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RESUMO  

 

Em uma sociedade cada vez mais dinâmica e evoluída, o trabalho em todas as suas esferas precisa ser fundamentado em valores éticos, para uma 

compreensão das relações interpessoais na sociedade de forma geral. Assim, o comportamento humano diante das necessidades da sociedade de forma 
geral deve ser considerado em qualquer profissão. Desta forma este trabalho tem como objetivo realizar por meio de uma revisão bibliográfica a 

importância da ética na profissão do Engenheiro Agrônomo. Este estudo foi realizado por meio de uma revisão de literatura nas bases eletrônicas de 

trabalhos acadêmicos disponíveis e livros publicados sobre o tema, no qual foram utilizados trabalhos publicados entre 1997 e 2022. A profissão do 
Engenheiro Agrônomo é regida por Lei e seu código de ética prevê sansões ao profissional que não atua com valores éticos na sociedade. Na revisão 

observou-se que profissionais da área de agronomia conhecem a legislação, no entanto, não compreendem as sansões aplicadas quando os valores são 

considerados equivocados diante do código.  
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1. DESENVOLVIMENTO 

 

O desejo por novos conhecimentos é natural do ser humano, no entanto, a busca por conhecimentos não é 

semelhante para todos, pois alguns buscam o conhecimento apenas pelo fato de saber coisas novas, que os permita uma 

nova habilidade, ou conseguir um novo trabalho e assim ganhar a vida. De certa forma todos os conhecimentos são 

importantes e não é necessário que seja um especialista nas áreas do saber, pois é possível saber de diversas áreas e 

mesmo assim ser ignorante em outra, são possibilidades da vida. 

De acordo com Gouvêa (2002) na idade moderna as questões éticas passaram a serem mais complexas a partir 

do surgimento da teoria da evolução e das ideias psicanalíticas, no entanto, cresceu também a preocupação com as 

relações interpessoais e o respeito pela alteridade, o que contribuiu com importantes reflexões sobre o tema.  

Os valores éticos e morais têm grande importância para a sociedade, seja pela compreensão que é necessária para 

a diversidade das formas do agir, de pensar, de ser e dos seres humanos como um todo. Assim, para o bom 

funcionamento das relações humanas e de forma geral para a criação de uma maior possibilidade de formação é 

fundamental a compreensão dos termos que envolvem estes valores éticos e morais (AMORIM NETO e ROSITO, 

2009).  

A palavra ética tem origem do grego ethos, que tem como significado costumes, sendo considerada como a 

dimensão suprema, que fundamenta os princípios e que devesse ter como guia para todo comportamento humano. Desta 

maneira, a motivação do estudo da ética deve ser orientada pela reflexão a respeito das normas, valores e prescrições, 

sendo fundamental que sejam respeitados o código de ética que servem de norte para as mais diversas profissões, 

conjugando objetivos utilitários e buscando assim o interesse coletivo da sociedade (NALINI, 2011).  

Neste sentido, Sales (2011) salienta que na esfera dos valores, a ética se sobrepõem de forma a estabelecer uma 

indicação sobre o relacionamento entre a sociedade e o indivíduo, minimizando assim as contradições que surgem nesse 

espaço e nas quais acontecem os dilemas da vida prática. Por outro lado, é importante ressaltar que a ética ultrapassa de 

forma imediata desde o conjuntural e o passageiro, oferecendo assim pistas e apontando para uma ampla possiblidade 

de situações que não traz certezas, ou ainda soluções práticas para cada situação.  

Figueiredo (2008) define ética como a conduta que o profissional deve seguir diante de situações que pode ser 

julgada como certa ou errada ou ainda que devesse agir a favor do bem ou do mal.  

O ajustamento e precisão do comportamento humano diante dos interesses da comunidade precisam levar em 

consideração o que é bom ou proveitoso, reforçando a contribuição que esta pode fazer ao coletivo. Desta forma, 

surgem os deveres e consequentemente os atos morais de uma sociedade, em que o homem deixa de ser considerado um 

indivíduo e passa a ser coletivo, ou seja, o coletivo absorve o individual (VAZQUEZ, 2011). 

