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RESUMO 
 

A busca pela sustentabilidade na agricultura tem se intensificado nos últimos anos, 
principalmente envolvendo a produção de alimentos mais saudáveis. Para alcançar essa 
sustentabilidade, investir nas novas gerações, buscando construir uma consciência de que é 
necessário cuidar do meio ambiente é um fator primordial para que tais objetivos sejam 
alcançados futuramente. O presente trabalho foi desenvolvido através de um questionário 
aplicado aos participantes do curso Jovem Agricultor Aprendiz do SENAR-PR, tais 
questionamentos foram elaborados pela coordenação estadual do programa e aplicado a 984 
jovens de 49 cidades de todas as regiões do Estado do Paraná. Em análise do resultado, foi 
possível observar que o programa Jovem Agricultor Aprendiz do SENAR-PR tem influenciado 
positivamente na consciência ambiental dos participantes, visto que, a grande maioria dos 
participantes afirmaram ter maior conhecimento sobre assuntos como preservação do solo e 
importância das matas ciliares após a conclusão do programa. Espera-se com esse resultado, 
estimular a disseminação das atividades do Jovem Agricultor Aprendiz por mais cidades do 
Paraná, buscando sempre preparar os jovens rurais da melhor maneira possível para um futuro 
próspero economicamente e ambientalmente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) foi criada em 27 de abril 
de 1999, sendo um marco histórico do fortalecimento das medidas em prol da 
defesa da qualidade dos recursos naturais brasileiros (BRASIL, 1981). Junto a 
criação da PNMA, a Educação Ambiental foi formalmente instituída no Brasil, 
buscando instituir de forma educativa uma conscientização sobre a 
preservação da qualidade ambiental brasileira (DANTAS et al., 2016). 

A Educação Ambiental deve propiciar a população de maneira geral uma 
compreensão crítica e global do ambiente (DIAS, 1992).  Entender que o ser 
humano é integrante ativo do ambiente e que suas atitudes refletem 
diretamente na qualidade ambiental, é parte imprescindível a ser tratada no 
processo de desenvolvimento da educação ambiental. 

O programa Jovem Agricultor Aprendiz foi criado pelo Senar PR no ano 
de 2005, e objetiva proporcionar aos jovens rurais conhecimento sobre suas 
oportunidades no campo, qualificando-os e despertando sua capacidade 
empreendedora. 
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O atendimento dos jovens rurais vem de encontro com a demanda para 

a formação e capacitação desse público, considerando que as gerações futuras 
precisam estar preparadas para o trabalho e para o gerenciamento de suas 
próprias propriedades. 

A preocupação com a questão ambiental se intensificou nas últimas 
décadas, impulsionada principalmente pelo crescimento populacional, visto que 
este fato elevou a demanda pela produção de alimentos e bens de consumo, 
que na maioria das vezes utiliza recursos naturais para a sua produção 
(ABRAMOVAY, 2013). Desta forma, preparar os jovens para lidar com uma 
agricultura mais sustentável é uma das questões primordiais que devem ser 
tratadas. 

Para a implementação de uma proposta para jovens é preciso pensar 
nas populações que vivem no espaço rural e saber claramente que se tratam 
de sujeitos que retratam múltiplas identidades, em função das suas trajetórias 
de vida (COSTABEBER, 2012). 

Nesta perspectiva, o SENAR-PR mediante o Programa JAA, propõe um 
conjunto de ações pautadas em uma metodologia que auxilie na educação 
ambiental, levando a transformação pessoal e social de jovens de 14 a 18 
anos, visando a amplitude da preparação para a vida e o trabalho. Desta forma, 
o presente trabalho objetivou identificar como o Programa Jovem Agricultor 
Aprendiz do SENAR-PR tem influenciado na educação ambiental dos jovens 
envolvidos, buscando analisar a efetividade de aplicação desses 
conhecimentos pelos jovens em suas atividades cotidianas. 
 
