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RESUMO 

Fitopatologia e segurança alimentar: contribuições, lacunas e perspectivas  

A fitopatologia é o estudo científico das doenças infecciosas de plantas que se estende para 
diversos aspectos da interação entre fitopatógeno, espécie vegetal, ambiente e seus impactos na 
sociedade. O trabalho dos fitopatologistas contribuiu para aumentar produtividade dos sistemas 
agrícolas, mas as doenças de plantas e epidemias de fitopatógenos ainda são ameaças à  produção de 
alimentos. Além disso, apesar dos notáveis aumentos na produção agrícola nas últimas décadas, quase 
um bilhão de pessoas atualmente sofre de nutrição inadequada e o Brasil, um dos maiores produtores 
agrícolas do mundo, voltou para o Mapa da Fome em 2021. Neste contexto, o presente trabalho se 
propôs a analisar as contribuições, lacunas e perspectivas dentro da fitopatologia sobre a temática da 
segurança alimentar. Para identificar as contribuições, foi desenvolvida uma Revisão Narrativa a partir 
da relação entre a história da fitopatologia e a disponibilidade de alimentos, surgindo enquanto ciência 
após o episódio da Grande Fome na Irlanda no século XIX e tendo papel central na Revolução Verde 
do século XX. Além disso, foi desenvolvida uma Revisão Sistemática de Literatura a fim de observar 
como se apresentaram os trabalhos que relacionam termos da fitopatologia com segurança alimentar 
nos últimos cinco anos e quais as lacunas observadas no período. Para identificar as lacunas e 
perspetivas, foram analisadas 78 participações em um formulário veiculado entre fitopatologistas 
brasileiros, além de desenvolvidas 6 entrevistas com especialistas da área em suas diferentes atuações. 
Observou-se que a associação entre fitopatologia e disponibilidade de alimentos é bastante clara entre 
os atuantes na área, mas que boa parte das pesquisas ainda se restringe aos sistemas de monocultivo de 
alto insumo. Existe uma carência de trabalhos que se dediquem à segurança alimentar dentro da 
fitopatologia e embora a importância do tema seja amplamente reconhecida, faltam considerações 
concretas nos trabalhos da área. Da parte da fitopatologia, muito foi realizado, mas ainda há muito o 
que se contribuir com redirecionamento de pesquisas que promovam o fortalecimento de sistemas 
agrícolas resilientes e com maior responsabilidade socioambiental.  

Palavras-chave: 1. Fitopatologia 2. Segurança alimentar 3. Produção de alimentos 4. Fitossanidade. 
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ABSTRACT 

Phytopathology and Food Security: contributions, gaps and perspectives 

Phytopathology is the scientific study of plant infectious diseases that extends to different 
aspects of the interaction between plant pathogens, plant species, environment and their impacts on 
society. The work of phytopathologists has contributed to increasing the productivity of agricultural 
systems, but plant diseases and epidemics of phytopathogens are still threats to food production. 
Furthermore, despite notable increases in agricultural production in recent decades, nearly a billion 
people currently suffer from inadequate nutrition and Brazil, one of the largest agricultural producers 
in the world, returned to the Hunger Map in 2021. In this context, the present work proposed to 
analyze the contributions, gaps and perspectives within the phytopathology on the theme of food 
security. To identify the contributions, a Narrative Review was developed based on the relationship 
between the history of phytopathology and food availability, emerging as a science after the episode of 
the Great Famine in Ireland in the 19th century and playing a central role in the Green Revolution of 
the 20th century. In addition, a Systematic Literature Review was developed in order to observe how 
the works that relate terms of phytopathology with food safety in the last five years were presented 
and what gaps were observed in the period. To identify gaps and perspectives, 78 participations were 
analyzed in a form distributed among Brazilian plant pathologists, in addition to 6 interviews carried 
out with specialists in the field in their different activities. It was observed that the association between 
plant pathology and food availability is quite clear among those working in the area, but that much of 
the research is still restricted to high-input monoculture systems. There is a lack of works dedicated to 
food safety within phytopathology and although the importance of the subject is widely recognized, 
there is a lack of concrete considerations in the works in the area. On the part of phytopathology, 
there is a lot to contribute with redirecting research that promote the strengthening of resilient 
agricultural systems with greater social and environmental responsibility. 

Keywords: 1. Plant pathology 2. Food security 3. Food production 4. Plant health. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Dentro do contexto da fitopatologia, a principal fragilidade dos sistemas agroalimentares está na presença 

de fitopatógenos e com frequência, garantir que haja disponibilidade alimentos surge como justificativa para a 

realização de projetos de pesquisa na área. A importância da fitopatologia está registrada em sua própria história, 

desde seu surgimento enquanto ciência, mas tão relevante quanto os fitopatógenos são os posicionamentos adotados 

frente ao manejo de doenças de plantas. As diferentes perspectivas de fitopatologistas, agricultores, poder público e 

do público em geral, interferem direta ou indiretamente no sucesso ou no fracasso do manejo de fitopatógenos. 

Pensando em segurança alimentar, interferem direta ou indiretamente na disponibilidade de alimentos, na sua 

qualidade e diversidade, e por fim, na distinção entre quem se alimenta de quê. 

A fitopatologia representa apenas um fio entre tantos outros envolvidos na teia da complexidade dos 

sistemas agroalimentares globais e locais. No entanto, de que forma este fio contribuiu e poderá contribuir para um 

mundo onde todas as pessoas sejam contempladas por seu direito à alimentação adequada? Nas próximas páginas, 

registro parte do processo em que busquei compreender quais são as perspectivas dentro da fitopatologia sobre 

segurança alimentar. Quais foram as principais contribuições da fitopatologia para produção de alimentos, em uma 

perspectiva histórica? Quais são as correlações que os fitopatologistas enxergam entre sua própria pesquisa e a 

diminuição da insegurança alimentar? Quais são as lacunas e perspectivas sobre a temática entre fitopatologistas? 

“Construir pontes e não provar pontos”2  é o principal viés deste trabalho. Me desculpem os colegas de 

outras áreas que possam se dedicar a esta leitura, mas este trabalho foi direcionado principalmente para a 

comunidade que se ocupa da fitopatologia, a partir da observação pessoal de que os temas mencionados não são tão 

presentes nas discussões da área quanto poderiam. No entanto, acredito que as constatações e reflexões apresentadas 

podem ser ampliadas para as ciências agrárias como um todo.  

Registro aqui que esta é uma tentativa honesta de iniciar uma discussão relevante dentro da fitopatologia, 

sob o viés específico do qual faz parte da minha trajetória e e a dos colaboradores deste projeto, reconhecendo que 

este é apenas um recorte perto da dimensão de todos os aspectos em torno da da agricultura e da segurança 

alimentar. Há tempos busco por um trabalho nacional que se volte para conexão entre as pesquisas da área e a 

segurança alimentar e até então, não conseguia encontrar nada que fosse específico sobre a temática. Então 

aproveitei essa lacuna para oferecer minhas contribuições e reunir perspectivas. 

 

  

 
2 Referência ao Podcast “Mamilos”, apresentado por Juliana Wallauer e Cris Bartis. 
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2. INTRODUÇÃO 

A fitopatologia é o estudo científico das doenças infecciosas de plantas que se estende para diversos 

aspectos da interação entre fitopatógeno, espécie vegetal, ambiente e seus impactos na sociedade. Abrange a 

fisiologia de doenças, seu controle, a identificação e caracterização de patógenos, a biologia molecular, a morfologia, 

a genética, a transmissão de doenças, a ecologia e a epidemiologia, o controle químico e o biológico, a 

etnofitopatologia, a indução de resistência e outras subáreas dentro desse tema (AMORIM et al, 2018). 

São diversas as possibilidades de pesquisa dentro da área e em termos de volume de pesquisas anuais, 

Estados Unidos da América, Índia, Japão, Brasil e Canadá são alguns dos principais países onde os estudos 

relacionados à fitopatologia estão sendo mais realizados (OMICS, 2021). Uma das principais justificativas presente 

nos projetos de pesquisa na área de fitopatologia é o impacto relevante das doenças na produção de alimento 

(GUILLINO, 2010). 

A fitopatologia teve papel central na Segurança Alimentar no passado, reconhecida principalmente no 

trágico episódio da Fome da Batata na Irlanda (1845–1849) e na figura de Norman Borlaug, fitopatologista ganhador 

do prêmio Nobel da Paz em 1970 e mundialmente conhecido como “Pai da Revolução Verde” (DJURFELDT et al, 

2019). As pesquisas de Borlaug com melhoramento genético de grãos, contribuíram para os enormes aumentos na 

produção de cereais no período entre 1960 e 2000 (BOURLAUG, 2017). A produção global de trigo por exemplo, 

praticamente triplicou nesse intervalo, fruto do crescimento na utilização de insumos, mecanização da agricultura e 

do melhoramento genético proposto pelo fitopatologista (PINGALI, 2012). 

Apesar do mérito que a Revolução Verde teve na produção de alimentos e na redução da fome no 

mundo, os custos socioambientais associados aos novos modos de fazer agricultura foram altos. O favorecimento 

das grandes safras de grãos em detrimento de outras culturas e maior biodiversidade (FOYER et al., 2016); a 

desvalorização dos pequenos produtores rurais e da agricultura tradicional (CASTRO, 2017); a restrição de nutrientes 

e diversidade alimentar na mesa das famílias, culminando nos altos índices de obesidade mesmo em países com 

grandes taxas de desnutrição (GÓMEZ et al, 2013). Ao longo dos anos ficou evidente que a agricultura da alta 

produtividade infelizmente não parece garantir Segurança Alimentar. 

As questões socioambientais indicam ainda que as pesquisas devem considerar um redirecionamento de 

forças e recursos, principalmente se tratando de justiça ambiental. Se na primeira Revolução Verde houve esforço e 

investimento crescentes para os monocultivos, atualmente, observa-se uma série de trabalhos argumentando 

fortemente a favor da diversificação de safras, controle biológico e outras abordagens agroecológicas (ALTIERI, 

2018). Ainda assim, existem muitas pesquisas públicas e privadas que se voltam para novas técnicas de suporte às 

monoculturas de alto insumo. Exemplo disso, são as inúmeras pesquisas para a criação contínua de resistência nas 

plantas ou para a aplicação de fungicidas (NELSON, 2020). Em contrapartida, existem muitas razões pelas quais a 

diversificação de culturas seria favorável não apenas para a sustentabilidade, mas também incluindo a maior 

durabilidade de genes de resistencia a patogenos e o potencial de epidemias reduzido (MUNDT, 2014). 

As questões acerca da fitopatologia em prol da Segurança Alimentar ainda encontram mais um agravante 

nas mudanças climáticas. O clima global está se tornando cada vez mais instável e menos preditivo, ao passo que 

recursos essenciais, como terra, solo, água, estão sendo exauridos ou degradados (SMITH et al, 2014). Muitas 

culturas já tiveram sua produtividade comprometida pelas mudanças climáticas, principalmente safras tropicais que 

são base da alimentação para sua população local, como milho e arroz (LOBELL et al, 2011). 
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Para intensificar esse cenário, a pandemia da Covid-19 acentuou as desigualdades sociais, e diversos 

países, incluindo o Brasil, voltam para o Mapa da Fome em uma triste constatação de que um dos maiores 

produtores agrícolas do mundo não consegue alimentar sua própria população (FREITAS, 2020). 

Nesse sentido, o presente trabalho se propõe a discutir e refletir sobre o papel da fitopatologia enquanto 

promotora da Segurança Alimentar. Borlaug influenciou gerações de produtores e consumidores, porém, a 

prerrogativa de altos insumos e alta produtividade não estão mais diretamente associadas com Segurança Alimentar. 

A mudança no cenário agrícola deve levar em consideração a saúde dos produtores, consumidores e ecossistemas, o 

apoio a dietas saudáveis e diversos aspectos culturais e econômicos (GÓMEZ et al, 2013). 

É importante reconhecer que as doenças das plantas ameaçam nossa cadeia de produção de alimentos, 

visto que é estimada uma perda das safras de 10 a 16% por conta dos fitopatógenos (STRANGE & SCOTTI, 2005). 

Como consequência, é fundamental dedicar recursos adequados para seu controle e reconhecer se a fitopatologia 

tem contribuído para a perpetuação de sistemas agrícolas associados a degradação socioambiental e o quanto há para 

se contribuir com agroecossistemas comprometidos com a Segurança Alimentar. 

Considerando este contexto, o presente trabalho tem como objetivo principal a introduzir a temática 

“Segurança Alimentar” no contexto da fitopatologia, a fim de esclarecer sobre contribuições, lacunas e perspectivas 

dentro da área. 
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3. REVISÃO NARRATIVA 

Este tópico apresentará conceitos fundamentais para o desenvolvimento e compreensão deste trabalho. 

Primeiramente, será destacada a participação da fitopatologia no contexto da produção de alimentos, em uma 

perspectiva histórica. A seguir, será apresentado o referencial teórico utilizado acerca da Segurança Alimentar. 

3.1. Fitopatologia e Segurança Alimentar: Contribuições 

3.1.1. Muito antes da Grande Fome 

As doenças de plantas surgem como processo coevolutivo entre plantas e microrganismos, e a medida em 

que o cultivo de plantas selecionadas artificialmente aumentou, a ocorrência de doenças também cresceu e passou a 

ameaçar a disponibilidade de alimentos.  

Um dos relatos mais antigos da história3 das doenças de plantas é mencionado na Bíblia cristã, 

principalmente nos livros que compõe o Antigo Testamento. Em Deuteronômio (641-609 a.C.): “O Senhor os ferirá 

com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão 

até que morram (28:22)”. No livro de Reis 8:16: 

Se houver fome provocada por doenças nas plantas, por pragas de insetos ou outros 
bichos nocivos, se os inimigos de Israel atacarem as suas cidades, se o povo for ferido 
por alguma praga ou epidemia, ou por outra coisa qualquer, nessa altura, quando o 
povo se converter dos seus pecados e orar, voltado para este templo, ouve-os então 
desde os céus, perdoa-lhes e responde a todos os que tiverem sido sinceros na sua 
confissão; porque tu conheces o coração de cada pessoa. Desta maneira aprenderão a 
reverenciar-te sempre, enquanto viverem nesta terra que deste aos seus pais. 

Na Roma Antiga, a ferrugem também era interpretada como punição divina do deus Robigus. Para salvar 

o trigo, os romanos sacrificavam cães com pelo avermelhado em um festival chamado Robigália e enquanto grandes 

agricultores, fizeram suas contribuições empíricas sobre a ferrugem do trigo e de outros cereais (BERGAMIN 

FILHO e KIMATI, 2011). Mais tarde, em 350 a.C, Aristóteles registrou doenças de plantas e seu contemporâneo 

Teofrasto 372-287 a.C. discorreu sobre doenças de cereais, leguminosas e árvores. Em 1483 foi produzida uma 

edição ilustrada do livro História Plantarum de Teofrasto, a pedido do papa Nicolau V (SCARBOROUGH, 1978). 

Por um longo período permaneceu a crença nas causas sobrenaturais das doenças das plantas, o que faz 

sentido para a época, onde ainda não havia conhecimento sobre microrganismos. A ideia de que as doenças (em 

plantas ou animais) ocorriam como punição pelos pecados era encorajada por líderes religiosos, o que ajudava a 

preservar a tradição da infalibilidade da Igreja (ORLOB, 1971). As pessoas atribuíam as doenças aos espíritos 

malignos, desprazer dos deuses ou posições desfavoráveis das estrelas ou luas, não sendo diferente para doenças de 

plantas (The Origin of Plant Pathology, 2011). 

Na Idade Média, a produção científica estava atrelada a igreja. Um exemplo da compreensão sobre 

doenças de plantas no período foram os escritos botânicos de Hildegard de Bingen (1098-1176). Bingen, também 

conhecida como Santa Hildegarda, desenvolveu um sistema de compreensão das doenças, onde todas as patologias, 

 
3 A abordagem desta revisão ocidentalizada, uma vez que estes foram os materiais disponíveis dentro da 
investigação no momento da elaboração deste tópico. A produção oriental dentro da fitopatologia não está 
presente nessa revisão, mas certamente poderá agregar a discussão em trabalhos futuros. 
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sejam humanas, animais ou de plantas eram atribuídas a fatores cósmicos. Para as doenças de plantas, cada zona do 

macrocosmo podia emitir doenças na forma de escamas ou vapores de fogo que queimavam e desfolham as plantas. 

Apesar de distante das causas reais da patologia vegetal, as ilustrações de Hildegard foram algumas das primeiras 

sobre plantas doentes (ORLOB, 1971). 

Ainda na Idade Média, um dos mais conhecidos manuscritos é o Ruralia Commoda, um texto que se 

dedica as diferentes áreas da agricultura, escrito por Pietro di ‘Crecenzi (1230-1320) em Bolonha, Itália. A patologia 

de plantas de Pietro era baseada em Palladius, que havia escrito um tratado sobre agricultura em 350 d.C. (BORKAR, 

2017). Ruralia Commoda não apresentou novos conceitos, mas foi o primeiro manual agrícola a ser impresso e 

traduzido em diferentes línguas, e como consequência disso, difundir conceitos iniciais sobre doenças de plantas. À 

medida que foi reproduzido, editores e tradutores foram acrescentando informações ao documento, a fim de 

atualizá-lo (ORLOB, 1971). 

Uma observação a ser feita é que na obra de Teofrasto (372-287 a.C), já existia a percepção de que as 

causas internas ou externas à patologia vegetal deveriam ser consideradas como uma perturbação dos processos 

normais de vida das plantas. Em contrapartida, os manuscritos medievais geralmente deixavam de lado a causa e a 

natureza das doenças (BORKAR, 2017). Conrad de Megenberg relacionou a causa de uma doença, que ele chamou 

de mofo, a um fenômeno semelhante: “O vapor que cria o mofo é muito fino e queimado pelo sol que ao mesmo 

tempo o faz subir no ar. Se este vapor de repente se transforma em gotas e cai sobre a colheita (...) queimará o fruto 

substância da mesma forma que as cinzas quentes ...” (BORKAR, 2017). 

Finalmente, em 1683, Anton von Leeuwenhoek, um holandês, construiu um microscópio rudimentar que 

foi o suficiente para abrir um mundo totalmente novo para observação. A partir da descoberta de microrganismos 

com auxílio do microscópio, a ideia de que as doenças eram o resultado de causas sobrenaturais foi gradualmente 

substituída pela crença de que os microrganismos associados com a doença surgiram espontaneamente dos tecidos 

afetados (teoria da geração espontânea). Em 1728, Duhamel de Monceau (França) demonstrou que a Rhizoctonia sp. 

havia causado doenças em raízes, e ainda, que o fungo era contagioso e poderia se espalhar entre as plantas e causar 

epidemias (SCHUMANN et al, 2012). Muito à frente de seu tempo, propôs medidas sólidas de manejo para a 

doença. Apesar de finalmente ser o mais próximo do que seria hoje a fitopatologia, na época seu trabalho não teve 

muita repercussão entre os outros cientistas (The Origin of Plant Pathology, 2011). O surgimento da fitopatologia foi 

impulsionado pelo oomiceto Phytophtora infestans, que em 1846 causaria um dos maiores episódios de fome em massa 

da história. 

3.1.2. A Grande Fome 

Conforme se reconhece atualmente, o Império Inca, localizado nas terras altas do atual Peru, foi invadido 

e subjugado pelos conquistadores espanhóis no século XVI. Além de tomar posse das riquezas dos Incas, os 

espanhóis também conheceram a batata, que foi levada para a Europa como nova cultura e como parte das provisões 

para os marinheiros (BORKAR, 2017). Por volta de 1570, a batata foi distribuída pela Europa, mas muitos líderes 

religiosos desencorajaram seu consumo com o argumento de que se cresciam abaixo do solo, não eram adequadas 

para o consumo (The Origin of Plant Pathology, 2011). Apesar disso, aos poucos a batata foi introduzida como 

opção alimentar em toda a Europa, principalmente porque os agricultores constataram que exigia poucos cuidados, 

era nutritiva e, por estar na terra se encontrava a salvo do pisoteio de exércitos invasores; além disso, uma a pequena 

dimensão dos terrenos permitia seu cultivo (SCHUMANN et al, 1991; SCHUMANN et al, 2012). 
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Por volta de 1800, a batata se tornou uma parte importante da dieta dos Irlandeses, além de ser usada 

como forragem para os animais que forneciam leite, ovos e carne. Aos poucos, os irlandeses se tornaram 

dependentes da batata para sua alimentação (SCHUMANN et al, 2012; COOKE et al, 2013). A população irlandesa 

cresceu rapidamente após a introdução da batata, e nenhum alimento alternativo significativo existia quando a safra 

fracassou. Os poucos grãos que eram produzidos paralelamente, eram destinados ao pagamento do aluguel aos 

proprietários ingleses. Se o aluguel não fosse pago, o povo era despejado de suas terras (The Origin of Plant 

Pathology, 2011). 

Para tratar deste episódio, também será oportuno apresentar um importante conceito dentro da 

fitopatologia: o triângulo da doença. O triângulo da doença, dentro da fitopatologia, consiste em uma ilustração 

didática que apresenta ao observador os três componentes fundamentais para que uma doença vegetal aconteça. Em 

cada um dos vértices, encontra-se: planta suscetível, patógeno virulento e ambiente favorável. Nos últimos anos, 

sugere-se que ao triângulo seja acrescida uma ponta, formando assim uma figura tridimensional, uma pirâmide que 

comporta também o fator humano nessas relações. 

Voltando para meados de 1800, encontra-se uma Irlanda altamente dependente da batata, cabendo 

ressaltar que havia pouca variabilidade genética, uma vez que foram selecionadas aquelas que resistiram à longa 

viagem de retorno da América Latina até Europa. Além de muitas batatas com pouca variação genética, em 1845 o 

clima em todo continente europeu registrava temperaturas mais baixas dos últimos 19 anos e muita umidade trazida 

pelas chuvas mais frequentes. A alteração climática afetou em certo grau a colheita de várias culturas, mas a batata foi 

especialmente prejudicada (SCHUMANN et al, 2012). 

Em um curto intervalo de tempo, essa combinação resultou em colheitas de tubérculos apodrecidos. Os 

que não estavam em decomposição no solo, logo começariam este processo nos recipientes de armazenamento. No 

passado, outras chuvas haviam ocorrido e não tiveram essas consequências. A batata demonstrava-se um hospedeiro 

bastante suscetível e o fator ambiental (clima) colaborou com o fracasso das safras (The Origin of Plant Pathology, 

2011). No entanto, um componente do triângulo da doença ainda era desconhecido nessa época, onde vigorava a 

teoria da geração espontânea e acreditava-se que os microrganismos eram a consequências das doenças e não sua 

causa. À medida que os cientistas da época discutiam o que poderia ser feito, a Phytophtora infestans se beneficiava de 

um clima favorável e muitos campos de batatas predominantemente suscetíveis: assim, o triângulo da doença se 

completava (LUCAS et al, 1992; The Origin of Plant Pathology, 2011). 

O cultivo da batata se tornou inviável em toda Europa, mas a Irlanda foi a maior impactada. Por conta da 

dependência quase que exclusiva dessa cultura, o alimento se tornou escasso entre os irlandeses. Sem a intenção de 

remover o mérito da P. infestans enquanto protagonista deste triste episódio de fome e escassez, o triângulo da doença 

é pouco para explicar como um milhão de pessoas morreram de fome e cerca de 500 mil migraram fugindo dela (The 

Origin of Plant Pathology, 2011). Por isso, é crucial recorrer a atualização da pirâmide da doença, onde o fator 

humano é fundamental para se justificar as dimensões deste ocorrido. 