Segundo Almeida (2004) a palavra Agronomia é derivada do grego agrônomos, e está diretamente ligada ao 

estudo cientifico dos problemas que são apresentados na prática da agricultura como os problemas físicos, químicos e 
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biológicos. No Brasil a história da agronomia se iniciou no período do Brasil Colônia, quando D. João VI firmou dois 

cursos práticos de agricultura, nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

Espera-se que em todas as profissões a conduta ética seja o ponto central do exercício laboral, no trabalho do 

Engenheiro Agrônomo a conduta ética está inserida nos seus estudos em relação aos problemas ligados com a 

agricultura, assim como o comportamento do ser humano, com o objetivo principal de investigar e explicar o 

comportamento das diversas fases da história (LISBOA, 1997).  

Este trabalho se justifica pela atuação dos profissionais de Agronomia no mercado de trabalho, seja em ensino, 

pesquisa e extensão, e que demanda aprimoramento do conhecimento técnico, social, humano e ambiental dos 

profissionais na construção de uma sociedade justa, com ética do cuidado e sustentabilidade nas ciências agrárias, por 

meio do exercício da profissão. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo realizar por meio de uma revisão 

bibliográfica a importância da ética na profissão do Engenheiro Agrônomo.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Este estudo foi realizado por meio de uma revisão de literatura, em que se buscou por meio das contribuições de 

autores oportunidades para a construção teórica objeto deste estudo. Desta forma, foram utilizadas pesquisas online 

como: artigos de revistas eletrônicas que estão disponíveis em base de dados de Universidades e Faculdades e as 

ferramentas de pesquisa utilizadas foram Google acadêmico (pesquisa avançada), Scientific Electronic Library Online - 

SCIELO. Desta forma, utilizou-se como limitadores documentos publicados entre 1997 e 2022 na versão da Língua 

Portuguesa. Utilizou-se como descritores: ética, agronomia, atribuições do engenheiro agrônomo e ética profissional. 

 

3. DISCUSSÃO 

 

De acordo com Rosa e Leal (2015) a expansão da agronomia no Brasil foi possibilitada pela revolução verde, 

que teve como característica o uso de sementes melhoradas, bem como insumos agrícolas e o uso de maquinários 

apropriados. Empresas com tecnologias para o setor militar após a Segunda Guerra Mundial precisaram se reorganizar, 

e assim passaram a desenvolver os mais diversos produtos para os mais variados meios da sociedade. Assim, a 

agricultura no Brasil, se mostrava como uma das atividades mais rentáveis economicamente, e que poderiam receber a 

inserção de tecnologias comerciais desenvolvidas por estas.  

É de competência do Engenheiro Agrônomo a avaliação e pericia, agrometeorologia, geoprocessamento e 

georrefenciamento, fisiologia vegetal e animal, paisagismo, parques e jardins, agroindústria, construções rurais, 

administração rural, tecnologia e produção, nutrição de plantas e adubação, gestão ambiental, hidrologia, hidráulica, 

manejo de bacias hidrográficas, fitossanidade, genética e melhoramento vegetal, produção e manejo florestal, manejo e 

conservação do solo e da água, classificação e levantamento de solos, gestão empresarial, marketing e agronegócio, 

microbiologia, fitotecnia, extensão e sociologia rural, política e desenvolvimento rural, comunicação, economia e 

logística, ética e legislação, técnicas e analises experimentais (UFOPA, 2012).  

O profissional Engenheiro Agrônomo possui ensino superior e seu campo de atuação é amplo, que vão desde 

atividades internas em unidades de produção até as atividades no meio urbano, o que leva a uma maior compreensão da 

amplitude da profissão, incorporando as mais diversas áreas do conhecimento, que incluem desde as esferas do ensino, 

pesquisa e extensão, assim como supervisão, coordenação e orientação técnica (SIMONETTI et al., 2013).  

