na contracorrente, culturas rurais vêm sendo
revalorizadas por um número crescente de movimentos
sociais e por experiências práticas no campo do ensino e
do desenvolvimento, nas quais as novas gerações de agri-
cultores e agricultoras procuram restaurar sua identida-
de, resituando-a num novo contexto de relações entre o
rural e o urbano. Muitos desses movimentos e experiên-
cias encontram nas dinâmicas de inovação agroecológica
estímulos para o exercício de práticas e vivências que
buscam incorporar as tradições culturais e atribuir um
sentido inovador à noção de modernidade. Com isso,
novas perspectivas econômicas e socioculturais para a
inserção no mundo rural vão sendo descortinadas pelas
novas gerações de agricultores que se associam local-
mente em torno a projetos de promoção da agricultura
ecológica. O avanço do enfoque agroecológico em meio
às comunidades rurais muitas vezes tem contado com o
papel decisivo das iniciativas de jovens em inovarem nas
práticas de manejo dos agroecossistemas, de convívio
social e de expressão política.

Este número da Revista Agriculturas: Experi-
ências em Agroecologia foca processos de promoção do
desenvolvimento rural sob o prisma do envolvimento ati-
vo de crianças e jovens  nas dinâmicas sociais de inovação
agroecológica.

O editor

Agroecologia e
juventude rural: uma
relação de mútuo reforço
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