A partir do Ato da União de 1800, a Irlanda havia se tornado parte do Reino Unido da Grã-Bretanha e 

Irlanda, com seus líderes sendo escolhidos e direcionados pelo Governo Britânico (The Origin of Plant Pathology, 

2011). Apesar da maioria dos irlandeses sobreviverem a partir da atividade agrícola, os ingleses e as famílias anglo-

irlandesas detinham a maior parte das terras. Uma boa parte dos grandes proprietários de terra nunca havia 

conhecido a Irlanda, por isso eram chamados proprietários ausentes (LARGE, 1940; LUCAS et al., 1992). Os 

terrenos arrendados eram subarrendados com novas taxas aos camponeses, aos quais eram cobrados caros aluguéis. 

As pessoas mais pobres da Irlanda pagavam as taxas mais altas por unidade de área pelo aluguel da terra, portanto 
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cabe considerar que a fome não era estrangeira antes da Phytophtora sp. chegar. Os grãos e outros alimentos coletados 

nessas terras eram utilizados, muitas vezes, como aluguel, enquanto a batata era produto de subsistência (LUCAS et 

al., 1992; SCHUMANN et al., 2012). 

Apesar da pouca ajuda humanitária, o episódio despertou os cientistas da época e várias explicações para a 

doença surgiram. As explicações incluíam que a que “a terra havia se gasto com a agricultura, alguns pensaram que 

era obra do Diabo e aspergiram água benta (...) o excesso (de batatas) era jogado no campo, e por esse desperdício 

Deus os punia destruindo suas safras” (The Origin of Plant Pathology, 2011). 

Apenas em 1861, o Pai da Fitopatologia faria um experimento utilizando o método científico que iria 

elucidar que um oomiceto causava a praga e não a saturação de muita água. Anton de Bary contribuiu não somente 

para o desenvolvimento da ciência da patologia vegetal, como também para a melhor compreensão da relação causal 

entre microrganismos e doenças de maneira geral. Além de confirmar a causa da Podridão (“Requeima”) da Batata, o 

cientista também elucidou que os agricultores contribuíam para a perpetuação da doença ao longo do tempo, à 

medida que armazenavam os tubérculos infectados em caixas para serem plantados no ano seguinte (SCHUMANN 

et al, 2012). Nascia então a fitopatologia. 

Em um salto na história, parte-se do nascimento da fitopatologia para a sua contribuição na Revolução 

Verde. 

3.1.3. A Revolução Verde 

O surgimento da fitopatologia enquanto ciência se deu em 1861 e, 200 anos mais tarde, teria início o que 

hoje se conhece por Revolução Verde. Não que neste intervalo de tempo e história a fitopatologia não tenha 

contribuído para as ciências agrárias e Segurança Alimentar, mas depois da Fome da Batata considera-se produtivo 

refletir sobre um próximo episódio intensamente relacionado com a disponibilidade de alimentos. 

A Revolução Verde (RV) consiste no período entre 1960 e 2000 quando a produção de cereais teve um 

enorme incremento graças a combinação entre o melhoramento genético, maior utilização de insumos agrícolas e 

maiores recursos técnicos no campo. Pingali (2012) faz a distinção entre a primeira RV no período de 1966 a 1985 e 

a segunda Revolução Verde como pós-RV (1985- 2000), também chamada de Revolução Verde Tardia. Aqui, exceto 

quando ressaltado, a Revolução Verde será tratada como os 50 anos a partir de 1960, onde a produção agrícola teve 

aumento exorbitante. 

O sucesso da RV na produção de alimentos foi fruto da combinação entre investimentos na pesquisa 

agrícola, acompanhado de infraestrutura para a atividade científica e apoio político adequados. Durante este período, 

também foi observado desenvolvimento e crescimento do mercado agrícola mundial. Ao ganho produtivo que se 

teve na época, principalmente na produção de cereais, se atribui a redução da fome em diversos países, 

principalmente nas Américas, Ásia e África (DJURFELDT, 2019). 

Os ganhos da RV também trouxeram algumas consequências sociais e ambientais, além da redução da 

fome. O favorecimento das grandes safras de grãos não priorizou a diversidade alimentar (FOYER et al. 2016) e uma 

agricultura dependente do uso intensivo de insumos, incluindo agrotóxicos e fertilizantes, se espalhou e perdurou 

durante muitas décadas, causando graves contaminações ambientais (EVENSON e GOLLIN, 2003). Esta 

agricultura, que aqui será chamada de agricultura da RV, tem uma grande pegada de carbono, com estimativas que 

sugerem uma contribuição de 10 a 12% para as emissões de gases envolvidos nas mudanças climáticas (OGLE et al., 

2014). 
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Mas, antes de discorrer sobre as consequências e contradições da agricultura-RV, primeiro considera-se 

adequado apresentar os ganhos que ela ofereceu nas últimas décadas. Um dos maiores nomes no contexto da RV e, 

certamente um dos maiores defensores de seus acertos, é um fitopatologista. Se for possível oferecer à RV um rosto, 

cabe dizer que este seria o de Norman Borlaug4. Considerado como o “Pai da Revolução Verde”, ele foi um 

fitopatologista que não atuava na área como uma atividade independente, mas sim trabalhando em várias disciplinas 

e contribuindo para o melhoramento genético de grãos (NELSON, 2020). Nas palavras dele mesmo: 

Avanços na produção de trigo e arroz, que veio a ser conhecida como a Revolução 
Verde, sinalizaram o início da aplicação da ciência agrícola à necessidade do Terceiro 
Mundo por técnicas modernas. Começou no México no final da década de 1950, 
espalhou-se pela Ásia durante as décadas de 1960 e 1970 e continuou na China nas 
décadas de 1980 e 1990 (Borlaug, 2007). 

Neste período pós-guerra e de crescimento populacional acelerado, os especialistas consideravam que a 

capacidade de produção agrícola seria menor do que a demanda por alimentos, o que gerava preocupação com 

abastecimento mundial de alimentos (ROSA., 1998). Muitas instituições privadas direcionavam seus interesses e 

investimentos para a agricultura e as indústrias que alguns anos antes estavam envolvidas na produção de produtos 

bélicos, agora se voltavam para o abastecimento de maquinário agrícola, como colheitadeiras, além do incremento de 

fitossanitários e fertilizantes (EVENSON e GOLLIN, 2003). Conforme ressaltado por Borlaug, a intensificação na 

produção de alimentos não foi generalizada, mas focada principalmente em trigo, milho e arroz. Assim como a Fome 

da Batata, a Revolução Verde não ocorreu paralela ao contexto histórico da época, mas muito bem contextualizada: 

O problema da fome tornava-se cada vez mais sério em várias partes do mundo, e o 
governo americano e os grandes capitalistas temiam que se tornasse elemento decisivo 
nas tensões sociais existentes em muitos países, o que poderia ampliar o número de 
nações sob o regime comunista, particularmente na Ásia e na América Central, 
tradicionais zonas de influência norte-americana (ROSA., 1998, p. 19). 

O trabalho de Borlaug e de outros pesquisadores esteve diretamente relacionado com o incentivo 

financeiro a pesquisa para o desenvolvimento de variedades de culturas modernas ou de alto rendimento para os 

países em desenvolvimento a partir de 1950, com acesso a recursos genéticos e experiência fundamentada na 

pesquisa já feita em países desenvolvidos da época (PINGALI, 2012). As novas variedades incorporaram genes 

anões que direcionavam seu metabolismo para a produção de mais grãos e menos palhada ou folhas, respondendo 

bem aos fertilizantes que estavam sendo popularizados na época e ainda podendo ser resistentes a patógenos, como 

as variedades de trigo resistentes a ferrugem (KOOHAFKAN et al, 2012). A partir de 1960, com sucesso 

conseguiram o desenvolvimento de variedades de alta produtividade de arroz e trigo, que gradualmente alcançaram a 

América Latina e a Ásia (EVENSON e GOLLIN, 2003). 

O México, que até então era importador de trigo, a partir dos trabalhos da equipe liderada por Borlaug, 

foi capaz de exportar uma parte de sua safra por volta de 1960 (EVENSON e GOLLIN, 2003). No geral, estima-se 

que os ganhos de produtividade relacionados ao melhoramento genético representem 1,0% ao ano para o trigo, 0,8% 

para o arroz e 0,7% para o milho (PINGALI, 2012). A utilização das variedades modernas aumentou gradualmente 

nos 50 anos de RV, atingindo 63% das áreas cultivadas em 1998 (EVENSON e GOLLIN, 2003). 

 
4 Norman Borlaug pode ser considerado como rosto da Revolução Verde não somente pelas suas valiosas 
contribuições, mas também por ser representativo das características dos principais líderes que até poucos 
anos, permaneciam sendo brancos, homens, cisgêneros. A RV atingiu diversos países em desenvolvimentos e de 
rica cultura local, mas pouco dos saberes nativos foi empregado nas proposições deste período. 
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O pacote da RV inegavelmente contribuiu para o crescimento da oferta de alimentos em países em 

desenvolvimento, variando entre 12 e 20%, e para a redução dos preços de alimentos. Estima-se que sem a RV, os 

preços dos alimentos teriam sido 35-65% mais altos em uma média global, e a disponibilidade calórica média teria 

diminuído 11-13% por conta do crescimento populacional, o que prejudicaria ainda mais principalmente a população 

mais vulnerável (EVENSON e ROSEGRANT, 1999). A queda dos preços do arroz no período de 1992 a 2000, 

contribuiu para que a população de Bangladesh pudesse gastar mais com outros alimentos, pois seus gastos com a 

alimentação básica diminuíram (HEADEY, 2016; TORLESSE et al, 2003). 

Importante relembrar que o início da RV se deu em diferentes momentos ao redor do mundo: no México 

no final da década de 1950, espalhou-se pela Ásia durante as décadas de 1960 e 1970 e continuou na China nas 

décadas de 1980 e 1990 (PINGALI, 2012). Em um período de 40 anos, a proporção de pessoas com fome no 

mundo diminuiu de cerca de 60% em 1960 para 17% em 2000 (EVENSON e ROSEGRANT, 1999). 

No entanto, a RV foi bastante direcionada e a sua contribuição para a redução da fome também. Em 

1998, a Ásia marcava 82% das áreas agrícolas que incluíam variedades de alto rendimento, enquanto esta mesma 

variável era de 27% na África (EVENSON e GOLLIN, 2003). No período inicial da RV, a África ficou para trás 

com relação a outras regiões que foram priorizadas no incentivo as pesquisas agrícolas. Apenas no período da RV-

tardia (2005) a adoção de variedades melhoradas na África Subsaariana atingiu 70% para o trigo, 45% para o milho e 

26% para o arroz (PINGALI, 2012).  

Parte dos agricultores, principalmente os de zonas mais pobres, não foram alcançados pelos avanços 

tecnológicos, e sofreram substancialmente com a RV (PINGALI, 2012). As agricultoras e líderes familiares 

obtiveram ganhos proporcionalmente menores do que seus pares homens, sendo que evidências mostram que as 

mulheres não são menos eficientes do que suas contrapartes nos trabalhos agrícolas (RANEY et al., 2021). No 

entanto, há muito tempo enfrentam barreiras consistentes para obter acesso aos recursos produtivos. Além disso, a 

distribuição desigual de terras, a arbitrariedade no direcionamento dos incentivos fiscais e políticas que beneficiavam 

apenas grandes proprietários, contribuíram para que a RV não alcançasse os mais vulneráveis (PINGALI, 2012). 

Ainda que este método de agricultura originado no período esteja associado à erosão, perda de 

biodiversidade, contaminação do meio ambiente e alta pegada de carbono, a Revolução Verde de certo modo 

amenizou os impactos ambientais da agricultura. Apesar de contraditório, se a produção mundial de cereais de 1950 

ainda prevalecesse em 2000, seriam necessários quase 1,2 bilhão de hectares a mais para a agricultura, em vez dos 660 

milhões de hectares usados, para atingir a colheita global de 2000 (BORLAUG, 2007). A produção de safras de 

cereais foi triplicada na RV, mas apenas de 30% na área de terra cultivada aumentou, o que pode ser associado com 

menores taxas de desmatamento do que o potencial para tanto, já que a preocupação ambiental não era vigente na 

época. De acordo com Pingali (2012), principalmente nos países em desenvolvimento, a produção agrícola teria 

ocasionado uma grande expansão da área plantada representando ainda mais desmatamento. 

Apesar da inegável contribuição que a RV teve no desenvolvimento agrícola, a persistência da fome e da 

pobreza em países de baixa renda, em especial, na África Subsaariana, é uma prova de que a alta produtividade não 

garante alimento se não for acompanhada da redução das desigualdades (EVENSON e GOLLIN, 2003).  

Aqui, ao apontar as consequências negativas e inconsistências da RV, não existe intenção de retirar dela 

sua enorme contribuição para o desenvolvimento da agricultura e para provisão de alimentos em diversos países. 

Cabe dizer que o trabalho de Borlaug causou tanto impacto positivo que em 1970 ele foi laureado com o prêmio 

Nobel da Paz. A intenção do Pai da Revolução Verde e sua equipe é visivelmente genuína, o que se percebe em seus 

discursos e textos é a preocupação com a disponibilidade de alimentos. 
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A batalha para garantir a Segurança Alimentar para centenas de milhões de pessoas 
miseravelmente pobres está longe de ser vencida. Devemos aumentar o suprimento 
mundial de alimentos, mas também reconhecer os vínculos entre o crescimento 
populacional, a produção de alimentos e a sustentabilidade ambiental. Sem um 
equilíbrio melhor, os esforços para deter a pobreza global serão interrompidos 
(Borlaug, 2007). 

A participação da fitopatologia no contexto da RV está relacionada não somente a especialidade de 

Norman Borlaug, mas principalmente enquanto ciência que forneceu subsídios técnicos para o melhoramento de 

espécies a fim de criar variedades resistentes a patógenos e no desenvolvimento de agrotóxicos para promoção do 

controle químico. Os produtos fitossanitários faziam parte do pacote da RV. O controle químico é muito mais 

antigo do que se possa imaginar, com a utilização da Calda Bordalesa datando de 1885, por exemplo (RUSSEL, 

2005). 

No entanto, até 1940, as preparações químicas para o controle de patógenos eram voltadas principalmente 

para a horticultura e produção de vegetais, com doenças que causavam danos de fácil identificação (CARVALHO & 

NODARI, 2017). Nessa década, o controle químico muitas vezes se mostrava ineficaz ou causava danos a própria 

safra. A partir desse período, a indústria de químicos aumentou o investimento em pesquisas e surgiram novas 

famílias de produtos químicos, fomentando o mercado de fungicidas. 

Foi a partir da década de 1960 que o mercado de fungicidas se direcionou da horticultura para as 

chamadas grandes culturas, ou seja, para os grãos de monocultivo. No contexto do Brasil: “no período 1958-1976 

surgiram, 400 novas espécies de pragas em 37 culturas. Note-se que o maior número dessas pragas surgiu no período 

1963-1976, quando o consumo de agrotóxicos foi sensivelmente mais elevado que a partir de 1958-1963” 

(FERRARI, 1985, p.23). 

Os monocultivos em larga escala com a utilização de lavouras geneticamente homogêneas e o uso 

intensivo de agrotóxicos, são a combinação perfeita para a seleção de patógenos resistentes. Ao longo do tempo, 

observa-se a necessidade de novas formulações que sejam capazes de sobrepor a resistência dos patógenos. Além de 

ser uma luta contra o processo coevolutivo, a utilização intensiva de agrotóxicos promove a contaminação ambiental 

e humana em larga escala (NELSON, 2020). Reforça-se ainda que a RV foi o período em que se direcionou as 

pesquisas de melhoramento  genético para os cereais, sobretudo trigo, arroz e posteriormente milho. A vasta maioria 

das espécies de plantas das quais a humanidade depende para dietas variadas e nutritivas, incluindo espécies 

intimamente relacionadas com aspectos culturais e Segurança Alimentar de comunidades locais, não teve muita 

atenção. Apenas nas últimas décadas a pesquisa agrícola internacional se abriu para mais culturas e abordagens. 

3.1.4. Atualmente 

A partir dos anos de 1950, a fitopatologia teve muitos avanços significativos, com o crescimento de áreas 

como a fisiologia dos patógenos e o progresso da doença. A epidemiologia se consolidou como uma importante área 

capaz de predizer e prevenir o avanço de epidemias. No final do século XX, conforme aconteceu para a ciência 

como um todo, a biotecnologia passa a contribuir também com a fitopatologia (BERGAMIN FILHO e KIMATI, 

2011). Hoje, boa parte dos trabalhos ainda se volta para a fisiologia e bioquímica fitopatológicas, com contribuições 

para o manejo de doenças em suas várias formas de controle, indo desde o controle químico ao biológico. É 

fundamental reconhecer ainda que o conhecimento em biologia molecular trouxe para a área termos e tecnologias 

que vão permanecer pelos próximos anos: S.A.R. (Systemic Acquired Resistance) e I.S.R. (Induced Systemic 

Resistance), efetores e CRISPR-CAS9, são apenas algumas das mais difundidas. 
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A relevância da fitopatologia desperta o interesse de pesquisadores e recebe financiamento para pesquisas, 

pois o controle de doenças de plantas ainda é uma necessidade. Aproximadamente 45% da produção anual de 

alimentos é perdida devido à infestação de pragas; cerca de 10 a 16% das safras são perdas por doenças (OERKE, 

2006). Além disso, hoje sabe-se que o crescimento exponencial das monoculturas durante a Revolução Verde 

converge para a seleção direcional de patógenos biotróficos com alta taxa de reprodução e as mudanças climáticas 

aparentemente irão afetar negativamente este cenário. A produtividade das safras já foi afetada negativamente pelas 

mudanças climáticas, com as principais safras tropicais (milho e arroz) sendo as mais atingidas (NELSON, 2020). 

À medida que o clima global se torna mais instável e recursos como água, terra e solo estão sendo 

continuamente esgotados ou degradados, é difícil considerar que a agricultura da antiga Revolução Verde ainda terá 

muito espaço. Plantar e colher com dependência de altos insumos tem uma grande pegada de carbono, com 

estimativas recentes sugerindo que a agricultura contribui de 10 a 12% para as emissões de gases das mudanças 

climáticas (SMITH et al. 2014). 

Em diversos setores das ciências agrárias existe um esforço e investimento crescentes para que o modelo 

Revolução Verde de se fazer agricultura seja gradualmente substituída pela agroecologia ou agricultura regenerativa 

(RHODES, 2012). Para a fitopatologia, observa-se na pesquisa internacional uma tendência ao incentivo para 

diversificação de safras, controle biológico e outras técnicas, como o Manejo Integrado de Doenças (NELSON, 

2020). Há uma variedade de razões pelas quais a diversificação de culturas aumentaria a sustentabilidade, incluindo 

questões reconhecidas pela própria fitopatologia, como a durabilidade de resistência e potencial de epidemias 

reduzido (MUNDT, 2014).  

De forma geral, a revisão até aqui apresentada demonstrou que ao longo do tempo e com o aumento da 

produtividade, a agricultura que possuía como missão e concepção a produção de alimentos, foi gradativamente 

priorizada como meio de produção de riquezas. A dedicação em retomar o histórico da fitopatologia, tem 

principalmente o propósito de ressaltar que as perspectivas com relação ao mundo estão inseridas em um tempo e 

espaço determinados por contextos históricos. Na Idade Média, com os recursos e crenças da época fazia sentido 

atribuir as doenças de plantas a um castigo divino. Há poucas décadas nada se sabia sobre as vias de resistência S.A.R 

ou ISR. Hoje, a produção em ciências agrárias é vasta, mas ainda não existe previsão para o fim da fome mundial. A 

Fome da Batata na Irlanda teve como causa principal Phytophtora infestans, mas as decisões ao redor da crise 

fitossanitária foram cruciais para se determinar as consequências da doença. 

 

3.2. Segurança Alimentar 

O acesso à alimentação é um direito humano em si mesmo, na medida em que a 
alimentação se constitui no próprio direito à vida. Negar este direito é antes de mais 
nada, negar a primeira condição para a cidadania, que é a própria vida (BRASIL,2006). 

Antes de iniciar esse tópico, é válido esclarecer qual é o conceito de Segurança Alimentar adotado neste 

trabalho. Não se trata do conceito de “food safety”, que pode ser traduzido como Segurança Alimentar também, ou 

segurança dos alimentos, conforme encontrado em diversos trabalhos dentro do contexto da fitopatologia (BARAK 

& SCHROEDER, 2012). Os problemas relacionados com Aspergillus flavus, de importância fitopatológica e médica, 

causa de doenças em plantas ao passo em que produz a aflatoxina, de relevante importância médica (AMAIKE & 

KELLER, 2011). A Segurança Alimentar à qual esse   trabalho se dedica, relaciona-se com a disponibilidade de 

alimentos. Na verdade, este é um conceito que assim como a fitopatologia, mudou ao longo do tempo. 
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A conceituação sobre Segurança Alimentar se desenvolveu a partir da Conferência Mundial da 

Alimentação de 1974 e estima-se que há cerca de duzentas definições diferentes do termo (SMITH et al., 1993). Os 

inúmeros conceitos utilizados refletem a problemática da questão alimentar no mundo, com diversas perspectivas 

sobre seus desafios. De acordo com MAXWELL (1996) a Segurança Alimentar é um tema pós-moderno que requer 

o reconhecimento explícito de sua complexidade e diversidade.  

Um dos conceitos mais difundidos ainda hoje, originou-se na Cúplua Mundial da Alimentação de 1996 

(Roma), em tradução literal: “A Segurança Alimentar existe quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm 

acesso físico e econômico a alimentos seguros e alimentos nutritivos que atendam às suas necessidades alimentares e 

preferências alimentares para uma vida ativa e saudável” (World Food Summit, 1996).  

A partir desse conceito, surgem quatro dimensões principais que devem ocorrer simultâneamente para 

que possa ser garantida S.A. local: Disponibilidade Física, ou seja, a oferta de alimentos; Acesso Econômico e 

Físico, considerando políticas de mercado e preços para garantir acesso ao alimento; Utilização dos Alimentos, 

compreendendo, bons cuidados e práticas de alimentação, preparo dos alimentos, diversidade da dieta e distribuição 

local de alimentos; e por fim, Estabilidade, considerando que mesmo que a ingestão de alimentos seja 

momentâneamente adequada, ainda é considerada inSegurança Alimentar se tiver acesso inadequado aos alimentos 

de forma periódica, com risco de deterioração do estado nutricional. 

Essa definição foi complementada ao longo do tempo, mas ainda é válida e amplamente utilizada. Para 

este trabalho, será considerada a definição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: 

Realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, 
em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 
tendo como base em práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a 
diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 
sustentáveis (BRASIL, 2006). 

Conforme exposto anteriormente, quando se tratou da Revolução Verde, depois da Segunda Guerra 

Mundial, o abastecimento mundial de alimentos e a extinção da fome tornaram-se prioridades na pauta internacional. 

Desde então, a Segurança Alimentar se tornou parte das agendas políticas nacionais e internacionais, com uma 

perspectiva pós-moderna de que “algo deve ser feito sobre isso” (MAXWELL, 1996). A partir das contribuições da 

RV e de diversas políticas públicas, realmente observou-se consideráveis avanços nessa questão, com alguns destes 

tendo sido apontados no tópico anterior. 

No Brasil, o período entre 2004 e 2013 foi marcado pela redução da inSegurança Alimentar moderada ou 

grave: redução de 59,7% em 2004 para 27,4% em 2013 (IPEA, 2019). Hoje, o Brasil está de volta ao Mapa da Fome, 

e estima-se que 116,8 milhões de brasileiros vivem atualmente em situação de inSegurança Alimentar de acordo com 

a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (2021). No gráfico abaixo (Figura 1), 

observa-se o aumento da Segurança Alimentar no período de 2004 a 2013, seguido da queda desde então. 

