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MOÇÃO CONTRÁRIA AO PL 2824/08 - “Lei dos Zootecnistas” 

      A Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB), durante a realização do 
52º Congresso  Nacional  dos  Estudantes  de  Agronomia  (CONEA),  com  o  apoio  da 
Executiva  Nacional  dos  Estudantes  de  Veterinária  (ENEV)  se  posicionam  de  forma 
contrária  ao  Projeto  de  Lei  Nº  2824/2008,  proposto  pelo  Deputado  Zequinha  Marinho 
(PMDB-PA), que revoga a línea c do art. 2º da lei Nº 5.550, de 04 de dezembro de 1968, 
que dispõe sobre o exercício da zootecnia por Agrônomos e Veterinários.

      A posição se deve por entender que esse projeto de lei vem atender aos interesses do 
Agronegócio  brasileiro  em detrimento  da  agricultura  familiar,  camponesa  e  da  pequena 
propriedade. Esse entendimento parte da análise que o interesse do agronegócio é contar 
com profissionais especializados, em um projeto para o campo brasileiro que não interessa a 
classe trabalhadora, onde os médicos veterinários e engenheiros agrônomos apliquem tão 
somente  o  chamado  “pacote  tecnológico” proposto  pela  revolução  verde.  Além  disso 
impede que os engenheiros agrônomos e médicos veterinários possam discutir de maneira 
apropriada o estudo e prática da Agroecologia, bandeira de luta histórica da FEAB. 

      O PL 2824/08 consiste em uma descaracterização da profissão de engenheiro agrônomo, 
contribuindo  com  a  pulverização  do  curso  de  Agronomia,  processo  que  vem  se 
desenvolvendo  ao  longo  dos  anos  e  que  conta  também com a  departamentalização  do 
conhecimento e das cadeiras de ensino desse curso. Com relação aos médicos veterinários, o 
citado projeto de lei  resume essa profissão apenas ao lado clínico e de saúde,  retirando 
qualquer aspiração para que os médicos veterinário possam atuar na extensão rural.

      As abaixo-assinadas entidades compreendem também que a aprovação desse projeto de 
lei irá ter impactos negativos dentro dos movimentos sociais populares, onde a necessidade 
de um profissional das ciências agrárias com uma formação ampla que possa atuar com um 
enfoque sistêmico da agricultura é grande. A necessidade de reforma curricular imposta por 
este projeto faz com que esses cursos se transformem radicalmente no sentido de excluir 
cada vez mais matérias  de cunho sociológico, econômico e político, transformando dois 
importantes profissionais das ciências agrárias em meros tecnicistas.

      Finalmente, a retirada das habilitações da produção animal dessas categorias acarretam 
em uma  reserva  de  mercado para  os  profissionais  zootecnistas,  fato  este  que  entra  em 
contradição com a constituição brasileira. Respeitamos a necessidade de regulamentar as 
atribuições do zootecnista sem retirar áreas de atuação dos profissionais da Agronomia e 
Veterinária
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