O CONFEA (2018) ressalta que no cotidiano dos profissionais da Engenharia, Agronomia e Geociências a ética 

é uma companheira constante, sendo inadmissível que o exercício da profissão não seja pautado rotineiramente pela 

ética, pois se considera que a Lei nº 5.194/1966 define o caráter social das nossas atividades. Em que diante das 

inúmeras atividades que transformam a sociedade a todo momento deve ser exercida de maneira ética.  

Dentre as penalidades previstas aos Engenheiros Agrônomos que ferem o código de ética que são previstas na 

Lei nº 5.194/66, estão: a) advertência reservada; b) censura pública; c) multa; d) suspensão temporária do exercício 

profissional; e) cancelamento definitivo do registro (POSSAMAI e STATKIEVICZ, 2018). 

De acordo com Basart, Farrus e Serra (2015) é indispensável a todos os engenheiros a ética, pois ela pode ajudar 

a desenvolver as sensibilidades que são distintas do conhecimento formal, permitindo que haja uma melhora nas 

habilidades sociais e ambientais básicas seja no exercício do seu ofício ou de maneira geral, possibilitar a sociedade a 

formação de profissionais que são comprometidos.  

O CREA-PR (2022) salienta que o código de ética profissional tem como objetivo os fundamentos éticos e as 

condutas necessárias ao exercício profissional dos profissionais da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da 

Geografia e da Meteorologia e relaciona direitos e deveres correlatos de seus profissionais, devendo reger os 

profissionais em quaisquer níveis de formação, modalidades ou especialização.  

A ética profissional tem o objetivo principal de disciplinar a moral e os costumes nas relações do trabalho, sendo 

importante para o exercício de qualquer profissão (MARQUES, 2016).  
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É importante a observação feita por Sehnem et al. (2013), de que os profissionais prestem serviços com o 

objetivo de beneficiar terceiros com consciência do bem comum, ou seja, o serviço prestado deve possuir caráter social, 

já que, a sociedade atual busca por lucros, o que muitas vezes leva a uma menor consciência do grupo, sejam cada vez 

mais individualizadas.  

No trabalho desenvolvido por Possamai e Statkievicz (2018), que teve como objetivo a avaliação do 

conhecimento dos profissionais formados em agronomia sobre ética e legislação profissional da categoria, observaram 

que os profissionais entrevistados tem conhecimento sobre o código de Ética e suas infrações e 28% dos profissionais 

não tem conhecimento algum, estes resultados demonstraram que em sua grande maioria os profissionais tem o 

conhecimento das infrações que são previstas em lei para atos que tem algum ato equivocado quanto ao código de ética 

e na sua profissão.  

Em trabalho avaliando o conhecimento dos profissionais da agronomia sobre ética e legislação profissional da 

categoria realizado por Sehnem et al (2013), observaram que os profissionais da Agronomia não conhecem a legislação 

vigente e não estão cientes das suas responsabilidades e possíveis penalidades. 

No que se refere ao conhecimento do profissional de Agronomia, o trabalho de Monari et al. (2019) com o 

objetivo de avaliar a satisfação dos produtores rurais em relação ao Engenheiro Agrônomo que presta assistência em sua 

propriedade e qual é o conhecimento do profissional sobre o olhar do produtor, concluíram que a internet é uma 

realidade presente na grande maioria das propriedades rurais, o que facilita ao produtor o acesso a informações de 

assistência técnica. No entanto, os autores observaram que os Agrônomos da região necessitam de conhecimento e 

informações para passar uma maior confiança para o produtor, e assim, elevar a assertividade nos seus atendimentos de 

consultoria.  

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se com este trabalho que a aplicação do código de ética no cotidiano do Engenheiro Agrônomo pode 

influenciar de maneira positiva para o crescimento profissional e pessoal, independente do seu segmento ou ramo de 

atuação. A ética deve ser uma constante no exercício diário de qualquer profissão, e que contribui com o bom 

relacionamento interpessoal na sociedade, motivando a todos. 
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