Consequentemente, a inSegurança Alimentar que havia diminuído entre 2004 e 2013, cresceu nos últimos anos, 

principalmente a partir de 2018. 
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Figura 1. Gráfico ilustrando os avanços e retrocessos com relação à Segurança Alimentar dentro do período de 2004- 

2020. 
Fonte: Rede Pessan. Disponível em: olheparafome.com.br 

 
Infelizmente, a pandemia da Covid-19 que eclodiu no Brasil e no mundo em 2020 e ainda perdura até o 

momento da escrita deste trabalho, evidenciou, ainda mais, as fragilidades dos sistemas agroalimentares e ressaltou as 

desigualdades sociais em nosso país (NEVES et al, 2021). A Segurança Alimentar é uma questão reconhecida, muito 

discutida, mas muito difícil de ser alcançada a nível global.   

Dentro dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU 

(Organização das Nações Unidas), existe o destaque para o objetivo 2: “Fome Zero e Agricultura Sustentável: acabar 

com a fome, alcançar a Segurança Alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável”.  

Meta 2.1 (Global) – Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as 
pessoas, em particular os pobres e as pessoas em situações vulneráveis, incluindo 
crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano.  

Meta 2.1 (Brasil) – Até 2030, erradicar a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, 
em particular os pobres e as pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças e 
idosos, a alimentos seguros, culturalmente adequados, saudáveis e suficientes durante 
todo o ano. 

Em “The State of Food Security and Nutrition in the World 2020”, a FAO (2020) aponta que o número 

de pessoas subnutridas no mundo continuou a aumentar em 2019 e que se as tendências mais recentes não forem 

revertidas, a meta do ODS 2 “Fome Zero” não será alcançada. 

A própria definição da FAO de Segurança Alimentar pressupõe interações que ocorrem dentro e fora dos 

sistemas alimentares. Componentes diversos, como preços dos alimentos, redução da pobreza, infraestrutura, acesso 

à educação e política global interferem no acesso aos alimentos (PÉREZ-ESCAMILLA & SEGALL-CORRÊA, 

2008). Como um campo da pesquisa, a Segurança Alimentar se encontra majoritariamente no âmbito das discussões 
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(COLE, 2018). Observa-se onde e como ocorre, o que deveria ser feito para mitigar a situação, estratégias políticas 

para combater a inSegurança Alimentar e a fome. A quantidade de pesquisas feitas sobre governança da S.A. 

(Segurança Alimentar) tem aumentado nos últimos anos (NILES, 2020). Boa parte das referências sobre S.A. se 

dedicam em como ela deveria ser idealmente, mas existe ainda uma lacuna de trabalhos mostrando como ela 

funciona e o que exatamente foi feito para alcançá-la. 

Nosso conhecimento sobre a governança da Segurança Alimentar é, portanto, em 
grande parte, dependente de narrativas. Embora essas narrativas tenham contribuído 
para uma maior atenção à governança nas abordagens de Segurança Alimentar, essa 
falta de base sólida é um tanto preocupante. Isso não apenas impede a obtenção de 
uma compreensão acadêmica sólida das questões de governança em questão, mas 
também enfraquece a força das recomendações feitas aos formuladores de políticas e 
partes interessadas envolvidas na concepção de arranjos de governança da Segurança 
Alimentar (CANDEL, 2014). 

Considerada a relevância das políticas públicas para a promoção da S.A., concerne ao presente trabalho 

apresentar como as ciências agrárias podem contribuir para a promoção da Segurança Alimentar e, 

consequentemente, para a redução da fome. Existem quatro principais componentes adaptados de Savary et. al 

(2017): 

• Produção de alimentos, relacionada com a capacidade da agricultura de produzir quantidades suficientes e 

qualidade apropriada; 

• Infraestrutura de armazenamento e liberação, como garantia de que os alimentos sejam adequadamente 

estocados e fornecidos através da produção local ou importação; 

• Distribuição, considerando o acesso físico aos alimentos, que devem chegar à todas as localidades; 

• Disponibilidade, representando o acesso aos alimentos ao longo do tempo, em detrimento de eventos 

repentinos (como crise econômica ou climática) ou eventos cíclicos (como epidemias de novos patógenos 

ou sazonalidade de um patógeno); 

• Poder de compra, enquanto acesso aos alimentos: possibilidade de aquisição de alimentos adequados para 

uma dieta nutritiva; 

• Valor intrínseco do alimento, enquanto componente cultural, seguro e nutritivo. 

No que concerne à fitopatologia geral, a proteção da agricultura contra doenças de plantas em particular 

tem um papel claro a desempenhar no atendimento à crescente demanda por qualidade e quantidade de alimentos 

(STRANGE e SCOTT, 2005). Retomando a pirâmide das doenças (ampliação do triângulo das doenças), observa-se 

que, no que concerne à Segurança Alimentar, o componente humano se coloca como protagonista enquanto abrange 

os agricultores, pesquisadores, poder público e público em geral. 
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Os cientistas, principalmente os fitopatologistas, são responsáveis por fornecer subsídios para os demais 

atores, com base no conhecimento produzido ou legitimado através da pesquisa. Os agricultores são os primeiros 

afetados pela presença dos patógenos em plantas cultivadas e optam pelas formas de manejo que apresentam melhor 

custo-benefício, envolvendo ainda questões socioculturais e até mesmo aspectos ideológicos sobre essas decisões. O 

poder público representa a regulamentação e oficialização de medidas para o controle de doenças, podendo 

promover ou silenciar iniciativas, além de interferir nas medidas preventivas para contenção de pragas quarentenárias 

e prevenção de epidemias. Por fim, o público em geral se posiciona dentro do contexto sócio-histórico, levantando 

questionamentos sobre os métodos de controle utilizados e pressionando mudanças através das redes de 

comunicação e de seu poder de compra enquanto consumidor. A Figura 2 sintetiza estes aspectos dentro da pirâmide 

da doença. 

 

Figura 2. Diagrama representando os diferentes atores incluídos no componente “humano” da pirâmide da doença. 
Fonte: Adaptado de Barretta et. al (2021) 

Sem a intenção de subestimar a complexidade do tema, a partir da contextualização apresentada sobre o 

histórico da fitopatologia, este trabalho busca justamente compreender como esta área pode direcionar seus esforços 

para contribuir com a Segurança Alimentar local. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Contextualização do estudo 

Este trabalho consiste em uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa, de modo que permite 

maior familiaridade com a questão da Segurança Alimentar dentro da fitopatologia, considerando vários aspectos 

envolvidos com a problemática apresentada. 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, 
de tipo aproximativo, acerca de determinado fato (...) Muitas vezes as pesquisas 
exploratórias constituem a primeira etapa de uma investigação mais ampla. Quando o 
tema escolhido é bastante genérico, tornam-se necessários seu esclarecimento e 
delimitação, o que exige revisão da literatura, discussão com especialistas e outros 
procedimentos. O produto final deste processo passa a ser um problema mais 
esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos mais sistematizados (GIL, 
2008 p. 128). 

Para o cumprimento dos objetivos relacionados às contribuições, lacunas e perspectivas sobre Segurança 

Alimentar na área da fitopatologia, foram consideradas tanto as pesquisas desenvolvidas nos últimos anos que 

tratassem do tema, quanto a percepção de profissionais e estudantes da área. A fim de analisar a temática dentro dos 

artigos publicados nos últimos anos, foi realizada uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL). Com a finalidade de 

compreender melhor as percepções dos fitopatologista sobre a Segurança Alimentar em sua área, foram realizadas 

entrevistas com especialistas e a distribuição de formulários entre estudantes ou profissionais da fitopatologia. Neste 

tópico, serão descritos os procedimentos metodológicos adotados em cada etapa deste trabalho. O Apêndice A 

apresenta um quadro relacionando os objetivos, metodologias e resultados deste trabalho. 

4.2. Revisão Sistemática de Literatura 

As Revisões Sistemáticas de Literatura consistem em processos de pesquisa bibliográfica com base em 

critérios explícitos e replicáveis, cuja finalidade está em caracterizar determinado tópico de um campo da ciência. De 

acordo com Briner e Benyer (2012): 

Uma revisão sistemática aborda uma questão específica, utiliza e explicita métodos 
transparentes para realizar uma pesquisa bibliográfica completa e avaliação crítica de 
estudos individuais, e tira conclusões sobre o que atualmente sabemos e não sabemos 
sobre uma determinada questão ou tema. 

As RSL surgiram e se popularizaram na área da saúde, onde ainda são bastante presentes, mas atualmente 

são realizadas com diferentes propósitos em vários campos de investigação. Com a finalidade de otimizar o processo 

manual da Revisão Sistemática de Literatura, optou-se por utilizar o software gratuito e de livre acesso StArt (State of 

the Art through Systematic Review) como ferramenta instrumental (FABBRI et al, 2012). O software que auxilia no 

planejamento da RSL e análise dos documentos foi desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisa em Engenharia de 

Software (LAPES), do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 

O StArt possibilita maior organização e agilidade na realização das três grandes partes de uma revisão 

sistemática: planejamento, execução e sumarização. Por planejamento entende-se a elaboração de um protocolo, 

onde são definidos os objetivos e parâmetros da RSL conforme resumido pelo Quadro 2. No processo de execução, 
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se realiza a seleção e extração dos trabalhos apresentados pelas strings de busca5. Por fim, na sumarização, são 

observados os artigos que foram extraídos e os dados que podem ser observados a partir de cada um dos trabalhos 

aceitos. 

4.2.1. Planejamento e idenficiação 

A fim de cumprir o objetivo de identificar se e como a fitopatologia aborda a temática de Segurança 

Alimentar em seus trabalhos, foi realizada uma busca inicial nas bases de dados, a fim de se reconhecer os principais 

termos que poderiam ser utilizados como strings de busca. Sendo assim, os termos abaixo foram definidos: 

 

Termos de busca Área de referência 

"Phytopathology" OU "Plant 
pathology" OU "Plant disease" 

Enquanto termos referentes à área de fitopatologia 

"Food security" OU "Food suply" OU 
"Nutrition security" 

Enquanto termos referentes à Segurança Alimentar 

Quadro 1. Termos de busca em cada uma das áreas de referência da RSL. 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Para delimitação das buscas, determinou-se que a busca seria realizada considerando-se: 

• Os termos de busca estivessem presentes em título e/ou resumo do trabalho – considerando que são as 

partes do texto de maior destaque e identificação do tema; 

• Trabalhos publicados no intervalo de janeiro/2017 a outubro/2021 - 

compreendendo um período dentro dos últimos 5 anos, pesquisas recentes; 

• Apenas artigos científicos, excluindo-se revisões de literatura ou revisões sistemáticas – considerando 

apenas trabalhos originais, com dados primários ou secundários, mas desconsiderando as revisões; 

• Somente artigos de acesso aberto, para possibilitar leitura integral se fosse o caso; 

• Apenas trabalhos de áreas: Agricultural and Biological Sciences; Environmental Science; Immunology and 

Microbiology; Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Social Sciences; Multidisciplinary; Earth and 

Planetary Sciences – limitando às áreas que poderiam relacionar SA com a fitopatologia; 

• Somente artigos em inglês – para facilitar a leitura integral caso fosse necessário. 

 

Apenas com a busca dos termos em títulos e resumos foram encontrados 1.564 trabalhos, considerando 

as duas bases de dados (Web of Science® e Scopus®). A partir da aplicação dos filtros, os trabalhos foram reduzidos até 

totalizarem 186 artigos. Para análise dos trabalhos foi fundamental a elaboração de um protocolo a ser inserido no 

StArt, cuja síntese se encontra no Quadro. 

 

 

 
5 Strings de busca são os termos utilizados junto das palavras-chave de acordo com cada base de periódicos 
científicos. Em uma base pode ser necessário utilizar aspas e o conectivo AND quando objetivo é encontrar dois 
termos na mesma busca, enquanto em outra base esse recurso pode se apresentar de maneira distinta. É 
fundamental conhecer as Strings de busca que se aplicam a base de periódicos escolhida, para garantir que o 
resultado de busca seja adequado ao objetivo da RSL. 
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Protocolo Simplificado da RSL 

Questão principal Como a temática de Segurança Alimentar aparece nos trabalhos da 

área de fitopatologia 

Palavra-chave e sinônimos "Phytopathology" ou "plant disease" ou"plant pathology” e "food 

security"ou "food supply" ou "nutrition security" ou "provision of food" 

Intervenção Revisão Sistemática de Literatura 

População Artigos disponíveis nas Bases de Dados selecionadas 

Fontes de busca e critério Base de dados de periódicos eletrônicos indexados com texto completo 
disponível, sendo estas Web of Science e Scopus® 

Idioma do estudo Inglês 

Critérios de Inclusão (I) e 

Exclusão (E) 

(I) Abordar a temática de Segurança Alimentar relacionando-a com 
fitopatologia; (E) Abordar a questão de Segurança Alimentar, mas não 
relacionada com fitopatologia; (I) Conter palavra-chave no resumo; (I) Conter 
palavra-chave no título; (E) Revisão; (I) Acesso aberto; (E) Conter a palavra-
chave no resumo, mas não tratar da temática; (I) Abordar questões de 
fitopatologia, relacionando com S.A.; (E) Tratar de fitopatologia, mas não 
relaciona com Segurança Alimentar; (E) Tratar de uma cultura ou patógeno 
específico; (E) Estudo sobre uma forma de controle específica; 

Extração final dos artigos A partir das classificações: Relaciona a patologia vegetal com a 

Segurança Alimentar; relaciona a Segurança Alimentar com a patologia 

vegetal; Aborda a problemática de uma cultura, patógeno ou pais específico, 

mas o faz a partir da questão Segurança Alimentar. 

Quadro 2. Síntese do Protocolo utilizado para RSL e inserido no StArt. 
Fonte: Elaboração propria. 

Os critérios de exclusão visaram principalmente delimitar a seleção aos trabalhos que tinham como objeto 

de estudo a Segurança Alimentar relacionada com a fitopatologia e vice-versa. Por isso, aqueles trabalhos que 

abordavam a Segurança Alimentar sem relacioná-la com fitopatologia foram excluídos durante a seleção. Da mesma 

forma, quando as palavra-chave apareciam apenas no resumo, mas durante o desenvolvimento do texto não se 

encontrou discussão de um dos dois pontos centrais deste trabalho, o trabalho também foi desconsiderado. Por fim, 

os trabalhos que discorriam sobre uma cultura ou patógeno ou forma de controle específicos foram desconsiderados 

nesse contexto quando não relacionavam em seu desenvolvimento sobre Segurança Alimentar. Existem inúmeras 

possibilidades para a construção dos críterios em uma RSL, de modo que outros critérios podem ser futuramente 

considerados para auxiliar na identificação dos trabalhos que discutem sobre fitopatologia e Segurança Alimentar. Os 

critérios de seleção e exclusão aqui apresentados foram selecionados a fim de corresponder com as justificativas 

anteriormente apresentadas, contemplando os pontos mais pertinentes dentro deste trabalho.  

4.2.2. Seleção e extração 

A partir das 186 publicações científicas foi realizada a Identificação dos Artigos, onde os principais dados 

de cada trabalho foram exportados no formato BibTex e importados na ferramenta StArt. A partir dos critérios de 

Inclusão e Exclusão apresentados no protocol (Quadro 2) e detalhados a seguir (Quadro 3) os trabalhos foram 

aceitos mediante o seu conteúdo. Nessa etapa foram rejeitados 148 trabalhos, que em grande parte continham algum 

dos termos no resumo ou nas palavras-chave e até mesmo no título, mas ou se restringiam exclusivamente ao 
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aspecto Segurança Alimentar ou a fitopatologia em seu desenvolvimento, correspondendo a pelo menos um dos 

critérios de exclusão. 

 

 

IN
C

L
U

S
Ã

O
 

Acesso aberto 
Foram considerados apenas trabalhos com possibilidade de leitura 

do texto integral. 

Abordar a temática de 
segurança alimentar 
relacionando-a com fitopatologia 

 

Os trabalhos inclusos poderiam tratar principalmente de segurança 

alimentar, desde que abordando, no desenvolvimento do trabalho, 

temáticas relacionadas com fitopatologia. 

Contém palavra-chave no  

resumo e/ou contém palavra- Os artigos selecionados deveriam conter ao menos um dos termos 

chave no título de busca no resumo e/ou no título, integrados à temática do estudo. 

Aborda questões de fitopatologia, 
relacionando com Segurança 
Alimentar 

Para inclusão dos trabalhos, foram considerados aqueles que se 

dedicassem à fitopatologia, mas que no seu desenvolvimento 

considerassem a Segurança Alimentar para tal. 

E
X

C
L

U
S
Ã

O
 

Revisão 
As revisões de quaisquer tipos foram desconsideradas para essa 

RSL. 

Aborda a questão de segurança  

alimentar, mas não relacionada Foram desconsiderados os trabalhos que não abordavam ou 

com fitopatologia tratavam pontualmente sobre a fitopatologia 

Estudo sobre uma forma de 
controle específica 

Foram desconsiderados os trabalhos que mencionavam aspectos da 

Segurança Alimentar, mas eram dedicados a uma forma de controle 

específica, sem acrescentar aspectos de S.A. no desenvolvimento. 

Trata de fitopatologia, mas não Foram desconsiderados os trabalhos que consideravam a segurança 

relaciona com segurança alimentar apenas na Introdução ou Conclusão, sem abordá-la no 

alimentar desenvolvimento. 

Trata de uma cultura ou 
patógeno específico 

Foram desconsiderados os trabalhos que mencionavam aspectos da 

Segurança Alimentar, mas eram dedicados a um patógeno específico, 

sem acrescentar aspectos de S.A. no desenvolvimento. 

Quadro 3. Síntese dos critérios de Inclusão e Exclusão da RSL. 
Fonte: Elaboração propria. 

Para a etapa de Extração de dados foram considerados os 35 artigos aceitos em Seleção, que de acordo 

com o resumo pareciam contemplar pelo menos um dos critérios de inclusão. Nessa etapa foi realizada a leitura 

integral dos trabalhos. Dos 35 trabalhos aceitos em Seleção, 9 contemplavam os critérios de inclusão e foram aceitos 

na etapa de Exclusão. Por fim, foram considerados apenas trabalhos com ao menos uma citação acadêmica, 

totalizando 7 trabalhos. A síntese do filtro que foi realizado nessas etapas se encontra na Figura 3. 
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Figura 3. Etapas da RSL.  
Fonte: Elaboração própria 

Os 7 artigos foram então interpretados dentro dos critérios a seguir: 

1) Relaciona a fitopatologia com Segurança Alimentar; 

2) Relaciona Segurança Alimentar com a temática de fitopatologia; 

3) Aborda questões específicas de um país, espécie vegetal ou patógeno vegetal, mas o faz 

a partir da Segurança Alimentar. 

A partir disso, foi desenvolvida a etapa de Sumarização, sendo elaborada uma tabela categorizando cada 

artigo, que será apresentada em Resultados. Com o auxílio do StArt foram desenvolvidas Nuvens de Palavras para os 

trabalhos analisados, a fim de perceber quais são os termos que se destacam nas etapas de Seleção e Extração da 

RSL, uma vez que neste tipo de análise as palavras-chave em destaque se apresentam por ordem de frequência e 

tamanho. 

4.3. Formulário estruturado 

A fim de conhecer melhor sobre o que os pesquisadores da área de fitopatologia pensam sobre o tópico 

“Segurança Alimentar”, foi veiculado um formulário estruturado entre estudantes de pós-graduação, pós-doutorado, 

docentes e profissionais da área. De acordo com Gil (2008) “A entrevista estruturada desenvolve-se a partir de uma 
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relação fixa de perguntas, cuja ordem e redação permanece invariável para todos os entrevistados, que geralmente 

são em grande número. Por possibilitar o tratamento quantitativo dos dados, este tipo de entrevista torna-se o mais 

adequado para o desenvolvimento de levantamentos sociais (...) Outra vantagem é possibilitar a análise estatística dos 

dados, já que as respostas obtidas são padronizadas”. 

As questões presentes no formulário foram elaboradas de acordo com Gil (2008), considerando que 

deveriam ser de fácil entendimento e fácil preenchimento dos participantes, principalmente considerando ainda que 

uma pergunta não deve sugerir respostas. Dessa forma, o formulário foi desenvolvido em colaboração com 

pesquisadora familiarizada com pesquisas qualitativas e também foi repassado na forma de “piloto” para 5 

fitipatologistas, aos quais foi solicitado retorno sobre a compreensão das questões, tempo empregado no 

preenchimento e interpretação dos temas.  

A seguir, serão apresentadas parte das questões presentes no formulário. Dos 30 tópicos, entre 

identificação dos participantes e as questões propriamente ditas, apenas serão apresentados os que integram os 

Resultados dessa pesquisa. As outras questões, apesar de relacionadas com a temática, não foram consideradas nessa 

primeira análise, pois acredita-se que seja interessante integrar outros pesquisadores em sua análise e discussão, a fim 

de que possam ser gerados outros produtos dessa pesquisa.  

- Declaro que li os termos acima e aceito participar dessa pesquisa [Caixa de seleção – o formulário só tem 

continuidade se o participante aceitar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinalando “SIM”] 

- Gênero [Caixa de seleção/Preenchimento livre] 

- Programa de Pós-graduação [Caixa de seleção/Preenchimento livre] 

- Universidade (instituição e localização [Caixa de seleção/Preenchimento livre] 

- Graduação [Caixa de seleção/Preenchimento livre] 

- Atualmente, está desenvolvendo (Doutorado, Mestrado, Trabalho em Instituito de Pesquisa, etc) [Caixa de 

seleção/Preenchimento livre] 

- Selecione abaixo os 3 tópicos que você considera de maior relevância dentro das pesquisas em fitopatologia 

[Caixa de seleção] 

- Brevemente: qual a importância da fitopatologia para a sociedade? [Caixa de texto] 

- Na escala abaixo, qual a importância da fitopatologia para a sociedade? [Escala de Likert6  – 1 a 10] 

- Na escala abaixo, qual a importância da fitopatologia para o agronegócio? [Escala de Likert – 1 a 10] 

- Na escala abaixo, qual a importância da fitopatologia para a agricultura familiar? [Escala de Likert – 1 a 10] 

- Na escala abaixo, qual a importância da fitopatologia para a agroecologia? [Escala de Likert – 1 a 10] 

- Selecione abaixo a cultura de interesse de sua pesquisa (patossitema): [Caixa de seleção/Preenchimento 

livre] 

- Na escala abaixo, qual a importância da cultura que você estuda para a economia brasileira? [Escala de 

Likert – 1 a 10] 

- Na escala abaixo, qual a importância da cultura que você estuda para a Segurança Alimentar? [Escala de 

Likert – 1 a 10] 

 
6 Utilizada com frequência em pesquisas de opinião, a Escala de Likert consiste em uma escala de concordância 
com determinada afirmação, podendo ser adaptada dentro dos questionários. No caso, foi utilizada de “Pouco 
importante” até “Muito importante”. 
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- De forma resumida, como você relaciona a sua pesquisa em fitopatologia com economia e Segurança 

Alimentar? [Caixa de seleção/Preenchimento livre] 

- Você estuda algum patossistema? Se sim, qual é o patógeno e o vetor (se presente)? [Caixa de 

seleção/Preenchimento livre] 

- Se quiser participar da etapa de entrevista ou saber o resultado desse trabalho, deixe seu contato [Caixa de 

texto] 

 

Após o retorno dos formulários “piloto” e lapidação das questões, a versão final foi veiculada via 

GoogleForms, por ser gratuito e de fácil acesso e repassado para cinco programas de pós-graduação. Os programas 

de pós-graduação foram selecionados por se identificarem como sendo da área de Fitopatologia e estão listados a 

seguir: 

• USP/Esalq – Universidade de São Paulo – Escola Superior de Agricultura “Luis de Queiroz” – PPG 

Fitopatologia e Nematologia 

• UFV – Universidade Federal de Viçosa – PPG Fitopatologia 

• UNB – Universidade de Brasília – PPG Fitopatologia 

• UFLA – Universidade Federal de Lavras – PPG Agronomia/Fitopatologia 

• UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco – PPG Fitopatologia 

Além disso, o formulário foi também veiculado por meio do grupo “Mulheres na Fitopatologia”, da 

Sociedade Brasileira de Fitopatologia (SBF), do qual a pesquisadora faz parte, tendo sido hospedado também no site 

da SBF. O formulário ficou aberto por 3 meses e neste período recebeu 78 respostas. 