2 METODOLOGIA  
 

O trabalho foi desenvolvido com a aplicação de um questionário 
desenvolvido pela Coordenação Estadual do Programa Jovem Agricultor 
Aprendiz, e aplicado em 49 cidades envolvendo todas as regiões do Estado do 
Paraná onde o curso está sendo desenvolvido no primeiro semestre do ano de 
2019, alcançando um público de 984 jovens de idade variando entre 14 e 20 
anos. Após a aplicação dos questionários, os dados foram reunidos e 
tabulados em planilhas, para posterior análise e tabulação dos resultados 
obtidos.  

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Do total de entrevistados, 74,80% possuem idade entre 14 e 16 anos, e 
82% estão cursando o Ensino Médio. Quando foi perguntado aos cursandos se 
o Programa Jovem Agricultor Aprendiz estava auxiliando a ter um melhor 
conhecimento sobre a preservação do solo, 99,2% afirmaram que sim (figura 
1), esse fato é de extrema relevância, uma vez que, o Paraná é referência 
nacional e internacional na preservação do solo e água, com programas 
governamentais que fiscalizam e incentivam a preservação do solo (OROMAR 
et al, 2019), e esse fato pode ser observado no resultado desta pesquisa, uma 
vez que, mesmo com pouca idade, os jovens já  conhecem a importância da 
preservação do solo. 

Outra questão salutar quanto a preservação do solo foi em relação às 
curvas de nível. É sabido da importância dessa tecnologia para evitar erosões 
e consequentes degradações do solo (OROMAR et al, 2019), e quando foi 
perguntado aos jovens sobre as curvas de nível, 69,70% afirmaram não saber  
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a importância dessa prática para conservação do solo antes de cursar o 
Programa JAA (figura 1), o que vem mais uma vez reafirmar a importância dos 
conteúdos abordados em relação a preservação do solo com os jovens pelo 
Programa JAA. 

Quanto a preservação das matas ciliares, 98,20% dos jovens 
entrevistados afirmaram que com as aulas do JAA passaram a ter um 
conhecimento maior e mais específico sobre a importância de se preservar as 
margens de cursos d’água e nascentes (figura 1), e que o JAA está lhe 
ajudando a melhorar sua visão sobre a preservação do meio ambiente. Esse 
fato é de suma importância para o programa, uma vez que, objetiva-se levar 
aos jovens rurais o conhecimento sobre as oportunidades que o campo 
oferece, porém, também é imprescindível informar aos jovens sobre como 
praticar uma agricultura sustentável com respeito ao meio ambiente e uso 
racional dos recursos naturais, e esse fato foi observado com os resultados 
descritos na presente pesquisa e que podem ser observados na figura 1. 
 

 
Figura 1. Resultados da pesquisa aplicada aos participantes do Programa Jovem 
Agricultor Aprendiz do SENAR-PR 

 
 Outro ponto considerado na pesquisa foi o da separação do lixo, uma 
vez que no Programa JAA é tratado sobre a questão do volume gerado de 
resíduo por cada pessoa e a importância da separação correta desse lixo, e foi 
observado que a maioria dos jovens já faziam a separação correta do lixo antes 
mesmo de frequentar o programa, porém, 52% responderam que o JAA lhe 
despertou a importância de carregar seu lixo até encontrar um local adequado 
para fazer o descarte correto. 
 
 
 
 
 

98,20%

69,70%
99,20%

97,40%;

Você está tendo uma maior
compreensão da importância das
matas ciliares para a preservação
dos rios e nascentes em suas aulas
do JAA?

Antes de cursar o JAA você sabia a
importância das curvas de nível ?

Você acredita que o Programa JAA
está ajudando a você a ter maior
conhecimento sobre a importância
da conservação do solo ?

O JAA está lhe ajudando a
melhorar sua visão sobre a
preservação do meio
ambiente?
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Conclui-se que o Programa JAA é muito atuante na formação socio 
ambiental dos jovens envolvidos, uma vez que, foram evidenciados resultados 
que elucidam um comportamento positivo dos jovens após receberem 
informações sobre a preservação dos recursos naturais pelo Programa JAA. 
 Portanto, programas como esse são imprescindíveis para formar uma 
geração consciente no campo, que saiba produzir com tecnologia otimizando 
os sistemas produtivos, mas que também tenha consciência da importância da 
preservação dos recursos naturais. 
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