É difícil inferir qual a população de fitopatologistas em formação ou em atuação no Brasil. Por isso, o 

número utilizado para conferir a representatividade da amostra obtida foi realizado a partir de um levantamento 

realizado pelo grupo “Mulheres na Fitopatologia”, que em 2021 identificou 687 profissionais da área de fitopatologia. 

Extrapolando esse valor como população conhecida de fitopatologista no Brasil e sabendo-se que o número de 

respondentes ao formulário foi 78, o grau de confiança para este questionário foi de 95% e a margem de erro das 

respostas é de 10,5%. A seguir, será apresentado o perfil dos participantes, através das Figuras 4, 5, 6 e 7. 

Figura 4. Identificação do gênero dos participantes. 
Fonte: Elaboração própria 
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A maior parte dos participantes através do formulário se identificavam como Mulheres 

cisgênero, o que se justifica pelo grande engajamento através do grupo “Mulheres na Fitopatologia”, um 

dos locais onde o formulário foi veiculado.  

 

Figura 5. Instituições dos participantes do formulário. 
Legenda: ES.A.LQ: Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (SP); UFV: Universidade Federal de 
Viçosa (MG); UNB: Universidade de Brasília (DF); UFRPE: Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(PE); UNESP: Universidade Estadual de Paulista (SP); UFLA: Universidade Federal de Lavras (MG); 
UFTPR: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (PR); IB: Instituto Biológico (SP); UFMT: 
Universidade Federal de Mato Grosso (MT); IAC: Instituto Agronômico de Campinas (SP); UEM: 
Universidade Estadual de Maringá (PR); UEL (Universidade Estadual de Londrina (PR); Não informado: 
participantes que não registraram instituição; IF-Sul- Minas: Instituto Federal do Sul de Minas (MG); FESB: 
Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista (SP); Uniderp: Universidade para o Desenvolvimento 
do Estado e da Região do Pantana (MS); UEMA: Universidade Estadual do Maranhão (MA); UESC: 
Universidade Estadual de Santa Catarina (SC); UEPG: Universidade Estadual de Ponta Grossa (PR); UC 
Riverside: Universidade da Califórnia, campus Riverside (CA, Estados Unidos da América); SWISS: Swiss 
Federal Institute of Technology (Zurich; Alemanha); UF Gainesville: Universidade da Flórida, campus 
Gainesville (FL, Estados Unidos da América); U of Georgia: Universidade da Geórgia (GA, Estados 
Unidos da América). 

Fonte: Elaboração própria 
 

Este trabalho contou com a participação de representantes de 24 instituições distribuídas pelo 

Brasil e algumas destas no exterior. As regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul estão representadas 

entre os respondentes; infelizmente, nenhuma instituição localizada na região Norte do país participou 

dessa pesquisa. 
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Figura 6. Programa de pós-graduação dos participantes. 

Fonte: Elaboração própria. 

A participação não estava restrita apenas aos que estão ou já concluíram pós-graduação em 

fitopatologia, mas estava aberta aos que trabalhavam com fitopatologia, por isso, houve uma diversidade de 

programas de pós-graduação entre os estudantes e docentes participantes.  

 

Figura 7. Identificação da atual atividade profissional dos participantes. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Também estava aberta a participação de todos os que se identificavam com a área em sua 

atuação no mercado de trabalho, sendo esta atividade de pesquisa, comercial ou prestação de serviços. 

 

4.4. Entrevistas 

Ainda, foram realizadas entrevistas com profissionais da área que pudessem representar diferentes atuações. 

Os entrevistados foram arbitrariamente convidados para participarem do projeto, através da busca ativa de 

instituições que se relacionavam direta ou indiretamente com a fitopatologia, conforme o Quadro 4. A metodologia 

selecionada foi a da entrevista com pauta. De acordo com Gil (2008), a entrevista com pauta pressupõe certo grau de 

estruturação, guiada por uma relação de pontos de interesse, porém com poucas perguntas diretas e permitindo que 

os participantes possam falar livremente sobre o tema.  

As entrevistas foram realizadas por meio de chamadas de vídeo (gravadas com autorização do entrevistado), 

o que possibilitou conversar com pesquisadores de diferentes partes do país e ainda assegurando a manutenção do 

distanciamento social, preservando ambas as partes. Os entrevistados autorizaram a sua identificação, que no caso 

desse trabalho se faz necessária, pois sua trajetória e a instituição da qual fazem parte são importantes para suas 

perspectivas.  

Código 

utilizado 
Nome Instituição 

E1J Dra. Juliana Astua 
Presidente da “Sociedade Brasileira de Fitopatologia” e pesquisadora da 

Embrapa 

E2S Dr. Sérgio Mazaro 
Professor da UFTPR “Universidade Tecnológica Federal do Paraná” e editor do 

livro "Manejo Agroecológico de doenças" 

E3D Dra. Débora Cruz 
Chefe da Divisão de Fiscalização do Tratamento Quarentenário - DIFTQ 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

E4M Dr. José O. Menten 
Professor da ES.A.LQ/USP e Presidente do CCAS - Conselho 

Científico para Agricultura Sustentável 

E5F Dra. Daniele Fontana 
Doutora em Fitopatologia (ESALQ/USP), Colaboradora da Agrobiológica e 

filha de  agricultores (produção familiar de tomates) 

E6A Ms. Amanda Pinto Vice-Presidente da “Sociedade Rural Brasileira” 

Quadro 4. Entrevistados e seus respectivos cargos no momento das entrevistas, que foram realizadas entre setembro 
e novembro/2021. 

Fonte: Elaboração própria 

A entrevista em pauta conta com tópicos de direcionamento do diálogo, podendo este ser ampliado de 

acordo com o desenvolvimento da conversa com cada entrevistado. Para este trabalho, existiram pautas principais: 

- Qual sua relação com a fitopatologia? 

- Na sua opinião, qual a principal função da fitopatologia? 

- Qual a relação entre fitopatologia e: agronegócio? Sustentabilidade? Agricultura Familiar? Agroecologia? 

Segurança Alimentar? 

- Você acredita que a Agricultura Brasileira produz para alimentar? 

Para além dessas perguntas, outras poderiam ser acrescentadas no decorrer da entrevista, de acordo com as 

próprias respostas dos participantes. As entrevistas tiveram duração entre 30min e 1h15min. Todos os entrevistados 

foram apresentados ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e tiveram a afirmativa de participação gravada.  
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4.5. Análise dos Resultados 

Os dados obtidos a partir do formulário e das entrevistas foram analisados por meio da Análise de 

Conteúdo (Bardin, 2011). A Análise de Conteúdo (AC) se caracteriza por um conjunto de técnicas que surgiram 

dentro da comunicação, mais especificamente durante o período pós-guerra, com a finalidade de analisar o conteúdo 

de comunicações verbais e não-verbais, como textos, discursos, imagens, entrevistas, desenhos e propagandas. Ao 

longo do tempo, se tornou uma das análises mais difundidas dentro das pesquisas qualitativas. De acordo com a 

autora, a análise de conteúdo corresponde a: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

A AC foi difundida por meio do livro homônimo escrito por Bardin (2011), que propõe três grandes fases 

para o desenvolvimento da técnica: 

(1) Pré-análise 

Nesta fase está prevista a seleção e organização dos dados que foram coletados, no caso deste trabalho, foi 

feita a triagem das respostas do formulário e dos trechos das entrevistas que seriam mais pertinentes para análise da 

Segurança Alimentar no contexto da fitopatologia. Ainda há muito material das entrevistas e dos formulários que 

serão futuramente utilizados em outras publicações. Nesta etapa ocorreu também a transcrição das entrevistas e 

organização de todas as respostas dos formulários. 

(2) Exploração do material (leitura e sistematização) 

Aqui foi realizada a codificação e categorização das entrevistas e formulários. A codificação consiste na 

identificação anônima dos formulários, onde cada um dos participantes foi identificado com “P” e um número 

correspondente. Dessa forma, os participantes do formulário foram codificados entre P1 e P78, não houve campo de 

identificação no formulário, mas esta etapa também preserva a identidade dos respondentes. 

No caso das entrevistas, a identificação dos participantes era importante para a AC, por isso, os 

participantes foram identificados com o código E (entrevistas) seguido da primeira letra do nome ou sobrenome e de 

um número que correspondia a ordem em que os dados deveriam ser apresentados. Essa codificação foi apresentada 

na Quadro 3 do item anterior. 

Na etapa de exploração do material também é desenvolvido o recorte das chamadas “unidades de registro” 

e “unidades de contexto”. A primeira corresponde aos trechos que seriam analisados, excluindo da análise as 

conversas com os entrevistados que não poderiam ser utilizadas como dados, por exemplo. Já as unidades de 

contexto correspondem aos segmentos de texto que contém uma informação a ser analisada. Como o Iramuteq foi 

utilizado como ferramenta para a análise de conteúdo, também foi necessário preparar o chamado “Corpus textual” a 

ser inserido no software livre7. A ferramenta é ancorada no sistema R8 e para seu bom funcionamento é 

recomendado que seja feito um tratamento dos textos, como a exclusão de alguns caracteres, correção de erros de 

digitação e remoção de vícios de linguagem ou onomatopéias comuns à fala. 

 
7 O Iramuteq é um dos softwares de licença do tipo GNU, ou “General Public License”. 
8 R é uma linguagem de programação de um programa livre e aberto, comumente utilizado para o 
desenvolvimento de análises estatística. 



38 

O Iramuteq9 foi desenvolvido pelo pesquisador francês Pierre Ratinaud do “Laboratoire d’Études et de 

Recherches Appliquées en Sciences Sociales” (LERASS) da Universidade de Toulouse, França, permitindo diversos 

tipos de análise de dados textuais “desde aquelas bem simples, como a lexicografia básica (cálculo de frequência de 

palavras), até análises multivariadas (classificação hierárquica descendente, análises de similitude)” (Camargo e Justo, 

2013). Foram três as análises mais utilizadas dentro do Iramuteq para a realização deste trabalho: lexicografia e 

classificação hierárquica descendente. A lexicografia, corresponde às: 

Análises lexicais clássicas, o programa identifica e reformata as unidades de texto, 
transformando Unidades de Contexto Iniciais (UCI) em Unidades de Contexto 
Elementares (UCE); identifica a quantidade de palavras, frequência média e número de 
hapax (palavras com frequência um); pesquisa o vocabulário e reduz das palavras com 
base em suas raízes (lematização); cria dicionário de formas reduzidas, identifica formas 
ativas e suplementares (Camargo & Justo, 2013). 

A classificação hierárquica descendente, também conhecida como Método de Reinert (1990), permite a 

discriminação de diferentes elementos dentro do corpus textual: 

Classifica os segmentos de texto em função dos seus respectivos vocabulários, e o 
conjunto deles é repartido com base na frequência das formas reduzidas (palavras já 
lematizadas). Esta análise visa obter classes de UCE7 que, ao mesmo tempo, 
apresentam vocabulário semelhante entre si, e vocabulário diferente das UCE das 
outras classes. O IRAMUTEQ também fornece outra forma de apresentação dos 
resultados, por meio de uma análise fatorial de correspondência feita a partir da CHD 
(Análise Pós-Fatorial) que representa num plano cartesiano as diferentes palavras e 
variáveis associadas a cada uma das classes da CHD. A interface possibilita que se 
recuperem, no corpus original, os segmentos de texto associados a cada classe, 
momento em que se obtém o contexto das palavras estatisticamente significativas, 
possibilitando uma análise mais qualitativa dos dados. 

As análises feitas no Iramuteq permitem uma observação mais objetiva dos dados obtidos, por isso foi uma 

preocupação utilizar o software para o processamento desses dados. A apresentação dos resultados a seguir, dará 

prioridade a apresentar aos trechos que representam as categorias e não aos elementos obtidos através do Iramuteq 

que levaram à esta interpretação.  Está é uma ferramente que muito auxilia na interpretação qualitativa-quantitativa 

de elementos textuais, mas o software não realiza a Análise de Conteúdo, que deve ser conduzida pelo pesquisador, o 

que aponta para a última etapa da técnica utilizada. 

 

(3) Tratamento dos dados, inferência e interpretação 

Com os dados categorizados e as análises desenvolvidas obtidas com o Iramuteq finalizadas, foi 

desenvolvido o aprofundamento da análise, com a releitura dos materiais e verificação das categorias a partir dos 

critérios definidos por Bardin (2011) e apresentados por Mendes e Miskulin (2017), sendo os principais citados a 

seguir: 

- Pertinência “uma categoria é considerada pertinente quando está adaptada ao material de análise escolhido, 

e quando pertence ao quadro teórico definido”; 

- Objetividade e a fidelidade - “As diferentes partes de um mesmo material, ao qual se aplica a mesma grelha 

categorial, devem ser codificadas da mesma maneira, mesmo quando submetida a várias análises” 

- Produtividade - “Um conjunto de categorias é produtivo se fornece resultados férteis: férteis em índices de 

inferências, em hipóteses novas e em dados exatos”.  

 
9 Iramuteq do frânces: Interface R para Texto Multidimensional e Análise de Questionários. 
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Por fim, dentro da Análise de Conteúdo também foi realizada uma classificação adicional, correlacionando 

as falas das entrevistas com os Componentes para Segurança Alimentar correlacionados com a fitopatologia, 

adaptados de Savary et al (2017), o Artigo 1 da RSL, a saber: 

Componente para Segurança Alimentar Categoria 

1. Capacidade da agricultura de produzir alimentos para as sociedades Produção 

2. Infraestruturas de armazenamento e liberação alimentos Armazenamento 

3. Acesso físico aos alimentos (distribuição) Distribuição 

4. Poder de compra das pessoas para comprar alimentos Poder de compra 

5. Disponibilidade de alimentos ao longo do tempo Disponibilidade 

6. Valor intrínseco do alimento como alimento Valor intrínseco 

 

Quadro 5. Componentes para Segurança Alimentar, adaptado de Savary et al (2017). 
Fonte: Elaboração Própria 

Para a aplicação de formulários e entrevistas, foi utilizado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

este trabalho recebeu o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética 35307220.7.0000.5395, pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Esalq. 
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5. RESULTADOS 

Primeiramente, serão apresentados os resultados da Revisão Sistemática de Literatura. Em seguida, será 

apresentado o conjunto principal de dados obtidos com o formulário e as entrevistas. A correlação entre dados 

obtidos através da opinião dos participantes e os trabalhos apresentados na RSL, bem como nos elementos já 

discutidos na Revisão Narrativa, será realizada na Discussão. 

5.1. Revisão Sistemática de Literatura 

A busca pelos termos estabelecidos no Protocolo resultou em 1564 publicações nas plataformas Scopus® e 

Web of Science e a partir da aplicação dos filtros de busca obteve-se então 43 e 143 artigos, em cada uma das 

plataformas, respectivamente. Das 186 publicações, 3 estavam duplicadas e 148 foram rejeitadas por não atenderem 

aos critérios de inclusão previamente apresentados. 

A maior parte dos trabalhos incluía ao menos um dos termos de interesse, sendo correspondentes a área de 

fitopatologia ou Segurança Alimentar. Os trabalhos da área de fitopatologia que foram rejeitados, em geral não 

apresentavam correlação com a temática de Segurança Alimentar no resumo, sendo esta utilizada apenas como 

palavra-chave ou como parte da justificativa ou contextualização do trabalho. 

Os trabalhos que tratavam de Segurança Alimentar e apareceram nas buscas, por vezes não se tratavam de 

artigos relacionados com fitopatologia, mas que mencionavam “plant diseases” em seu desenvolvimento, não 

trabalhando em cima das questões de interesse desse projeto. Por fim, alguns trabalhos se tratavam de revisões, 

apesar de terem sido filtrados apenas artigos nas bases de busca. 

Na etapa de extração, os 26 trabalhos rejeitados contemplavam pelo menos um dos critérios de seleção, mas 

a maioria tratava de uma questão específica: patógeno, espécie vegetal ou método de controle particulares à 

determinado contexto, sem evidenciar o tema Segurança Alimentar no desenvolvimento, apenas mencionando na 

introdução. 

Com base na identificação da temática Segurança Alimentar nas 7 publicações selecionadas neste trabalho, é 

possível inferir que o número de publicações que correlacionam aspectos da fitopatologia com Segurança Alimentar 

no desenvolvimento do trabalho é baixo. O que se destacou nos trabalhos filtrados foi o aspecto da Segurança 

Alimentar bastante presente na Introdução dos trabalhos e até mesmo nas palavras-chaves. Indiretamente, o trabalho 

poderia contribuir para a S.A. de acordo com um dos Componentes para Segurança Alimentar que foram 

apresentados em Material e Métodos. Porém, de maneira direta, apenas 5% dos trabalhos se dedicavam a discutir 

sobre a contribuição da fitopatologia para promoção da disponibilidade, acesso ou produção de alimentos. 

Considerando a escassez de publicações acerca da temática como primeiro resultado dessa RSL, a lacuna de 

publicações pode ser preenchida por meio de novas pesquisas ou de novos olhares sobre pesquisas já existentes. 

Demais pontos serão abordados nos tópicos adiante, onde cada um dos trabalhos selecionados na RSL será 

utilizado para corroborar as perspectivas observadas nas entrevistas. O Quadro 6 apresenta a síntese dos trabalhos 

aprovados na etapa de Extração. 
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 Título original e tradução Ano Tópicos mais relevantes do artigo para este trabalho País (autores) Categoria Revista 

1 

 
Crop health and its global impacts 
on the components of food security 
(Fitossanidade e seus impactos 
globais nos componentes da 
Segurança Alimentar) 

 
 
2017 

Trabalha com abordagens para a garantia de Segurança Alimentar a partir da 
fitossanidade. Define componentes para Segurança Alimentar; apresenta 
uma seleção de patossitemas que permitiu aos autores abordar os impactos das 
doenças de plantas na Segurança Alimentar; propõe abordagens 
quantitativas para garantia da Segurança Alimentar a partir da fitossanidade. 

França; Itália, 
EUA; 
Austrália; 
Suécia; Índia; 
Brasil; Costa 
Rica; Costa do 
Marfim. 

 
Relaciona 
fitossanidade 
com a 
Segurança 
Alimentar 

 
 
Food Security 

2 

How the global threat of pests and 
diseases impacts plants, people, and 
the planet (Como a ameaça    global de 
pragas e doenças afeta as plantas, as 
pessoas e o planeta) 

 

 
2019 

Discute como o regime fitossanitário do Reino Unido trabalha para 
proteger o enorme valor das plantas e árvores; desde o valor das safras e 
produtos florestais até os serviços ecossistêmicos e benefícios sociais. 
Aborda a fitossanidade para saúde pública e levanta três estudos de caso ( 
dieback de cinzas; broca de cinza esmeralda; Xylella fastidiosa). Aborda sobre 
o papel da indústria e da sociedade, além das iniciativas de ciência cidadã. 

 

 
Reino Unido 

 
Relaciona 
fitossanidade 
com a 
Segurança 
Alimentar 

 

Plants, People, 
Planet 

3 

 

Plant health emergencies demand 
open science: Tackling a cereal killer 
on the run (Emergências 
fitossanitárias exigem ciência aberta: 
como lidar com um assassino de 
cereais) 

 
 
 

2020 

 

Apresenta reflexões sobre como os grupos de pesquisa em fitopatologia 
têm o cuidado de reter as descobertas até que possam garantir publicações e 
não são necessariamente acessíveis ao compartilhar cepas e variedades 
hospedeiras antes que isso ameace a segurança alimentar. Utiliza a explosão 
de uma doença do trigo para mostrar que essa situação não pode subsistir. 
Aponta para a necessidade de abraçar a ciência aberta, dado     o aumento 
acentuado de novos surtos de doenças. 

 
 
 
Reino Unido e 
Bangladesh 

Aborda a 
problemática de 
uma cultura, 
patógeno   em 
país específico, 
mas o faz com 
ênfase na 
questão 

Segurança 
Alimentar 

 
 
 

PLoS biology 

4 

 
Sustainable Crop Protection, Global 
Climate Change, Food Security and 
Safety—Plant Immunity at the 
Crossroads (Proteção Sustentável de 
Culturas, Mudança Global do Clima, 
Segurança e Segurança Alimentar - 
Imunidade de Plantas na 
Encruzilhada) 

 
 
 

2021 

Discute sobre como o uso de agroquímicos que estimulam o sistema 
imunológico das plantas representa uma abordagem relativamente nova na 
proteção de cultivos, relacionando suas potencialidades com o aumento da 
Segurança Alimentar e segurança dos alimentos. 
 

 
 
 

Itália 

 

 
Relaciona 
fitossanidade 
com a 
Segurança 
Alimentar 

 
 
 

Vaccines 
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5 

Sustainable Wheat Production and 
Food Security of Domestic Wheat in 
Tajikistan: Implications of Seed 
Health and Protein Quality 
(Produção Sustentável de Trigo e 
Segurança Alimentar do Trigo Local 
no Tajiquistão: Implicações da Saúde 
das Sementes e Qualidade das 
Proteínas) 

 
 
 

2021 

 

Discute sobre a produção do trigo no Tajiquistão, como os altos níveis de 
doenças transmitidas nas sementes fazem parte dos principais problemas 
para a produção de trigo local. Registram como os agricultores muitas vezes 
não sabiam qual variedade de trigo estavam cultivando e usavam seu 
próprio grão como semente para a safra seguinte. Ressalta como o pão à 
base de trigo é um alimento básico no Tajiquistão e as variedades de trigo 
produzidas localmente são atualmente uma baixa prioridade para as 
empresas de moagem de farinha. 

 
 
 
Suécia, 
Tajiquistão, 
Libano, Itália 

Aborda a 
problemática de 
uma cultura ou 
patógeno   em 
país específico, 
mas o faz com 
ênfase na 
questão 

Segurança 
Alimentar 

 

 
International 
journal  of 
environmental 
research and 
public health 

6 

The role of plant health in the 
sustainable production of seed yams 
in Nigeria: A challenging nexus 
between plant health, human food 
security, and culture (O papel da 
fitossanidade na produção 
sustentável de inhame na Nigéria: 
um nexo desafiador entre a 
fitossanidade, a Segurança Alimentar 
humana e a cultura) 

 
 
 

2021 

Apresenta o inhame como uma cultura presente em toda África Ocidental 
com valor nutricional, econômico e cultural significativo, o que reforça sua 
importância para a Segurança Alimentar de muitas pessoas que ali vivem. 
Aponta questões de fitossanidade associadas ao inhame e como elas foram 
tratadas ao melhorar a disponibilidade de material de plantio de boa 
qualidade. O trabalho explora a temática em uma discussão mais ampla 
sobre a sustentabilidade da produção de inhame na África Ocidental, uma 
vez que existem outras forças motrizes da mudança climática, globalização e 
urbanização em jogo na região. 

 
 
 

Reino Unido 

Aborda a 
problemática de 
uma cultura ou 
patógeno em 
país específico, 
mas o faz com 
ênfase   na 
questão 
segurança 
alimentar 

 
 
 

Plant Pathology 

7 

Plant pathogen infection risk tracks 
global crop yields under climate 
change (O risco de infecção de 
patógenos vegetais rastreia os 
rendimentos globais das lavouras 
sob mudanças climáticas) 

 

 
2021 

Apontam como as perdas de produção induzidas pelas mudanças climáticas 
podem ocorrer direta ou indiretamente, inclusive por meio das distribuições e 
impactos de patógenos de plantas. O trabalho mostra que o risco de 
infecção dependente da temperatura,podendo representar alterações na 
produtividade, sendo moderados pela maior carga de proteção da cultura 
devido ao aumento de doenças e patógenos desconhecidos. 

 

Reino Unido, 
Holanda 

 

Relaciona 
fitossanidade 
com a 
Segurança 
Alimentar 

 

Nature Climate 
Change 

 

Quadro 6. Síntese dos trabalhos selecionados na Revisão Sistemática de Literatura  
Fonte: Elaboração própria  
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5.2. Formulários e Entrevistas 

Cabe introduzir esse tópico relatando o quanto foi gratificante obter esses resultados através dos 

formulários e entrevistas. O formulário originalmente veiculado, conforme mencionado anteriormente na 

Metodologia, continha 24 questões, o que pode ser considerado como um formulário longo, mas que não inibiu a 

participação dos respondentes, que demonstraram dedicação no preenchimento das respostas, contribuindo muito 

para o desenvolvimento deste trabalho. 

De forma ainda mais gratificante, as entrevistas foram muito esclarecedoras, momentos de rico 

aprendizado, em que cada entrevistado depositou seu tempo e sua confiança em cada resposta. Foi nítida a 

colaboração dos participantes, tanto de entrevistas quanto formulários, para que essa pesquisa se desenvolvesse de 

forma que possa trazer contribuições substanciais para área. Ressalta-se que muitas das questões abordadas pelo 

formulário e pelas entrevistas não foram trabalhadas neste documento, mas certamente serão empregadas em outros 

trabalhos. 

Os primeiros dados a serem apresentados dizem respeito às perguntas presentes no formulário veiculado. 

Retomando o que foi apresentado no item Metodologia, 78 pessoas de diferentes instituições e posições dentro da 

pesquisa em fitopatologia responderam um formulário veiculado on-line, cujo objetivo principal era a observação das 

perspectivas dos fitopatologista sobre Segurança Alimentar dentro de sua área de estudo. Um aspecto importante a 

ser considerado na Análise de Conteúdo, tanto em formulários quanto em entrevistas, é que a ausência também é um 

resultado. Por exemplo, a ausência de menção ao termo “Soberania Alimentar”10, também pode ser considerado um 

dos resultados, posicionado no contexto da pesquisa e da obtenção dessa informação, como será discutido mais 

adiante. 

5.2.1. Respostas do Formulário 

A primeira questão aqui exposta trata da pergunta “O que é fitopatologia?”, sendo que a maior parte dos 

entrevistados ofereceu uma resposta que relaciona a fitopatologia com Agricultura. As categorias mencionadas 

abaixo foram definidas a partir da Análise de Conteúdo correspondente àquelas respostas, conforme mencionado no 

item etodologia. 

 

 

 

 
10 O conceito de Soberania Alimentar dentro das ciências agrárias dispende de uma dissertação só para 
esclarecê-lo. Para compeensão inicial, cabe destacar o conceito utilizado no documento O Direito Humano à 
Alimentação Adequada e Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: “A soberania alimentar é um 
conceito de grande importância para a garantia do direito humano à alimentação adequada e da segurança 
alimentar e nutricional. Relaciona-se ao direito dos povos de decidir sobre o que produzir e consumir. Dessa 
forma, importam à soberania alimentar a autonomia e as condições de vida e de trabalho dos agricultores 
familiares e camponeses, o que se reflete na produção de alimentos de qualidade, seguros, diversos, 
ambientalmente sustentáveis e adequados à cultura local. Esse conceito é também relevante no que diz respeito 
à soberania das nações e sua autossuficiência com relação aos alimentos para consumo interno. Remete, ainda, 
à preservação de sementes tradicionais (crioulas) e da biodiversidade agrícola, além da valorização de cultura e 
hábitos alimentares de diversas populações”. Fonte: 
mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/DHAA_SAN.pdf. Aceso em: fevereiro de 2022.  
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Figura 8. Respostas de 78 participantes sobre a pergunta: “O que é fitopatologia?”. Categorização em 4 grandes 
tópicos: Ciência; Controle; Alimento e Agricultura. 

Fonte: Elaboração Própria 
 
 

O que é fitopatologia? 

 

Categorias 
de 

respostas 

 
Significado da 

categoria 

 

Exemplo 

% de 
respostas 

dentro 
da 

categoria 

 

 
Ciência 

Abordagens 
direcionadas à melhor 

compreensão (através da 
ciência) de aspectos 

relacionados ao universo 
das doenças de planta 

 
É a ciência que estuda doenças de plantas, com o 
objetivo de compreender patossistemas de interesse e 
mitigar os problemas causados por fitopatógenos. 

 

 
65,4 

 

 
Controle 

Respostas caracterizadas 
pela ênfase em métodos 
de controle ou soluções 

para problemas 
fitossanitários 

Fitopatologia para mim, é a ciência que estuda as 
doenças de plantas, área que envolve a fisiologia das 
plantas, a nutrição, fatores bióticos e abióticos, 
clima, microrganismos causadores de doenças, 
antagonista, manejo integrado de doenças, sistemas 
de prevenção através de alertas etc. 

 

 
20,5 

65%

21%

6%

8%

Ciência

Controle

Agricultura

Alimento
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Alimento 

 
 
 

Presença central da 
contribuição da 

Fitopatologia para 
produção de alimentos 

Fitopatologia é uma ciência que envolve o estudo 
das doenças de plantas em todos os âmbitos, 
entender quem são esses agentes que causam 
doenças, os fatores essenciais para a ocorrência, 
epidemias, as diferentes formas de controles e 
prevenção etc. Fitopatologia é ter uma visão holística 
de tudo que envolve as doenças de plantas para 
auxiliar na tomada de decisões, para levar soluções 
para o campo, para a sociedade, para ouvir o que a 
comunidade clama e contribuir para o 
desenvolvimento da agricultura e segurança 
alimentar das pessoas. 

 
 
 
 
 

6,4 

 
Agricultura 

Ênfase nos aspectos de 
produtividade ou do 

agricultor 

Uma das áreas mais belas e importantes das ciências 
agrárias e de contribuição ímpar no desenvolvimento 
da agricultura 

 
7,7 

 
Quadro 7. Respostas de 78 participantes sobre a pergunta: “O que é fitopatologia?”. Categorização em 4 grandes 
tópicos: Ciência; Controle; Alimento e Agricultura. O significado de cada categoria emergiu a partir do tópico em 

maior evidência na resposta. 
Fonte: Elaboração Própria 

 
Em seguida, os participantes foram questionados sobre a importância da fitopatologia para a sociedade. 

Figura 9. Respostas de 78 participantes sobre a pergunta: “Qual a importância da Fitopatologia para a sociedade?”. 
Categorização em 4 grandes tópicos: Alimento; Produtividade; Controle e Sustentabilidade. 

Fonte: Elaboração Própria 
 

Qual a importância da fitopatologia para a sociedade? 

Categorias de 
respostas 

Significado Exemplos 

% de 
respostas 
dentro da 
categoria 

Alimento 

Quando a resposta 
enfatizada aspectos 

da produção de 
alimento 

Essa área tem papel fundamental para sociedade. É 
por meio das pesquisas em Fitopatologia que se 

consegue altas produções mesmo com um 
patógeno ali presente. Uma produção de Alimentos 
suficiente para o abastecimento da população só é 
possível por meio do manejo de doenças. Além 

disso, é por meio da Fitopatologia que se consegue 
meios de manejo das doenças que favoreçam a 

sustentabilidade ambiental e segurança Alimentar 

63,6 

64%

21%

13%
2%

Alimento

Produtividade

Controle

Sustentabilidade
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da população. 

Produtividade 

Categoria atribuída às 
respostas com ênfase 

na promoção de 
aspectos como ganho 

de produção ou 
redução de perdas 

A fitopatologia preconiza o estudo das doenças de 
plantas, o manejo destas e, consequentemente, as 
garantias de produção, produtividade para uma 

população que não para de crescer. Nisso reside a 
importância da área para a sociedade. 

20,8 

Controle 

Destaque para 
métodos de controle 

ou soluções para 
problemas 

fitossanitários 

A fitopatologia auxilia no entendimento sobre as 
doenças que acometem as plantas cultivadas, e 

dessa forma permite o desenvolvimento de 
estratégias de controle. 

13,0 

Sustentabilidade 

Respostas 
caracterizadas pela 

ênfase na promoção 
de equilíbrio 
ecossistema, 

mitigação de danos 
ambientais e outros 

aspectos relacionados 

A fitopatologia ajudou a conseguirmos contornar e 
evitar grandes perdas causadas por doenças. No 
entanto, de início, o uso de químicos para esse 

controle gerou mais danos do que benefícios, uma 
vez que promoveu a degradação do meio ambiente 
(eliminação de inimigos naturais, contaminação dos 

alimentos e água...). Por isso que tenho fascínio 
pela área voltada ao controle alternativo das 

doenças. Uma vez que junta a fitopatologia com 
um controle mais "amigável" ao meio ambiente. 

2,6 

 
Quadro 8. Respostas de 78 participantes sobre a pergunta: “O que é fitopatologia?”. Categorização em 4 grandes 
tópicos: Alimento; Produtividade; Controle e Sustentabilidade. O significado de cada categoria emergiu a partir do 

tópico em maior evidência na resposta. 
Fonte: Elaboração Própria 

 
Buscou-se compreender quais aspectos da produção de alimentos estão presentes na pesquisa dos 

participantes. Com base nisso, os participantes tiveram espaço para relatar qual ou quais espécies vegetais estavam 

inseridas em seu trabalho. Muitos respondentes, sobretudo docentes, mencionaram mais de uma cultura, por isso a 

soma total das porcentagens remete ao total de culturas mencionadas e não ao total de participantes. 
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Figura 10. Respostas de 78 participantes sobre a pergunta: “Selecione abaixo a cultura de interesse de sua pesquisa 
(patossitema):?” 

Fonte: Elaboração Própria 
 

Além disso, também foi possível identificar os 3 tópicos mais relevantes dentro das pesquisas em 

fitopatologia de acordo com a percepção dos participantes. Apesar da instrução para que fossem selecionados apenas 

3 tópicos de maior relevância, alguns participantes selecionaram mais de um tópico, de modo que a porcentagem foi 

calculada com base no número de respostas total, correspondendo aos tópicos mais frequentemente selecionados. 
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Figura 11. Respostas de 78 participantes sobre a pergunta: “Selecione abaixo os três tópicos que considera mais 
relevantes nas pesquisas em fitopatologia” 

Fonte: Elaboração Própria 
 

Para complementar a percepção sobre a contribuição da Fitopatologia para a sociedade, foi solicitado aos 

participantes que selecionassem graus de importância para a fitopatologia para a sociedade e em diferentes exercícios 

da agricultura, no caso: Agronegócio; Agricultura Familiar e Agroecologia. A seleção foi realizada a partir de uma 

“Escala de Likert”, variando de 1 a 10, onde 1 representa “Pouca Importância” e 10 “Muita importância”. 

 

Quadro 9. Respostas de 78 participantes sobre a pergunta: “Selecione abaixo a cultura de interesse de sua pesquisa 
(patossitema):?” 

Fonte: Elaboração Própria 
 

Por fim, foi registrada a percepção individual dos respondentes sobre a importância de sua pesquisa para 

Economia e Segurança Alimentar. 

Qual a importância da cultura que você estuda para: 
 Economia Segurança Alimentar 

Pouca importância  

1 0,00% 0,00% 

2 0,00% 1,33% 

3 1,33% 2,67% 

4 0,00% 2,67% 

5 1,33% 2,67% 

6 4,00% 6,67% 

7 8,00% 9,33% 

8 10,67% 6,67% 

9 18,67% 20,00% 

10 56,00% 48,00% 

Muita importância  

Quadro 10. Respostas de 78 participantes sobre a pergunta: “Qual a importância da cultura que você estuda para 
Segurança Alimentar/economia?”. 

Fonte: Elaboração Própria 

Importância da Fitopatologia para: 

Pouca 
importância 

Sociedade Agronegócio 
Agricultura 

Familiar 
Agroecologia 

1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5 2,67% 0,00% 0,00% 1,33% 

6 1,33% 1,33% 0,00% 1,33% 

7 2,67% 2,67% 6,67% 2,67% 

8 8,00% 5,33% 9,33% 9,33% 

9 13,33% 12,00% 12,00% 10,67% 

10 72,00% 78,67% 72,00% 74,67% 

Muita 
importância 
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Figura 12. Respostas de 78 participantes sobre a pergunta: “De forma resumida, como você relaciona a sua pesquisa 
em fitopatologia com economia e Segurança Alimentar?” 

Fonte: Elaboração Própria 
 

De forma resumida, como você relaciona a sua pesquisa em fitopatologia com economia e 
Segurança Alimentar? 

Categorias de 
respostas 

Significado Exemplos % * 

Desenvolvimento 
de tecnologias 

Quando a resposta 
enfatizada o 

desenvolvimento de novos 
produtos ou métodos de 

controle 

Para garantir uma produção agrícola suficiente às 
demandas populacionais, precisamos desenvolver 
métodos de controle a fitopatógenos. Minha 
pesquisa envolve identificar quais moléculas 
produzidas pelo patógenos podem funcionar como 
alvo para novos e mais eficientes métodos de 
controle. 

12,3 

Sustentabilidade 

Categoria atribuída às 
respostas com ênfase na 

promoção de 
sustentabilidade / 

agroecologia / 
redução de uso de 

agrotóxicos 

O controle biológico é uma alternativa ao controle 
químico para sistemas de cultivo orgânico ou 
agroecológico, de menor custo e impacto 
ambiental. 

23,3 

Produzir 
alimentos 

Destaque para a produção 
de alimentos, acesso aos 

alimentos, disponibilidade 
dos alimentos 

Baseado na produção total de soja do país, qualquer 
doença que traga prejuízos aos cultivos influenciará 
na safra de grãos e consequentemente na economia.  
A Segurança Alimentar, está relacionado a 
quantidade de pessoas que sofreriam alterações 
significativas, de forma negativa, em sua 
alimentação decorrente da queda de produção 

42,5 

Economia 
Respostas caracterizadas 
pela ênfase nos aspectos 

socioeconômicos 

O Brasil está entre os maiores produtores mundiais 
de cacau e uma doença chamada dieback tem 
causado grandes prejuízos econômicos devido a 
morte de plantas, o que faz com que produtores 
abandonem a cultura. Em muitas áreas a cultura 
está em expansão, então a pesquisa sobre a etiologia 
e controle dessa doença pode impactar bastante a 
economia do país. Com relação a Segurança 

23,3 

12%

23%

42%

23%
Desenvolvimento de
produtos
Sustentabilidade

Produzir alimentos

Economia
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Alimentar, minha pesquisa não possui tanto efeito, 
visto que são comercializadas principalmente as 
amêndoas de cacau para indústria. 

 

Quadro 11. Respostas de 78 participantes sobre a pergunta: “De forma resumida, como você relaciona a sua 
pesquisa em fitopatologia com economia e Segurança Alimentar?”. O significado de cada categoria emergiu a partir 

do tópico em maior evidência na resposta. *Porcentagem de respostas dentro de cada categoria. 
Fonte: Elaboração Própria 

 

5.3. Entrevistas 

As entrevistas foram realizadas com os especialistas dos programas de pós-graduação da área de 

Fitopatologia e passaram pela Análise de Conteúdo adaptada de Bardin (2011), com auxílio do software Iramuteq. 

Além disso, a partir do Artigo 1 da RSL as falas foram ainda relacionadas com os diferentes componentes para 

Segurança Alimentar, conforme o Quadro 5. 

A seguir, serão apresentados quadros-resumo de cada uma das respostas, com inserções das falas que 

ilustram as categorias atribuídas. Cabe ressaltar que a Análise de Conteúdo não pressupõe juízo de valor às falas, mas 

sim, uma síntese contextual do que cada resposta representa no assunto estudado. 

Conforme mencionado anteriormente, tanto nas entrevistas quando nos formulários, foram desenvolvidos 

diversos outros tópicos que não serão apresentados nesse trabalho, mas que serão considerados em futuras 

publicações, tamanha riqueza das falas obtidas. As falas estão de acordo com a transcrição, na tentativa de se manter 

fidelidade ao que foi captado durante as entrevistas; para registro, foram mantidos alguns vícios de linguagem e fluxo 

típicos da comunicação oral. 

Os primeiros resultados a seguir dizem respeito a relação entre fitopatologia e diferentes tópicos, a saber: 

• Qual a relação entre fitopatologia e agronegócio? 

• Qual a relação entre fitopatologia e agricultura familiar? 

• Qual a relação entre fitopatologia e agroecologia? 

• Qual a relação entre fitopatologia e Segurança Alimentar?  
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Relação entre Fitopatologia e Agronegócio Categorias A1* 
Categorias 

AC** 

 
 
E1J 

Eu vejo é uma relação muito saudável. Precisa ter agronegócio, agricultor familiar, não importa. Sendo produtor eu 
acho que o fitopatologista tem que ajudar. Tem um papel para o fitopatologista no agronegócio (...). Toda hora tem 
doença nova e doença muito séria e que realmente pode até chegar inviabilizar a produção em algumas 
áreas (...) tem um exemplo clássico da tristeza dos citrus que dizimou a citricultura da década de  cinquenta, 
né? Então, naquela época nossa citricultura era de onze milhões de árvores de laranja foi reduzida para 
dois milhões. Então reduziu dois terços da produção de laranja da época. 

 
Produção, Poder 

de compra e 
Disponibilidade 

 
Surgimento de 

novas 
doenças, 

epidemias 

 
 
E2S 

A base do processo de o agronegócio é muito forte na questão econômica. (A importância) de uma intervenção 
inadequada em um surgimento de novo patógeno, duma epidemia que possa ocorrer se nós não tivermos uma 
ação pontual da fitopatologia. Uma intervenção para de certa forma evitar esses problemas e que se consiga 
produzir dentro de todo um agronegócio que é muito forte com Segurança Alimentar, considerando existir um 
processo mínimo de produção de alimento que atenda a fome e até mesmo a produção de alimentos com 
qualidade e que não tenha contaminantes, que não sejam tóxicos e assim por diante. 

 
Economia, 
Produção e 

Valor intrínseco 

 

Qualidade dos 
alimentos 

 
 
 

 
E3D 

O lado da pecuária que também pode ser afetada indiretamente se você tiver uma doença atacando um plantio que você está 
destinando para a silagem, por exemplo. E de repente entra uma doença ali e aquilo acaba teu planejamento para 
a seca, para você viabilizar a alimentação pro seu animal, a sua produção animal vai ser comprometida. Tem N 
exemplos disso com problemas de abastecimento de milho para suínos (...). No caso de exportação uma doença que 
entra no Brasil uma nova doença que é diagnosticada pode simplesmente fechar o mercado. O impacto disso é 
muito grande. Você tem impactos em que afetam a economia, afetam o a cadeia  toda. (...) E nós temos 
problemas todo o ano com a União Europeia. Tem um limite de detecção que a União Européia aceita e quando 
chega aquele limite começa a pressão para suspender exportação, parar exportação. 

Então, a fitopatologia, é hoje e sempre foi crucial para quem depende do negócio agrícola, pecuário, que seja, do 
agronegócio 

 
 
 

Produção, 
Armazenamento, 
Poder de compra 

 
 
 

 
Economia 

 

E4M 

Acho que o que mais destaca no agronegócio atualmente é o seu aumento da produção via aumento do 
rendimento. Significa que há necessidade da incorporação, da inclusão de cada vez mais tecnologia para produzir mais 
na mesma na mesma área que está sendo ocupada e isso é uma grande contribuição para o agronegócio como um 
todo. Para produção aumentar sem haver a necessidade de ocupar novas áreas, derrubar 
floresta etc. 

 

Produção 

 
Ciência e 

Tecnologia 

 

E5F 

Às vezes ocorrem algumas epidemias, algum aumento de pressão de alguma doença (...) que vai mudar o preço das 
nossas comodities ou o preço dos defensivos. Então ela se relaciona diretamente. Até a parte de resistência, 
(um produto que) se vem utilizando bastante em campo e depois ocorre uma resistência, muda todo o cenário e 
acabam surgindo novos produtos para controlar doenças de novo. Então eu acho que é um ciclo. 

Uma coisa está totalmente relacionada com a outra e uma ampara a outra. 

 
Produção; Poder 

de compra 

 
Novos 

Produtos 
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E6A 

Eu acredito que é extremamente importante, eles (produtores) têm uma preocupação também muito grande com 
isso. Eu sei que existe uma preocupação enorme a respeito disso porque podem acontecer catástrofes 
econômicas. Se não tiver um cuidado com solo, planta, praga, perde a lavoura inteira. Quando não tem seguro 
então pior ainda. Então eu acho que tem uma grande importância para o agronegócio. 

  
Economia 

 

Quadro 12. Excerto da fala dos entrevistados sobre a Relação entre Fitopatologia e Agronegócio. O significado de cada categoria emergiu a partir do tópico em maior evidência na 
resposta. *Categorias de acordo com o Artigo 1 (Savary et. al, 2017). *Categorias de acordo com a análise de conteúdo. E1J: Dra Juliana Astua, Presidente da SBF; E2S: Professor 

Sérgio Mazaro, docente na UFTPR e autor do livro “Manejo Agroecológico de Doenças”; E3D Débora Cruz, DIFTQ-MAPA; E4M, Professor José O. Menten, Docente da Esalq e 
Conselho Científico para Agricultura Sustentável; E5F: Dra. Daniele Fontana, Empresa Agrobiológica e filha de produtores de tomate; E6A Amanda Pinto – Diretora da Sociedade 

Rural Brasileira. Leia-se [sic]11 em todas as falas. 
Fonte: Elaboração Própria 

 

  

 
11 SIC é uma expressão derivada do latim que significa “assim mesmo”, “dessa forma”; isto é, apesar de alguns trechos fugirem da  norma culta escrita do português foram 
mantidos dessa forma na transcrição pois tratou-se de uma entrevista, ou seja, comunicação oral. Sic erat scriptum: assim estava escrito. 
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Fitopatologia e Agricultura Familiar Categorias A1* Categorias AC** 

 
 

 

E1J 

E claro, é um papel diferente. Acho que o tipo de relação é um pouco diferente quando você está trabalhando 
com pequenos produtores. É muito gratificante porque você vê (...) que realmente pode ser a diferença. Uma 
doença que você ajuda a controlar pode ser diferença entre a família continuar no negócio ou sair do 
negócio. Até o exemplo que eu dei dos pequenos produtores (de citros) muitos deles tiveram que sair, vender a 
terra para fazer outra coisa e isso é triste. E pra pequenos produtores, se ele perde dez, vinte, trinta por cento da 
produção por causa de uma doença dizer ou ele está fora ou ele está pagando pra trabalhar, pra produzir. 

Porque as margens são menores geralmente. Então o que eu vejo assim: o papel social talvez seja maior nesse 
caso. 

 
 

 

Produção 

 
 

 

Papel socioeconômico 

 
E2S 

E pensando em agricultura familiar é a base de um processo de produção racional. Onde se tem uma 
diversidade de espécies, tem o equilíbrio maior no sistema, tem a manutenção de bancos de sementes, tem 
diversidade e acaba de certa forma, eu acho que é a maior experiência e base da ciência do efeito agroecológico  como 
um todo. 

 
Produção; 

Disponibilidade 

 
Papel socioambiental 

 
 
 
 
E3D 

Então, você tem famílias que tem um negócio que tem uma estrutura, que produz, você tem produtor de soja 
familiar. (...) Você tem o cara da subsistência do milho, arroz e feijão, que benze o milho... Ele não vai aplicar 
veneno. Ele vai benzer o milho, ele vai misturar a semente dele com cinzas e por aí vai. E se entrar a praga ele não 
vai fazer nada, porque foi Deus que quis. Então você tem esse nível tecnológico mais baixo. Mas você tem 
nível tecnológico alto com investimento: com plástico no caso de hortaliça, com mecanização, com irrigação, 
gotejamento, com hidroponia. Então varia muito, acho não é tanta relação da agricultura familiar (com a 
fitopatologia) mas sim qual é o nível de conhecimento que ele (produtor) tem. Eu convivi com diferentes 
níveis de produtor ao longo dos meus vinte anos de extensão. E o que é chave, é ele (produtor) 

conhecer a cultura, ele tem experiência naquela cultura, ele conheceu o problema e ele monitorar e 
diagnosticar. 

 
 
 
 

Produção 

 
 
 
 
Conhecimento/tecnologia 

 

E4M 

Tem que se utilizar ciência, tecnologia, inovação para quem seja, para que esses produtores consigam 
se manter no mercado, e a fitopatologia é fundamental em qualquer um desses sistemas, porque ela tem que 
cumprir o seu papel de reduzir os danos causados pelas doenças, mas sempre, em todos, em qualquer 
que seja o sistema de cultivo, sistema de produção, tem sempre que levar em consideração os aspectos 
ambientais e sociais também. 

 

Produção 

 
 
Conhecimento/tecnologia 
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E5D 

A agricultura familiar está mudando, né? Até antigamente a gente falava em agricultura familiar, mas os filhos  não 
ficavam na propriedade e hoje eu vejo algumas mudanças na nossa geração. Algumas pessoas estão ficando na 
propriedade e dentro desse contexto da agricultura familiar estão inovando também. Então acredito que mais 
essa parte de jovens ficando na propriedade que a gente consegue ter um entendimento melhor sobre 
fitopatologia. (...) Às vezes eles não tem muito conhecimento sobre a fitopatologia ou sobre direitinho os 
ciclos manejo e toda essa parte. Então a nova agricultura familiar, ela tem dado espaço para um 
conhecimento e um entendimento melhor da fitopatologia e de um manejo mais sustentável. Eu vejo algumas 
mudanças hoje na agricultura familiar, mas mudanças positivas. Talvez seja alguns nichos que eu venho 
acompanhando. Talvez isso no Brasil não se reflita, mas eu tenho vários colegas que tem voltado para as 
propriedades e tem feito a diferença. 

 
 
 
 

Produção 

 
 
 

 
Conhecimento/tecnologia 

 
 
 
 
 

E6A 

Eu acho que dentro da agricultura familiar... É uma das coisas que conheço, como eu cresci em Cuiabá, cresci na         
fazenda,          sempre          fui          amiga          do          pessoal         mais          do          interior. E eu acho 
que a visão de agricultor familiar e até num nível internacional, quando você pensa de quando falam (sobre 
agricultura familiar) na França é muito diferente no Brasil. Infelizmente o agricultor familiar não tem um acesso 
à educação. Muitas vezes a saúde pública, saneamento. Eu vejo por causa do interiorzão assim do Mato Grosso, 
sabe? E agora então na pandemia, essa dificuldade enorme das aulas, as crianças levavam o dever para casa, mas uns 
não tem internet, aí mal o pai e a mãe sabem ler e escrever, tem que explicar o dever, virou uma catástrofe. Então 
acho que a agricultura familiar hoje e essa relação da fitopatologia... Em nível internacional eles não entendem 
isso, porque a agricultura familiar aqui, nos países do Sul, é um pessoal que não tem   acesso   à educação. 
Eu acho   muito   importante principalmente a questão da linguagem na hora de se comunicar com esses 
agricultores familiares, de levar o conhecimento, sabe? Ensinar mesmo o 
beabá de uma maneira simples. 

 
 
 
 

Produção; 
Poder de 
compra 

 
 
 
 

 
Conhecimento/tecnologia 

 

Quadro 13. Excerto da fala dos entrevistados sobre a Relação entre Fitopatologia e Agricultura Familiar. O significado de cada categoria emergiu a partir do tópico em maior 
evidência na resposta. *Categorias de acordo com o Artigo 1 (Savary et. al, 2017). *Categorias de acordo com a análise de conteúdo. E1J: Dra Juliana Astua, Presidente da SBF; E2S: 
Professor Sérgio Mazaro, docente na UFTPR e autor do livro “Manejo Agroecológico de Doenças”; E3D Débora Cruz, DIFTQ-MAPA; E4M, Professor José O. Menten, Docente 
da Esalq e Conselho Científico para Agricultura Sustentável; E5F: Dra. Daniele Fontana, Empresa Agrobiológica e filha de produtores de tomate; E6A Amanda Pinto – Diretora da 

Sociedade Rural Brasileira. Leia-se [sic] em todas as falas. 
Fonte: Elaboração Própria 
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Fitopatologia e Agroecologia Categorias A1* Categorias AC** 

 
 
 
 
E1J 

Eu acho que a agroecologia, agrobiologia, é extremamente importante para entender o sistema como um todo.  Hoje 
eu não consigo mais imaginar aquela coisa que eu aprendi há trinta anos, em trinta anos muita coisa muda. 
Antes, ou você está na agroecologia, agricultura orgânica e não pode nem olhar um químico na vida, ou o contrário. 
Então, do mesmo jeito que eu acho que essa a sustentabilidade veio para ficar e esse conceito hoje  está na cabeça 
dos produtores, pelo menos de grande parte deles, eu acho que a agroecologia vai ser a próxima etapa, 
porque ela tá muito relacionada com tudo isso. Então não tem como também você dissociar uma coisa da outra, 
porque pode ser monocultura, o que for, mas ainda tem é uma comunidade ecológica, porque por mais que 
restrinja, você pode até ter a única variedade de uma planta única, mas tem comunidades vivendo ali. (...) Eu vi 
uma coisa que eu achei bem bacana, que na agricultura a tendência é que ela caia da 
tonelada por hectare para gramas por planta. 

 
 
 
 

Produção 

 
 
 

Presente e futuro da 
agricultura 

 
 
 

E2S 

O entendimento do processo agroecológico em agricultura familiar como um todo, faz com que se tenha 
percepção de que se pode conviver com doença sem, muitas vezes, a necessidade de intervenção 
química. E também é um modelo que se nós fizermos tudo correto, a natureza faz a parte dela. E o que que é a 
parte da natureza? É trabalhar dentro do equilíbrio e que a gente consiga produzir alimentos com 
qualidade, com muito mais propriedades nutracêuticas, enfim, com o sabor. E a terra e o solo fazendo 
parte disso tudo, a planta, o ambiente, o homem, as relações sociais, dentro de um contexto que é muito 
enriquecedor. Sem dúvida, ela está totalmente interligada, a fitopatologia respeita um processo de 
produção de alimentos de qualidade e esse respeitar é a mínima intervenção no sistema, e a natureza 
fazendo a parte dela. Isso é uma agroecologia de qualidade. 

 
 

 
Produção; Valor 

intrínseco 

 
 

Processo de produção 
de alimentos 
diferenciado 

 
 
 

 
E3D 

Eu acho que não tem diferença. É tudo junto, sabe? Acho que você fica menos sujeito (a pragas), talvez, em um 
sistema agrossilvipastoril, onde você tem aquelas coisas mais misturadas, aquelas culturas, você cria um 
ambiente diferenciado, eu acho que você pode diminuir sim a incidência de doença, a gravidade dela, O 
nível de infecção, talvez. Mas ela (a doença) vai ser um problema como qualquer outro. Se a doença se 
disseminar e o nível de infecção começar a ficar alto, ele não vai ser diferente de outros. Ele vai ser diferente um 
pouco, porque ele vai ter talvez menos condições de disseminação do que numa monocultura. Não posso 
comparar esse sistema com uma soja de quilômetros quadrados de extensão. Mas se de alguma forma 
ele começar a afetar e começar a comprometer uma parte desse sistema, isso pode abalar o sistema como 
um todo, já que é uma produção toda harmonizada onde várias pecinhas têm de estar interligadas, se uma 
pecinha dessa quebrar, a corrente se quebra, de repente (uma doença) pode colocar o sistema em risco. A 
importância é igual para todos (os sistemas agrícolas). 

 
 
 

 
Produção 

 
 
 

 
Unidade na agricultura 

 
E4M 

No meu entender agricultura é uma só. São várias categorias, mas todo produtor, ele tem que ter alguns 
princípios que se que são são os mesmos. Então tanto faz o grande agricultor, o pequeno agricultor, se ele é 
orgânico, se ele é agroecológico, os cuidados têm que ser os mesmos. 

 
Produção 

 
Unidade na agricultura 
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E5D 

Tem um pessoal bastante forte hoje aqui no Brasil falando sobre agricultura sustentável. Eles têm um 
entendimento muito grande sobre sustentabilidade, sobre doenças, só que nem sempre são agriculturas 
rentáveis. São agriculturas para nichos, é o que eu vejo sabe? Não é uma agricultura que cabe para todo tipo de 
produtor. Porque precisa estar bem estruturado com a parte de venda, na parte de compra, na parte de 
assistência técnica. Mas a agroecologia, ela vem crescendo, mas é um nicho, eu posso dizer que é um nicho. 
Então ela não abrange todo tipo de produtor. E o conhecimento da fitopatologia é ele é bastante 
importante nesse tipo por quê? Porque precisa conhecer muito mais a fitopatologia comum, geral, para poder 
fazer o manejo. Então não é qualquer tipo de produto, não é qualquer tipo de manejo que faz e que dá certo. 
Então eu acredito que a parte de quem trabalha com agroecologia ter um entendimento superior do que um 
manejo convencional. 

 
 
 

Produção; Poder 
de compra 

 
 
 
 

Nicho específico 

 
E6A 

Bom, acho muito legal a questão da agroecologia, eu vejo que a agroecologia ela é, o que ela promove. O 
resgate de técnicas pré-industriais e geralmente quem faz isso são os agricultores familiares então eu tenho a 
mesma perspectiva do da resposta anterior. 

Produção; Valor 
intrínseco 

 
Papel socioambiental 

 
Quadro 14. Excerto da fala dos entrevistados sobre a Relação entre Fitopatologia e Agroecologia. O significado de cada categoria emergiu a partir do tópico em maior evidência na 
resposta. *Categorias de acordo com o Artigo 1 (Savary et. al, 2017). *Categorias de acordo com a análise de conteúdo. E1J: Dra Juliana Astua, Presidente da SBF; E2S: Professor 

Sérgio Mazaro, docente na UFTPR e autor do livro “Manejo Agroecológico de Doenças”; E3D Débora Cruz, DIFTQ-MAPA; E4M, Professor José O. Menten, Docente da Esalq e 
Conselho Científico para Agricultura Sustentável; E5F: Dra. Daniele Fontana, Empresa Agrobiológica e filha de produtores de tomate; E6A Amanda Pinto – Diretora da Sociedade 

Rural Brasileira. Leia-se [sic] em todas as falas. 
Fonte: Elaboração Própria 
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Fitopatologia e Segurança Alimentar Categorias A1* Categorias AC** 

 
 
 
 
 

E1J 

Então eu vejo sim um papel muito relevante da fitopatologia, por isso que eu acho que eu estou nessa 
área. (...) Eu acho que a tem sim que pesquisar, sem contar aquelas famosas epidemias, tem sim 
exemplos muito concretos e muito severos de problemas de epidemia causadas. Não estou nem falando só 
da Fome da Irlanda (que esse é o mais conhecido), mas a mandioca em vários países da África, tem um 
complexo viral que reduzem a produção, tem relatos bem mais recentes de problemas muito sérios 
de Segurança Alimentar em função da não produção de mandioca que é a base de algumas 
comunidades rurais. (...) Dá até pena não ser divulgado, porque são comunidades pequenas, mas aquilo 
que eu falo: não são só os números - claro que eles (números) chocam - mas para mim, o fato de terem 
morrido milhares de pessoas na Irlanda foi péssimo, mas hoje eu acho que tão impactante quanto 
aquilo, é saber e em comunidades rurais da África pessoas morrem por má nutrição porque a 
base da alimentação delas que é mandioca, muitas (comunidades) não 
conseguem produzir porque tem um vírus que ainda hoje acaba matando essas plantas. 

 
 
 
 

Produção; 
Disponibilidade; Poder 

de Compra 

 
 
 
 
 

Papel social 

 

E2S 

Não tenho dúvida que de modo geral a fitopatologia é muito importante, ela é guardiã nesse 
processo todo. Até mesmo no processo de uso indevido de químicos e algo nesse sentido a gente sabe 
tanto de resíduos químicos, como moléculas não autorizadas, toda uma questão danosa, e no momento 
que a gente deixa de fazer uso disso, o uso de maneira racional, com certeza nós estamos seguindo 
princípios de qualidade alimentar 

 
Produção; Valor 

intrínseco 

 

Processo de produção 
de alimentos 
diferenciado 

 
 

 
E3D 

Está tudo interligado porque uma quebra de produção, por um problema fitossanitário, desencadeia 
todo um desarranjo de produção, abastecimento, de custo, de preço. É um dominó de peças que 
vão caindo e por último afeta a Segurança Alimentar. E tem um exemplo clássico disso na história 
da fitopatologia, que é a requeima da batata na Irlanda. A família da minha mãe era do sul de Minas, eles 
mexiam com plantação de marmelo ali na região do sul de Minas, onde tinha produção de fruta, hoje 
tem azeite. Entrou uma virose ali que acabou, não sobrou nada. (...) Dependendo do alimento que 
você que você está produzindo, se for um alimento base, alimento básico da alimentação, você coloca 
tudo isso em risco (com uma doença de planta). 

 
 

Produção; 
Dispobilidade 

 
 

Controle de doenças e 
epidemias 
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E4M 

É fundamental, as doenças afetam não só a quantidade, mas a qualidade dos alimentos 
produzidos. Tanto a presença de doenças nas lavouras como dos métodos que nós utilizamos. Então, 
por exemplo, vou dar um exemplo que eu sempre uso, se nós deixássemos de utilizar os defensivos 
agrícolas como um todo (aí inclui entomologia, fitopatologia e plantas daninhas) a ideia que se tem é que 
sem a utilização haveria redução da produção pela metade. Se isso acontecesse, para manter a produção, 
teria que dobrar a área produzida na ausência de defensivos de uma maneira geral. Se pegar só os 
defensivos que são usados para o manejo doenças de planta isso aí deve ser alguma coisa em 
torno de quinze por cento. Tem um dos aspectos que normalmente são mais ligados a fitopatologia e 
também dizem respeito ao alimento seguro. 

 
 

 
Produção; 

Disponibilidade; 
Valor intrínseco 

 
 
 

Controle de doenças e 
epidemias 

 
 

 
E5D 

Hoje a fitopatologia é bastante importante nesse sentido. Porque se a gente dizimar nossa lavoura com 
uma doença X, a gente não vai ter alimento para oferecer, se a gente tiver pouco alimento, o preço 
vai muito além do que a gente normalmente que paga e as pessoas não acesso. Tem a as doenças 
que ocorrem no campo e (os fitopatologistas) não conseguem passar para o produtor ou para os 
técnicos para fazer o melhor manejo, e acaba dizimando a lavoura. E isso implica no fornecimento 
total, insuficiência no fornecimento de alimentos. E assim, quando a gente tiver uma dizimação de uma 
lavoura, o pequeno (consumidor com pouco poder aquisitivo) nunca vai ter acesso a esse alimento, 
porque ele vai continuar muito mais caro e só vai ter acesso a quem tem poder aquisitivo para pagar 

 
 

Produção; Poder de 
compra 

 
 

 
Papel socioeconômico 

 
 
 

 
E6A 

É extremamente importante, porque se por exemplo vir alguma praga e derrubar uma produção, 
isso aumenta o preço e no Brasil principalmente pela questão econômica é muito importante. 
Derrubando a produção, aumentam os preços dos alimentos e isso impede que chegue. Eu acredito que no 
Brasil o grande problema da Segurança Alimentar, não está na produção de alimentos como na China ou na 
Arábia Saudita, sim na questão da socioeconômica. A gente produz alimentos suficiente. Tem essa 
parte de monocultura que poderia ser melhor trabalhada, assim, numa estrutura econômica bem 
brasileira, mas a gente tem alimento pra suprir as necessidades do nosso povo, mas ao mesmo tempo e 
exporta milhões de toneladas todos os anos, mas a gente tem dezenove milhões de pessoas passando 
fome - e agora com a pandemia muito mais então, um aumento de preços por conta de uma praga e 
seria catastrófico, já nesse contexto, já está desse jeito né? Então acredito que seja essa a importância da 
fitopatologia e a relação com a Segurança Alimentar. 

 
 
 
 

Produção; Valor 
intrínseco 

 
 
 

 
Papel socioeconômico 

 
Quadro 15. Excerto da fala dos entrevistados sobre a Relação entre Fitopatologia e Segurança Alimentar. O significado de cada categoria emergiu a partir do tópico em maior 

evidência na resposta. *Categorias de acordo com o Artigo 1 (Savary et. al, 2017). *Categorias de acordo com a análise de conteúdo. E1J: Dra Juliana Astua, Presidente da SBF; E2S: 
Professor Sérgio Mazaro, docente na UFTPR e autor do livro “Manejo Agroecológico de Doenças”; E3D Débora Cruz, DIFTQ-MAPA; E4M, Professor José O. Menten, Docente 
da Esalq e Conselho Científico para Agricultura Sustentável; E5F: Dra. Daniele Fontana, Empresa Agrobiológica e filha de produtores de tomate; E6A Amanda Pinto – Diretora da 

Sociedade Rural Brasileira Leia-se [sic] em todas as falas. 
Fonte: Elaboração Própria  
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Por fim, os entrevistados foram questionados com a pergunta: “Na sua opinião, a agricultura brasileira 

produz para alimentar?”. Está foi a pergunta que finalizava a conversa com os participantes e em geral, a que teve 

respostas mais extensas, ricas em exemplos. Uma síntese dos pontos mais característicos de cada resposta se 

encontra no quadro abaixo, que da mesma forma, relaciona as respostas com a categorização a partir da Análise de 

Conteúdo e também com base nos componentes para S.A. do Artigo 1 da RSL. 
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O Brasil produz para alimentar? Categorias A1*  Categorias AC** 

E1J 

 Na verdade, eu acho que sim. Aí quando fala, mas e a soja? soja é ração, quer dizer, soja é produção de ração 
animal que é para o alimento. Eu não sei se o produtor na hora de plantar soja, ou feijão, ele vai pelo valor. 
Quem está pagando mais, quem tem mais mercado, então talvez não seja a primeira opção, talvez não seja a 
primeira preocupação, mas o Brasil é um grande produtor de alimento. O fato e a perspectiva é de 
que se torne o maior produtor de alimento do mundo talvez nos próximos anos. (...)Então 
respondendo de uma forma mais objetiva: sim, o Brasil é um grande produtor de alimentos. Eu não sei se essa 
é necessariamente a opção número um do produtor, o que ele vai pensar. É alimento, então eu vou produzir, ou se 
ele vai pensar o que me traz mais recurso. Talvez o segundo, mas no fundo, no fim, também é alimento. Mesmo 
alimento direto,  realmente o Brasil é um grande produtor. Acho que isso ninguém questiona. Acho que tem 
também essa preocupação e aquela história que o Brasil já é e vai ser cada vez mais o celeiro do mundo. Eu 
acho que essa isso está um pouco no DNA do brasileiro, mas de qualquer forma é uma preocupação 
concreta. Assim no Brasil, as políticas públicas poderiam ser um pouco mais desenvolvidas, mas você vê 
essas pequenas coisas como eu acabei de falar, a redução do ICMS (para o suco de laranja) incentivando 
uma alimentação mais natural, com suco natural, eu acho que tem algumas pequenas ações. Eu acho 
que algumas pequenas ações que acabam direcionando, ajudando um pouco nesse sentido também. Mas sim, 
eu acho que ninguém vai tirar do Brasil essa característica de ser um grande produtor de alimento.  

Produção; 
Disponibilidade; 
Poder de Compra 

Brasil com vocação 
agrícola, necessidade de 
políticas públicas 

E2S 

Eu acho que ainda a agricultura familiar tem um papel muito importante no de produção de alimentos com 
diversidade e com qualidade. Mas o agro, o forte do agro, existe uma contribuição? Não tenho dúvida, 
para o mundo sim, mas eu acho que é uma produção pobre de alimentos, sem diversidade, sem 
qualidade e principalmente considerando a produção de proteína para gerar mais proteína. (...) Mas 
no momento que nós estamos produzindo grãos para produção de proteína, foge do papel principal de 
combater a fome, principalmente considerando fome em nosso próprio país. Então não adianta nós 
sermos o maior produtor de grãos e aqui nós temos problema de fome e ao mesmo tempo nós não teremos 
diversidade dentro do processo produtivo. Eu acho que nós temos uma falha muito grande a nível de Brasil. 
Porque o capitalismo acaba prevalecendo nesse processo e eu acho que quem tá produzindo alimento hoje no 
agro, está muito pouco preocupado em acabar com a fome do mundo, ele está mais preocupado em ganhar 
dinheiro.  

Produção; Valor 
intrínseco  

Discrepâncias na 
produção  
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E3D 

Agricultura brasileira busca alimentos sim. As pessoas acham que a partir do momento que você exporta você 
não está alimentando internamente. Para chegar a poder exportar é porque produziu muito a ponto de 
conseguir abastecer o mercado interno e ter tido o superávit para atender o mercado externo 
também. Tem algumas commodities agrícolas, frutas principalmente, que a gente não é o campeão da 
exportação, nem vai ser, porque o nosso mercado interno absorve e absorve muito. A gente tem essa cultura 
de, por exemplo, comer fruta. Por exemplo, é exportador de laranja? É. É um dos tops de laranja? Talvez seja, 
mas a laranja, a fruta fresca, fica aqui dentro. Ah, é produtor um grande produtor de banana? É. A exporta 
banana? Exporta Muito? Não. Comparativamente com alguns países não. Por quê? Porque a tem um mercado 
interno que demanda muito. Então qual é o problema hoje, é um dólar absurdamente alto, uma moeda 
defasada e o produtor na hora de vender, olha onde ele vai ganhar, ter vantagem. (...) Pode ter preço alto aqui 
dentro, mas ele conseguiu achar uma alternativa melhor que era exportar e você vai fazer o que? Você vai 
proibir ele de exportar? Isso é cerceamento de atividade econômica, entendeu? Então tem essa questão da 
janela de oportunidade que o produtor (aproveita) - porque ele não está produzindo socialmente, ele 
não é um ser social que está fazendo caridade. Ele está investindo tempo, dinheiro, energia. Ele teve um 
investimento naquilo ali e aquilo ali é o meio de vida dele, precisa que aquilo ali dê retorno financeiro. Para ser 
social, pra ser uma coisa social, aí o governo tem que subsidiar. Igual aos programas que o governo comprava 
da agricultura familiar para a merenda escolar. O produto agrícola nada mais é do que um produto voltado 
para a alimentação. De quem eu não sei. Todo esse universo, ele é voltado único e exclusivamente para 
um fim que é produção de alimento. Como é que esse alimento está distribuído? Como é que esse 
alimento está sendo fornecido? Para quem que ele está indo? Para onde que ele está indo? Aí eu acho que é 
uma outra questão. Acho que é muito fácil você falar o agronegócio brasileiro não alimenta porque agora está 
na moda. Que produz de tudo e tem um monte de gente passando fome.  O que está mais pegando hoje é 
uma política econômica mesmo. Enquanto esse dólar estiver brilhando na frente das pessoas elas vão 
procurar o mercado externo. Dúvida zero. Não tem como competir com esse valor.  

Produção; Poder 
de compra; 

Disponibilidade 

Aspectos econômicos 
da produção agrícola 
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E4M 

 Eu entendo que sim. Lógico que ninguém produz por filantropia. Todo mundo produz porque isso é 
uma é uma atividade que garante a sobrevivência e remunera quem está no agro. Mas eu acho que a uma parte 
uma parte dessa dedicação dos produtores rurais porque eles têm o compromisso de alimentar a população. E 
o exemplo fica aí com esses que que trabalham com leite, com hortaliças que tem que trabalhar diariamente, 
trezentos e sessenta e cinco dias por ano, fim de semana, Natal, fazendo chuva, frio, tem gente aí acordando 
as a cinco horas, quatro horas da manhã pra tirar leite, pra cuidar da horta dele. Então eu acho que o 
produtor rural, ele é um herói que tinha que ser mais reconhecido e atrás desse produtor rural tem toda 
todo uma equipe  de profissionais na pesquisa, na produção de insumos, de máquinas, de planejamento, de 
orientação técnica, de transferência de tecnologia, de formação de técnicos, mas o produtor rural em si, ele 
deveria ser cada vez mais reconhecido porque nós estamos tendo cada vez mais gente indo morando a cidade 
e menos gente vivendo na zona rural ou produzindo. O Brasil já é o país entre os três maiores produtores 
de alimento do mundo e isso graças a essa revolução agrícola tropical e eu e eu acho isso muito bom. 
O Brasil tem vocação agrícola. Nós temos os recursos naturais, solo, água, clima adequados, temos 
tecnologia adequada. Há cinquenta anos nós éramos importadores de alimento e isso não era vantagem 
nenhuma. Nós passamos a ser exportadores de alimento isso é muito bom. A expectativa é que até dois mil e 
cinquenta o Brasil seja o país que mais vai contribuir para alimentar o mundo e certamente devemos ter 
uma política agrícola que não permita que haja escassez de alimento aqui no Brasil, o que até agora 
não está se vendo né? Se há pessoas aqui no Brasil não se alimentam, não é por questões de 
desigualdade socioeconômica e não por falta de alimento como ocorre em alguns países. 

Produção; 
Disponibilidade; 
Valor intrínseco  

Brasil com vocação 
agrícola, necessidade de 
políticas públicas 

E5D 
Acredito que sim. Embora existam muitos outros vieses. De que o Brasil produz só para fora e tudo 
mais. Mas a gente alimenta muita, muita gente aqui. E existem produtores dos mais diversos tipos. Que 
produzem não só grãos e acredito que produza para a alimentar. 

Produção; Poder 
de compra 

Produção 

E6A 

Eu acredito que pensando na teoria das vantagens comparativas do Brasil e os países da América do 
Sul, eles ficaram muito com esse dever, nossa vocação agrícola. E hoje o Brasil exporta muitos, muitos 
alimentos. Eu acho que tem um problema que é superimportante quando a gente fala nisso de produção 
alimentar e para a produção brasileira, para alimentar o Brasil, é a questão do desenvolvimento rural, 
também é uma coisa que toca muito. Mas hoje, o grande problema é essa questão socioeconômica que ficou 
uma catástrofe nos últimos anos. Mas o Brasil tem alimentos suficientes para alimentar o próprio país, mas 
tem um déficit de um programa social adequado que forneça alimento pra população. 

Produção; Valor 
intrínseco  

Brasil com vocação 
agrícola, necessidade de 
políticas públicas 

    
Quadro 16. Excerto da fala dos entrevistados sobre a pergunta: “Na sua opnião, a agricultura brasileira produz para alimentar?”. O significado de cada categoria emergiu a partir do 

tópico em maior evidência na resposta. *Categorias de acordo com o Artigo 1 (Savary et. al, 2017). *Categorias de acordo com a análise de conteúdo. E1J: Dra Juliana Astua, 
Presidente da SBF; E2S: Professor Sérgio Mazaro, docente na UFTPR e autor do livro “Manejo Agroecológico de Doenças”; E3D Débora Cruz, DIFTQ-MAPA; E4M, Professor 
José O. Menten, Docente da Esalq e Conselho Científico para Agricultura Sustentável; E5F: Dra. Daniele Fontana, Empresa Agrobiológica e filha de produtores de tomate; E6A 

Amanda Pinto – Diretora da Sociedade Rural Brasileira. Leia-se [sic]8 em todas as falas. Fonte: Elaboração Própria 
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6. DISCUSSÃO 

6.1. A percepção sobre Segurança Alimentar dentro da área da Fitopatologia 

Qualquer pessoa, seja pesquisador, agricultor ou político, dificilmente dirá que a fome não é um problema 

no mundo e que a promoção da Segurança Alimentar não deva ser incentivada. Seja por princípios, ética, moral ou 

legislação, o direito a Segurança Alimentar parece ser um dos poucos tópicos onde há consenso nos mais diversos 

setores e agentes da sociedade (BURITY, 2010). No entanto, a percepção sobre a forma como a Segurança 

Alimentar pode ser promovida e a responsabilização sobre esses aspectos é bastante diversificada entre os diferentes 

componentes da sociedade e até mesmo na ciência. Pela própria definição aqui empregada de Segurança Alimentar, 

para garantir fontes equitativas, suficientes e apropriadas de nutrição, não basta que os alimentos estejam apenas 

disponíveis (Produção, segundo Artigo 1), mas também devem ser física e economicamente acessíveis para a família 

e para o indivíduo (FAO, 2018). 

Ao analisar os resultados da RSL, percebe-se que apenas 9 de 186 trabalhos atendiam aos critérios 

apresentados, sendo que apenas 7 destes continham ao menos 1 citação contabilizada. Dos trabalhos que foram 

encontrados nas bases de periódicos científicos, 186 correspondiam aos termos de busca e passaram pelos filtros 

apresentados na Figura 3. Porém, grande parte deles dizia respeito a uma cultura ou patógeno específico, sendo que a 

questão “Segurança Alimentar” se restringia como justificativa dentro da introdução ou conclusão do trabalho. 

O que isso representa, em um contexto maior, é a inferência de que a Segurança Alimentar é uma das 

justificativas para a realização dos trabalhos na área, mas seu protagonismo não é evidente no desenvolvimento das 

pesquisas. Não faz parte dessa argumentação dizer que não existem discussões relacionando fitopatologia e S.A., 

trabalhos contemplantando essa discussão estão presentes na literatura. Porém, dentro dos critérios utilizados para a 

RSL, uma parcela pequena dos trabalhos foi correspondente, com a grande maioria não ampliando a discussão de 

acordo com os critérios apresentados. Complementando essa informação, pode-se recorrer às respostas do 

formulário. 

No formulário, 64% dos respondentes pontuaram que a importância da fitopatologia para a sociedade está 

na Produção de alimentos, seguido da Produtividade (21%), Controle (13%) e Sustentabilidade (2%) – Figura 11. 

Importante dizer que muitas vezes uma resposta poderia ser correspondente a mais de uma categoria, mas a análise 

de conteúdo prevê que seja atribuída a categoria de maior destaque dentro da resposta. Nesse sentido, pode-se inferir 

que para a amostra de fitopatologistas participantes destre trabalho, a principal função da Fitopatologia está 

relacionada com a produção de alimentos. 

E o aumento da produção de alimentos através da fitopatologia, para a maioria (65%), está relacionado com 

descobertas científicas, o que faz sentido pensando que a maior parte dos entrevistados está inserido no contexto de 

pesquisa e desenvolvimento, principalmente para a prevenção de epidemias, compreensão da biologia do fenômeno 

da doença e identificação de patógenos (Quadro 7). Dentro da questão “O que é Fitopatologia”, surgiram também 

definições cujo cerne estava na produção de alimentos (8%), no papel que desempenha diretamente relacionado com 

agricultura (6%) ou ainda centrado na promoção de formas de controle de fitopatógenos (21%) – Figura 8. 

Sendo assim, para os fitopatologistas participantes desse estudo, a fitopatologia é sobretudo uma área do 

conhecimento cuja importância para a sociedade está em contribuir para produção de alimentos, através do 

desenvolvimento científico sobre os assuntos da área. No entanto, quando se observa as culturas que são objetos de 

pesquisa destes fitopatologistas, a soja é a cultura que aparece com maior frequência absoluta no conjunto das 
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respostas. (33%- Figura 10). De fato, considerando a totalidade das respostas (Quadro 9 e Quadro 10), o 

Agronegócio tem uma importância maior dentro da fitopatologia (78% consideraram de maior importância, 10 em 

uma escala de 1 a 10) do que a própria importância da fitopatologia para a sociedade (72% consideraram de maior 

importância - 10 em uma escala de 1 a 10). 

A participação do agronegócio brasileiro em 26% do PIB nacional, com o Brasil sendo o maior exportador 

de soja mundial, justifica essa importância. No último ano, a soja foi a responsável pelo crescimento da parcela do 

agronegócio no PIB brasileiro. A produçãodo grão (EMBRAPA, 2021) em 20/21 foi de 135,4 milhões de toneladas 

em 38,5 milhões de hectares CONAB (Levantamento de 05/2021).  O consumo interno representa 

aproximadamente 30% dessa fatia, com 47 milhões de toneladas sendo processadas no país e aproximadamente 70% 

é destinada para exportação movimentando 35 bilhões de dólares. Os danos à produtividade de soja, podem levar à 

redução do acesso econômico aos alimentos (Componente 4) e uma epidemia pode gerar empobrecimento geral, 

levando a uma má distribuição e cadeias de abastecimento ineficientes (Componente 3). A atual concentração do 

agronegócio com relação a produção de soja relembra que depender de apenas uma cultura não é uma estratégia 

sustentável em nenhum de seus pilares. 

Rebeca Nelson (2020) da Associação Americana de Fitopatologia (American Phytopathological Society) 

aponta que o financiamento de pesquisas tanto público quanto privado foi intensamente voltado para apoio às 

monoculturas de alto insumo, como a criação de resistência contínua e a ampla aplicação de fungicidas e pesticidas 

para vetores de doenças virais. O financiamento de pesquisas voltadas para culturas de alto interesse econômico, 

como a soja, é bastante natural dentro da fitopatologia e de outras áreas dentro das ciências agrárias, sendo inclusive 

instrumento de captação de recursos para laboratórios de universidades, que em tempos de escasses de recursos 

públicos encontram nas empresas financiamento para equipamentos e materiais. 

 É reconhecido que as doenças de plantas originam impactos sociais e econômicos que são díficeis de 

mensurar e avaliar (SAVARY et al, 2017). Diretamente, os danos à produtividade podem implicar na ausência de 

disponibilidade de alimentos, como no caso da produção de mandioca na África, citada pela entrevistada E1J e nos 

Artigos 3 e 7 da RSL. Porém, este dano direto por conta de doenças de plantas só acontecerá se as culturas atingidas 

forem parte da alimentação da população local. No caso da soja, por exemplo, a principal commodity agrícola do 

país e a principal cultura citada nas respostas ao formulário, caso uma doença atingisse a sua produção, o impacto 

não seria direto na alimentação humana. A maior parte da soja aqui produzida é destinada à exportação. E a partir 

disso, o impacto de doenças de plantas nas comoddites encontra seu potencial de danos à Segurança Alimentar local 

quando afeta o acesso econômico aos alimentos. 

Essa reflexão esteve presente em algumas respostas, principalmente para a pergunta “Qual a importância da 

sua pesquisa para economia e Segurança Alimentar”, como por exemplo: “Baseado na produção total de soja do país, 

qualquer doença que traga prejuízos aos cultivos influenciará na safra de grãos e consequentemente na economia. A 

Segurança Alimentar, está relacionado a quantidade de pessoas que sofreriam alterações significativas, de forma 

negativa, em sua alimentação decorrente da queda de produção” (P6). 

Para os entrevistados, a Relação entre Fitopatologia e Agronegócio fez emergir diferentes respostas, mas 

que convergiam para perspectivas semelhantes. Para E1J, foi bastante evidente a preocupação com o surgimento de 

epidemias, que com rápido desenvolvimento da doença no campo podem representar grandes perdas e 

consequentemente, desequilíbrio econômico significativo quando se trata de uma importante cultura para economia 

local ou nacional (Quadro 12). Apesar de dar ênfase diretamente no aspecto econômico, E6A, então Diretora da 
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Sociedade Rural e única que não era fitopatologista dentro os entrevistados, também apontou a gravidade que 

epidemias podem causar em curto espaço de tempo, em suas palavras ocasionando “catástrofes econômicas”. 

Ainda com resposta tendo destaque para economia, a entrevistada E3D, a partir das vivências dentro do 

MAPA evidenciou em sua resposta o quanto uma única doença pode desencadear um grande desequilíbrio na 

economia, ainda que essa cultura seja utilizada para alimentar animais: “No caso de exportação, uma doença que 

entra no Brasil, uma nova doença que é diagnosticada pode simplesmente fechar o mercado. O impacto disso é 

muito grande. Você tem impactos em que afetam a economia, afetam a cadeia toda”. Para o E2S, o aspecto 

econômico também é um ponto de destaque entre a relação fitopatologia-agronegócio: “A base [...] do agronegócio é 

muito forte na questão econômica”. Mas em sua resposta fica evidente a preocupação com “produção de alimentos 

com qualidade e que não tenha contaminantes” (Quadro 12). 

A entrevistada E5F também aponta aspectos econômicos, mas enfatiza um ciclo de criação de novos 

produtos que é muito pertinente aos aspectos evidenciados nas respostas do formulário, de onde emergiu a categoria 

“Desenvolvimento de Novos Produtos” na pergunta “De forma resumida, como você relaciona a sua pesquisa em 

fitopatologia com economia e Segurança Alimentar?”. Para E4M, a relação entre fitopatologia e agronegócio também 

é uma contribuição para produtividade, no caso para o “aumento da produção via aumento do rendimento” e para 

ele, isso acontece através dos avanços tecnológicos, perspectiva que se combina tanto com o desenvolvimento de 

novos produtos (E5F – Quadro 12) quanto com perspectivas relacionadas ao avanço na pesquisa para promoção de 

sustentabilidade, como “Tentando achar soluções sustentáveis e produtos para controle de doenças em commodities 

agrícolas” (P31) presentes nos respondentes do formulário. 

À medida que os fitopatógenos afetam a produtividade dos cultivos, o papel da fitopatologia com relação a 

disponibilidade de alimentos fica bastante evidente enquanto ciência que, a partir da compreensão dos aspectos 

envolvidos nos patossistemas, promoverá preventivamente o controle das doenças de plantas, garantindo nesse 

sentido, que haja fitossanidade nos cultivos. Todas essas respostas estão diretamente relacionadas a “disponibilidade 

gerada pela produção agrícola primária” o Artigo 1 da RSL, Quadro 6 (SAVARY et al, 2017). A maior parte das 

respostas se relacionava com a função da fitopatologia nos aspectos que garantissem a produtividade. De fato, os três 

tópicos mais selecionados pelos participantes da pesquisa no formulário, considerando que fossem de maior 

relevância para fitopatologia, foram respectivamente: Produtividade agrícola; Sustentabilidade e Segurança alimentar. 

O tópico produtividade está contemplado pela perspectiva de que os fitopatógenos são responsáveis por 

perdas entre 10 e 16% (OERKE, 2006). Em um país economicamente dependente de suas commodities agrícolas, 

mesmo que uma epidemia afete diretamente uma commodity que não é diretamente utilizada na alimentação humana, 

os danos econômicos irão desequilibrar o sistema de tal forma que poderá acentuar ainda mais a desigualdade social 

brasileira, limitando o acesso aos alimentos como consequência da diminuição do poder de compra. E como já se 

observa, nessas situações as populações vulneráveis são as mais atingidas. Na verdade, a dependência humana por 

algumas espécies não parece uma estratégia exitosa a longo prazo, e a própria história da fitopatologia tem registrado 

isso. 
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6.2. O que a Grande Fome nos ensinou – e nós não aprendemos ainda 

“A história já nos mostra a importância da Fitopatologia para humanidade” P41 

 

Figura 13. Potato Eaters, 1885 por Vincent van Gogh (Fonte: Creative Commons) 
 
Diversos autores já discutiram sobre as lições da Fome da Batata na Irlanda, que foi apresentada na Revisão 

de Literatura. A dedicação em contextualizar sobre A Grande Fome não teve somente o propósito de pontuar esse 

importante marco histórico na fitopatologia, mas principalmente de evidenciar que um patógeno pode causar uma 

“catástrofe” (E6A), mas que os fatores socioeconômicos são tão importantes quando a quebra de resistência por 

determinado microrganismo. 

Não houve nenhum aviso do desastre que aconteceria, causando miséria, sofrimento e 
morte. (...)Os horrores da fome irlandesa da batata ainda são lembrados - criando mais 
uma barreira entre os ingleses e irlandeses e contribuindo para os conflitos políticos que 
continuam até hoje. A história desse desastre é importante. (...). Mas esses mesmos 
conceitos podem ser derivados de quase todas as falhas agrícolas. A fome da batata na 
Irlanda é de importância específica porque o debate em torno do estudo da podridão 
das batatas deu origem à ciência da fitopatologia: o estudo das doenças das plantas 
(SCHUMAN & D’ARCY, 1991). 

Atualmente, a base alimentar da população mundial se concentra em uma diversidade baixa, com quase 

metade das calorias consumidas pelos humanos concentradas em quatro culturas/espécies vegetais: trigo, arroz, 

cana-de-açúcar e milho (FAO, 2020). Seguindo a lógica da Revolução Verde, o aumento da produção de grão deveria 

ser suficientemente grande para solucionar o problema da fome. Porém; décadas mais tarde não foi possível ver o 

sonho de Norman Bourlaug se realizar, e em tempos de muitos avanços na biotecnologia agrícola a fome ainda não 
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foi solucionada e os alimentos consumidos estão se tornando mais densos em energia e pobres em nutrientes 

(KHOURY et al., 2014). De fato, diversos cientistas defendem que a produção agrícola mundial já é suficiente para 

alimentar a população no mundo, mas a distribuição desigual de provisões é mais um impedimento para alcançar a 

SA global (FAO, 2020).  

O Artigo 6 da RSL (HUSENOV et al., 2015) discute a Segurança Alimentar no Tajiquistão, sua 

dependência do pão de trigo e como a sanidade de sementes é fundamental para a Segurança Alimentar local, porém, 

muitos agricultores de lá não tem conhecimento sobre isso e existem poucos estudos voltados para o problema 

naquela região. O trigo teve origem na região do Crescente Fértil, entre os rios Tigre e Eufrates (antiga 

Mesopotâmia) e de lá se difundiu por todo o Planeta ao longo da história. Mas nem só de pão vive o homem e a falta 

de nutrientes também caracteriza quadros de insegurança alimentar. Em 2019, uma publicação da revista “The 

Lancet” tratava justamente da relação entre os sistemas alimentares com inSegurança Alimentar, obesidade e 

mudanças climáticas. Em tradução livre do inglês: “A sindemia global de obesidade, subnutrição e mudanças 

climáticas” (SWINBURN et. al, 2019). 

Os autores e autoras reforçam que tanto a subnutrição quanto a obesidade estão relacionadas com a 

incapacidade dos sistemas alimentares em fornecerem dietas nutritivas. Nas falas de E2S observou-se uma grande 

preocupação com o Valor Intrínseco (Artigo 1) dos alimentos a partir de sua qualidade e propriedade nutricionais. 

Da mesma forma, cabe reforçar que o aumento na produtividade de poucas culturas destinadas à alimentação, não 

representa a solução para os problemas de insegurança Alimentar e muito menos para segurança nutricional. 

Conforme se conhece hoje, uma pessoa obesa pode estar em estado de subnutrição.  

A principal razão para o aumento da prevalência de obesidade e sobrepeso é a 
incapacidade dos sistemas alimentares de fornecer dietas saudáveis. O consumo de 
alimentos industrializados e processados com alto teor de gorduras trans, açúcar, sal e 
aditivos químicos está crescendo na maioria dos países. Alimentos nutritivos e frescos 
podem ser caros. Se os recursos domésticos para alimentos se tornarem escassos, as 
pessoas podem optar por alimentos mais baratos, com alto teor calórico e baixo teor de 
nutrientes. Esse tipo de consumo ocorre principalmente em ambientes urbanos e em 
países de renda média-alta e alta, embora os impactos negativos da inSegurança 
Alimentar na qualidade da dieta também existam em países de baixa, média e alta renda 
(Swinburn et al, 2019). 

A atual dependência global em poucas culturas novamente recorda episódios históricos como a Fome da 

Batata na Irlanda, onde contextos socioeconômicos impulsionaram que uma epidemia de P. infestans levasse milhões à 

miséria e fome da população vulnerável. Hoje, no mundo altamente globalizado, ainda persiste muita desigualdade e 

a vulnerabilidade social está longe de ser um problema contemplado por políticas globais. Dentro do contexto das 

pesquisas, essa desigualdade pode ser observada através dos principais objetos de estudo. Cabe retomar um excerto 

da conversa com E1J, da SBF: 

Não estou nem falando só da Fome da Irlanda (que esse é o mais conhecido), mas a 
mandioca em vários países da África, tem um complexo viral que reduz a produção, 
tem relatos bem mais recentes de problemas muito sérios de Segurança Alimentar em 
função da não produção de mandioca que é a base de algumas comunidades rurais. (...) 
Dá até pena não ser divulgado, porque são comunidades pequenas, mas aquilo que eu 
falo: não são só os números, é claro que eles chocam, mas para mim, o fato de terem 
morrido milhares de pessoas na Irlanda foi péssimo, mas hoje eu acho que tão 
impactante quanto aquilo, é saber que em comunidades rurais da África pessoas 
morrem por má nutrição porque a base da alimentação delas que é mandioca, muitas 
não conseguem produzir porque tem um vírus que ainda hoje acaba matando essas 
plantas. E1J 
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Conforme a fala acima (Quadro 15), ainda existem comunidades que sofrem episódios de escassez de 

alimentos críticos para sua dieta por conta de doenças de plantas. Mas como a Fome na Irlanda recorda à memória 

de todo fitopatologista, o contexto socioeconômico não pode ser desconsiderado. No âmbito deste trabalho, o 

componente humano mais relevante são os próprios pesquisadores de doenças de plantas: seus esforços estão 

concentrados em quais culturas? Para 33% dos respondentes, soja. Em seguida, tomate e feijão, que são diretamente 

importantes para a alimentação no Brasil. Logo após, citros, importante para o mercado local e para exportação, 

seguido de cacau e trigo. Melão, cana e arroz na sequência. Existe certa diversidade depois da grande parcela de 

pesquisas destinada à soja. 

O incentivo financeiro para pesquisas frequentemente está associado à importância econômica de uma 

cultura. Isso explica a quantidade de trabalhos desenvolvidos no Brasil e que se dedicam a estudar a soja, cuja 

importância da cultura para a economia local já foi apresentada e é inquestionável (Figura 10; Quadro 11) No 

entanto, como já foi mencionado também, a dependência econômica sobre poucas culturas também apresenta risco à 

cadeia de alimentos e ao seu acesso para populações mais vulneráveis no caso de crises econômicas. 

Existem diversos motivos para incluir dentro da fitopatologia a necessidade de diversificação de culturas: 

“A biodiversidade para alimentos e agricultura fornece múltiplos serviços ecossistêmicos de apoio e regulação - 

incluindo polinização, formação e manutenção de solos, ciclagem de nutrientes, regulação do clima, manutenção de 

abastecimento de água e controle de pragas e doenças - que são vitais para a produção e o bem-estar humano mais 

amplamente”, tradução livre (BÉLANGER et al, 2019). No âmbito da fitopatologia, o aumento da biodiversidade 

nos agroecossistemas representa maior durabilidade de resistência e potencial de epidemia reduzido (MUNDT, 

2014). 

A Fome da Batata na Irlanda teve como gatilho principal as alterações climáticas. Sabendo que os efeitos 

das mudanças climáticas globais e locais, fruto do aumento da emissão de gases, poderá favorecer o surgimento de 

patógenos resistentes e até mesmos novos patógenos de  plantas, concentrar as atividades agrícolas em poucas 

culturas não parece ser uma estratégia para resiliência dos sistemas alimentares (GHINI et. al, 2008).  

No Artigo 7 da RSL (CHALONER et al, 2021), é discutido como as perdas de produção induzidas pelas 

mudanças climáticas podem ocorrer direta ou indiretamente, inclusive através das cadeias de produção (Quadro 6). 

O trabalho aponta que o risco de infecção depende da temperatura, podendo até representar alterações positivas na 

produtividade, até influenciar em uma carga ainda maior de produtos fitossanitários devido ao aumento de doenças e 

patógenos desconhecidos. O impacto das mudanças climáticas para fitossanidade ainda é desconhecido, mas já se 

reconhece que sistemas de produção de alimentos mais resilientes estão associados com agriculturas de pequena 

escala (LIN et al, 2015). 

A Agricultura Familiar e a Agroecologia são mundialmente reconhecidas como sistemas diversificados e de 

maior resiliência do que os sistemas de agricultura derivados da Revolução Verde (ALTIERI, 2018). De fato, boa 

parte dos alimentos consumidos no Brasil são provenientes da agricultura familiar (Quadro 13) e a agroecologia 

(Quadro 14) consiste em uma prática agrícola e perspectiva de vida que tem sido popularizada no mundo todo, 

correspondendo à necessidade de escolhas mais sustentáveis e conscientes (CARNEIRO et al, 2005). 

Para os respondentes do formulário, de maneira geral, a fitopatologia tem importância tanto para 

Agricultura Familiar quanto para a Agroecologia (72% e 74% dos participantes atribuíram maior pontuação de 1 a 

10, caracterizando como muita importância), se posicionando com importância próxima ao agronegócio (78%). 

Apesar da importância reconhecida, quando comparadas com outros tópicos, Agricultura Familiar foi selecionada 

como um dos tópicos mais importantes da fitopatologia por apenas 13,5%, e a Agroecologia foi selecionada no 
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mesmo contexto por apenas 8,1%. A explicação para isso talvez esteja na resposta de E5F: “nem sempre são 

agriculturas rentáveis. São agriculturas para nichos, é o que eu vejo sabe? Não é uma agricultura que cabe para todo 

tipo de produtor”, responde sobre a relação entre agroecologia e fitopatologia. 

A Agricultura Familiar foi amplamente relacionada com a produção de alimentos, com o reconhecimento 

da participação dos produtores de pequena escala, enquanto promotores da Segurança Alimentar local e nacional. 

Para E2S, a Agricultura Familiar está amplamente vinculada com diversidade: “Onde se tem uma diversidade de 

espécies, tem o equilíbrio maior no sistema, tem a manutenção de bancos de sementes, tem diversidade e de certa 

forma, eu acho que é a maior experiência e base da ciência do efeito agroecológico como um todo”. Como se sabe, 

os aspectos citados nessa fala representam uma realidade que colabora para a manutenção da biodiversidade nos 

agroecossistemas. Não é como se os agricultores familiares se restringissem a modos de produção sem recursos 

tecnológicos ou exclusivamente agroecológicos. O conceito de agricultura familiar no Brasil permite (Lei Federal nº. 

11.326 - Brasil, 2006), abranger produtores que contam com os mais diversos saberes e recursos (GUILHOTTO et 

al, 2007). 

Ademais, esta foi uma das principais categorias emergentes das respostas dos entrevistados. Para E3D 

existe uma romantização muito grande da agricultura familiar que muitas vezes não corresponde à realidade de 

produtores familiares com alto rendimento e amplo uso de tecnologia. Do mesmo modo, E4M destaca novamente 

em sua resposta que “utilizar ciência, tecnologia, inovação pra quem seja, para que esses produtores consigam se 

manter no mercado”. Já E5F aponta para uma “nova agricultura familiar, ela tem dado espaço para um 

conhecimento e um entendimento melhor da fitopatologia e de um manejo mais sustentável”, considerando a sua 

experiência na empresa de biológicos e principalmente sua experiência pessoal enquanto filha de agricultores. Por 

fim, E6A, da Sociedade Rural Brasileira, também destaca sob sua bagagem pessoal que uma grande preocupação da 

fitopatologia com relação aos agricultores familiares deve ser a ausência ou carência de desenvolvimento rural e por 

consequência, de acesso à educação e tecnologia. Somente por essas respostas, emergiram diversos aspectos sobre a 

caracterização de quem são os agricultores familiares. De acordo com o IBGE (2017-2018), a participação da 

Agricultura Familiar brasileira realmente se estende desde a produção de soja até a agricultura de subsistência. A 

Tabela abaixo caracteriza a participação da produção familiar em 2017-2018. 

 

Tabela 1. Participação da agricultura familiar em alguns produtos selecionados. Brasil, 2017-2018. 
Fonte: IBGE 

 
Sem a necessidade de romantização acerca da agricultura familiar, seu destaque está principalmente na 

produção de culturas que serão consumidas no mercado interno e que possuem grande importância para a cultura 
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nacional e grande valor nutricional quando combinadas, como mandioca, frutas (banana, açaí, abacaxi), hortaliças 

(pimentão e alface), que tem grande participação dos agricultores familiares em sua produção. Além dessas, aparece 

também a soja com considerável produção familiar.  

Além da produção de alimentos e contribuição direta para a Segurança Alimentar local e nacional, a 

agricultura familiar se destaca por sua multifuncionalidade (CARNEIRO et al, 2005). Da mesma forma, as práticas 

agroecológicas ou sistemas de produção agroecológicos têm contribuição socioambiental que se estende muito além 

da produção de alimentos, contribuindo para restauração e equilíbrio de ecossistemas (KOOHAFKAN et al, 2012). 

Frequentemente, essas formas de agricultura estão associadas aos povos tradicionais, como indígenas e quilombolas, 

que potencialmente utilizam formas de manejo alternativas e fazem uso da agricultura de subsistência (LEFF, 2002). 

Nesses casos, a agricultura cumpre sua função mais genuína como princípio imediato: produção de alimentos 

nutritivos. 

Para E1J, dentro da fitopatologia “a agroecologia vai ser a próxima etapa”, para E3D, a “importância (da 

fitopatologia) é igual pra todos (os tipos de agricultura)”. E para E2S, a agroecologia e agricultura familiar 

representam sistemas de resiliência, equilíbrio e produção de alimentos: 

O entendimento do processo agroecológico em agricultura familiar como um todo, faz 
com que se tenha percepção de que se pode conviver com doença sem muitas vezes a 
necessidade de intervenção química. E também é um modelo que se nós fizermos tudo 
correto, a natureza faz a parte dela. E o que que é a parte da natureza? É trabalhar 
dentro do equilíbrio e que a gente consiga produzir alimentos com qualidade, com 
muito mais propriedades nutracêuticas, enfim, com o sabor. E a terra e o solo fazendo 
parte disso tudo, a planta, o ambiente, o homem, as relações sociais, dentro de um 
contexto que é muito enriquecedor. Sem dúvida, ela está totalmente interligada, a 
fitopatologia respeita um processo de produção de alimentos de qualidade e esse 
respeitar é a mínima intervenção no sistema, e a natureza fazendo a parte dela. Isso é 
uma agroecologia de qualidade. E2S 

Dos aspectos diretamente relacionados ao papel da fitopatologia nos sistemas de produção em pequena 

escala, E1J destacou o papel social: “uma doença que você ajuda a controlar pode ser a diferença entre a família 

continuar no negócio ou sair do negócio”. Um ponto comum entre as respostas de E3D e E4M é que “São várias 

categorias, mas todo produtor, ele tem que ter alguns princípios (de manejo agrícola) que se que são os mesmos 

(dentro dos diferentes tipos de agriculturas)”. Dentre os componentes da pirâmide da doença (Figura 2), os atores se 

assemelham nas diferentes formas de se desenvolver agricultura, mas diferem em sua práxis. 

Os agricultores dos sistemas agroflorestais possuem valores que em geral, diferem dos outros sistemas 

agrícolas. Para agricultura familiar de subsistência, a presença de um patógeno no local tem um impacto distinto se 

comparado ao mesmo patógeno em uma monocultura de larga extensão. Desse modo, o manejo de fitopatógenos 

certamente varia muito de acordo com a caracterização e princípios do produtor de alimentos. Da mesma forma, o 

trabalho do fitopatologista alinhado com esquemas produtivos de alto insumo será distinto daquele alinhado com 

princípios agroecológicos (Figura 12). Não se trata de distinguir entre certo ou errado, mas de apontar que o papel da 

fitopatologia realmente pode ser o mesmo dentre as diferentes formas de agricultura, mas que as proposições de 

manejo e as perspectivas de pesquisa variam muito de acordo com o tipo de produção com o qual se pretende 

contribuir. 

Outro aspecto fundamental para a compreensão da cadeia agroalimentar é a concentração de poder entre 

poucos atores devido à globalização e industrialização, o que está aumentando e reforçando as desigualdades nas 

sociedades rurais. Para reverter essa situação será necessária a reformulação do sistema alimentar global 

(SWINBURN et al, 2019). No que compete à fitopatologia, isso pode representar um redirecionamento de pesquisas, 
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com maior reflexão sobre suas contribuições socioambientais e comprometimento com a promoção da Segurança 

Alimentar. 

A promoção de métodos agrícolas mais equilibrados dentro dos aspectos sociais e ambientais podem 

representar para a fitopatologia um campo fértil de pesquisa. Hoje sabe-se que a diversificação dos sistemas 

agroalimentares é muito mais do que uma proposta verde e sim uma necessidade para garantia da sobrevivência da 

espécie humana nos próximos anos. 

Em “Food security and the right to food”, a FAO (2018) aponta que “Embora os desafios atuais e futuros 

sejam diferentes dos do passado, as respostas aos novos desafios podem se basear nas lições aprendidas. A 

experiência nos diz que há uma necessidade urgente de uma agenda universal, de estratégias específicas de cada país e 

contexto, e de abordagens centradas nas pessoas”. 

6.3. O mundo é uma aldeia 

Na grande aldeia global12 que o Planeta se tornou, a contribuição da fitopatologia para a Segurança 

Alimentar pode ser conquistada através da Ciência Aberta13. O Artigo 3 da RSL discute justamente sobre o papel da 

ciência aberta como alternativa para emergências fitossanitárias. O trabalho relata sobre o episódio de explosão de 

brusone do trigo que se espalhou rapidamente por Bangladesh por volta de 2016 e como uma rede colaborativa para 

solucionar o problema foi fundamental: 

Os fitopatologistas devem estar prontos para abraçar a ciência aberta devido ao 
aumento acentuado de novos surtos de doenças. No entanto, está claro que as 
estruturas de incentivo na academia contemporânea não promovem o 
compartilhamento aberto de dados antes da publicação. Ainda se dá muito crédito à 
publicação de descobertas "revolucionárias" de doenças emergentes, em vez de 
promover e recompensar ações que poderiam realmente levar a um controle mais 
rápido da doença. Somente reconhecendo esses impactos no mundo real, em vez de 
simples métricas de publicação, a situação mudará (KAUMON et al, 2019 – tradução 
livre). 

Tanto Kamoun (2019) quanto Nelson (2020) reforçam a necessidade de colaboração internacional para 

contribuição da fitopatologia com a Segurança Alimentar, ressaltando que a globalização ultrapassa as barreiras 

fitossanitárias e que as mudanças climáticas podem colaborar para o surgimento de novas doenças que rapidamente 

se espalharão pelo país. Complementando a discussão, o Artigo 2 da RSL trata de um estudo realizado no Reino 

 
12 O conceito de Aldeia Global foi apresentado por Marshall McLuhan, criador da Ecologia das Mídias. Na década 
de 60, muito antes do surgimento da internet, McLuhan já profetizava sobre uma comunicação sem fronteiras. 
Décadas mais tarde, com as devidas variações do tempo presente, a globalização é uma realidade e o mundo se 
tornou uma aldeia global. Se alguém possuía dúvidas de que o que se passa do outro lado do Planeta interessa 
para os habitantes do lado de cá, a pandemia da Covid-19, através da cruel pedagogia do vírus (Santos, 2021), 
escancarou o cenário atual.  
13 Ciência Aberta: “O conceito de Ciência Aberta consiste na abertura de dados, infraestrutura, periódicos, entre 
outras ferramentas, para que sejam compartilhados, reutilizados e melhor aproveitados por todos os agentes 
que produzem a ciência e também pela sociedade que se beneficia dela. Neste momento de pandemia, todos 
têm acompanhado a importância do compartilhamento aberto de informações para que se possa conhecer mais 
rapidamente a atuação desse novo vírus e, assim, facilitar o desenvolvimento de novos tratamentos para a 
população.” Fonte: prp.usp.br/ciencia-aberta. Aceso em: fevereiro de 2022. 
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Unido, com uma discussão sobre a ciência cidadã14 a partir da perspectiva de que as doenças de plantas afetam 

também a saúde humana. 

As pessoas também podem ajudar a identificar e relatar problemas de saúde das plantas. 
“Observatree,” uma abordagem da ciência do cidadão para relatórios de saúde de árvores. 
Duzentos voluntários especialistas foram treinados para identificar 25 pragas de árvores 
(...) Um dos sucessos desta rede de observadores foi a segunda descoberta de Oriental 
Chestnut Gall Wasp, relatado por um voluntário e sua filha. A observação de duas 
ocorrências foi significativa porque alertou as autoridades para o facto de não se tratar 
de um caso isolado, mas do início de um surto. 

 

Nesse sentido, cabe às estruturas de liderança institucional dentro da fitopatologia refletirem sobre as 

possibilidades e benefícios da ciência aberta e as contribuições da ciência cidadã em seus contextos de pesquisa. Se o 

mundo é uma aldeia, talvez não faça mais sentido que as produções e descobertas científicas estejam isoladas nos 

laboratórios ou armazenadas nos bancos de teses. Além das contribuições que a ciência aberta e cidadã podem 

promover, as redes internacionais de pesquisa ainda relacionadas às ciências agrárias possuem legitimidade para 

questionar a distribuição de alimentos “[...] a produção mundial de alimentos é suficiente para suprir a demanda das 

7,3 bilhões de pessoas que habitam a terra. Apesar disso, aproximadamente uma em cada nove dessas pessoas ainda 

vive a realidade da fome” (IANDOLI, 2016). O objetivo de produzir alimentos suficientes já foi alcançado, mas a 

distribuição equalitária de recursos e até mesmo de alimentos está muito longe de ser alcançada. Mas existem rotas 

traçadas que podem direcionar pesquisas nesse sentido, inclusive dentro da fitopatologia?  

Em novembro de 2020, a ONU disponibilizou o “Roteiro de Pesquisa da ONU para a Recuperação Pós-

Covid-19” cujo objetivo consistia em catalisar forças globais para o período de recuperação pós-pandemia. O papel 

dos pesquisadores é central dentro do roteiro: “Valendo-se do Poder da Ciência para um Futuro mais Equitativo, 

Resiliente e Sustentável (...) este Roteiro identifica 25 prioridades de pesquisa e principais estratégias científicas para 

apoiar uma recuperação que beneficie a todos, bem como ações que pesquisadores, agências de financiamento de 

pesquisa, governos, organizações civis organizações da sociedade e entidades da ONU podem agir sobre isso.”( 

Roteiro de Pesquisa da ONU para a Recuperação Pós-Covid-19) 

Quando tratam-se dos sistemas agroalimentares, como já mencionado anteriormente, a discussão é 

intensificada pela pandemia global da Covid-19. Em 2021, através da ONU, ocorreu a Cúpula de Sistemas 

Alimentares, onde uma das mensagens principais foi a necessidade de trabalho coletivo para transformar a maneira 

como o mundo produz, consome e pensa em alimentos, reconhecendo que as fragilidades do sistema, evidenciadas 

pela pandemia, tem urgência em sua resolução. A cúpula reuniu diferentes setores da sociedade, cientistas, negócios, 

política, saúde e academia, bem como agricultores, povos indígenas, organizações de jovens, grupos de consumidores 

e ativistas ambientais. O foco do evento consistiu em discutir os sistemas alimentares no mundo, em tradução literal: 

(...) muitos dos sistemas alimentares do mundo são frágeis, não examinados e 
vulneráveis ao colapso, como milhões de pessoas em todo o mundo experimentaram 
em primeira mão durante a crise do COVID-19. Quando nossos sistemas alimentares 
falham, a desordem resultante ameaça nossa educação, saúde e economia, bem como os 
direitos humanos, a paz e a segurança. Como em tantos casos, aqueles que já são 
pobres ou marginalizados são os mais vulneráveis. A boa notícia é que sabemos o que 

 
14 Ciência Cidadã: “As iniciativas de ciência cidadã têm se consolidado como uma nova forma de interação entre 
os cientistas profissionais e os cidadãos, permitindo que estes participem de atividades formais de pesquisa 
desenvolvidas nos principais centros de investigação do mundo, propiciando uma oportunidade de maior 
engajamento com a ciência, com o método científico e com novas possibilidades educacionais que podem ser 
colocadas à disposição da sociedade”. Fonte:  prp.usp.br/ciencia-cidada. Aceso em: fevereiro de 2022. 
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precisamos fazer para voltar aos trilhos. Os cientistas concordam que transformar 
nossos sistemas alimentares está entre as maneiras mais poderosas de mudar o curso e 
progredir em direção a todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Food 
Systems Summit, 2021). 

Na grande aldeia que o mundo se tornou, os cientistas são convidados a contribuir coletivamente para o 

desenvolvimento da sociedade. No caso da fitopatologia, quantas vezes esses documentos foram apresentados ou 

consultados antes do exercício de elaboração ou desenvolvimento de projetos de pesquisa? Não que a área seja 

responsável máxima pela resolação da teia de problemas acerca dos sistemas agroalimentares, mas um dos propósitos 

deste trabalho é justamente apontar reflexões e direcionamentos para que as pesquisas em fitopatologia sejam parte 

das soluções para um mundo de maior justiça sociambiental. Cabe ressaltar aqui, encerrando este tópico, que 

nenhum dos participantes ou entrevistados mencionaram algum deste documentos ou qualquer um os Objetivos 

para o Desenvolvimento Sustentável espontâneamente no formulário ou nas entrevistas. 

6.4. Segurança Alimentar é um direito, Soberania Alimentar é uma escolha 

Tanto para os entrevistados quanto para os participantes por meio do formulário, a fitopatologia representa 

uma ciência guardiã das culturas produtivas, garantindo estabilidade econômica e produção de alimentos. De fato, 

um dos entrevistados utilizou justamente esse termo (guardiã) para descrever o papel da fitopatologia (Quadro 16). 

Tratando-se do histórico da área, essa preocupação com a garantia da produtividade em seu maior potencial como 

forma de garantia de alimentos resgata um viés bastante semelhante ao da Revolução Verde. Conforme exposto na 

Revisão de Literatura, o fitopatologista Norman Borlaug e seus contemporâneos trabalharam intensamente durante a 

RV para aumentar a produtividade de culturas específicas, garantindo aumento impressionante na produção de grãos 

e, consequentemente, contribuindo para mitigar a situação de inSegurança Alimentar em vários países. 

De acordo com Medeiros e colaboradores (2018), entre 1975 e 2017 a produção de grãos no Brasil cresceu 

mais de seis vezes, enquanto a área plantada apenas dobrou. Este é um excelente exemplo do aumento na 

produtividade, principalmente considerando que no período houve aumento em investimentos na agricultura e em 

ciência e tecnologia. Cabe aqui conceituar a produtividade que aparece nas respostas, enquanto ganho na produção. 

De acordo com Costa et al (2013): “A produtividade agrícola foi definida como o rendimento da terra, em 

quilogramas produzidos por hectare plantado, das culturas selecionadas”.  

Outro conceito que pode traduzir a produtividade corroborada pela fitopatologia é “refere-se ao aumento 

da quantidade de produto que não é explicada pelo aumento da quantidade dos insumos, mas sim por ganhos de 

eficiência da produção, os quais dependem basicamente do desenvolvimento científico e tecnológico.” 

(FORNAZIER & VIEIRA-FILHO, 2013). Dentro dessa perspectiva, cabe recuperar um excerto da fala de E4M: 

As doenças afetam não só a quantidade, mas a qualidade dos alimentos produzidos. 
Tanto a presença de doenças nas lavouras como dos métodos que nós utilizamos. Vou 
dar um exemplo que eu sempre uso, se nós deixássemos de utilizar os defensivos 
agrícolas como um todo (aí inclui entomologia, fitopatologia e plantas daninhas) ideia 
que se tem é que sem a utilização haveria redução da produção pela metade. Se isso 
acontecesse, para manter a mesma produção, teria que dobrar a área produzida na 
ausência de defensivos de uma maneira geral. Se pegar só os defensivos que são usados 
para o manejo doenças de planta isso aí deve ser alguma coisa em torno de quinze por 
cento. Tem um dos aspectos que normalmente são mais ligados a fitopatologia e 
também dizem respeito ao alimento seguro. 

A produtividade apresentou-se como uma grande preocupação dentro da perspectiva dos especialistas 

entrevistados e talvez seja a função mais direta da fitopatologia para a promoção da Segurança Alimentar. Produzir 
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mais a fim de atender a demanda por alimentos, sem a necessidade de ampliar as áreas agrícolas e com uso racional 

de insumos. A produtividade foi uma preocupação de Norman Bourlaug e seus contemporâneos durante a 

Revolução Verde, e depois dela, outros elementos surgiram na discussão. 

Embora áreas consideráveis de terra, como os cerrados do Brasil, possam ser 
responsavelmente convertidas para a agricultura, a maioria dos aumentos de alimentos 
terá que vir de terras já em produção. Felizmente, melhorias de produtividade no 
manejo da cultura podem ser feitas ao longo de toda a linha: no melhoramento de 
plantas, manejo da colheita, preparo do solo, fertilização, controle de ervas daninhas e 
pragas, colheita e uso de água. (...) Acredito que a biotecnologia será essencial para 
atender à demanda futura de alimentos, rações, fibras e biocombustíveis. A batalha para 
garantir a Segurança Alimentar para centenas de milhões de pessoas miseravelmente 
pobres está longe de ser vencida. Devemos aumentar os suprimentos mundiais de 
alimentos, mas também reconhecer os vínculos entre o crescimento populacional, a 
produção de alimentos e a sustentabilidade ambiental. Sem um equilíbrio melhor, os 
esforços para conter a pobreza global serão paralisados (Borlaug, 2007). 

  

O excerto acima apresenta a complexidade que os sistemas agroalimentares terão de enfrentar nos 

próximos anos: garantir a produtividade sem promover, ainda mais, o desequilíbrio de ecossistemas. Já foi discutido 

que patógenos de commodities e demais culturas alimentares ameaçam a produtividade e a economia, diminuindo o 

poder de compra principalmente das populações mais vulneráveis. Do mesmo modo, com as mudanças climáticas, 

os patógenos agrícolas são uma ameaça particular à Segurança Alimentar em locais onde as comunidades dependem 

de um número limitado de espécies agrícolas importantes, com poucas fontes alternativas de alimentos. 

Dentro dessa perspectiva, os patógenos ameaçam a subsistência de mais de 1 bilhão de famílias de 

pequenos agricultores com poucos recursos em todo o mundo (GARRETT, 2020). Apesar dos grandes esforços 

para o aumento da produtividade no campo, a persistência da inSegurança Alimentar no mundo e o retorno do 

Brasil, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, para o Mapa da Fome indicam o que já se sabe: somente alta 

produtividade não vence a desigualdade social. Nas palavras de E6A: 

Mas hoje, o grande problema é essa questão socioeconômica que ficou uma catástrofe 
nos últimos anos. Mas o Brasil tem alimentos suficientes para alimentar o próprio país, 
mas tem um déficit de um programa social adequado que forneça alimento para a 
população. 

E o papel das ciências agrárias para garantir a produtividade agrícola, e no caso dessa discussão, o papel da 

fitopatologia, talvez seja o de redirecionar parte de suas pesquisas, sobretudo àquelas de financiamento público, para 

a promoção de agriculturas de baixo impacto ambiental e alto impacto social: agricultura familiar e agroecologia 

fazem parte dessa “Nova Revolução Verde” (ARMANDA et. Al, 2019).  

Esta não é uma tentativa de condenar as pesquisas feitas com as chamadas “grandes culturas” (I.e., cana-de-

açucar, citros, etc), mas é uma tentativa de abrir reflexões sobre a vocação da fitopatologia: se a maioria dos 

fitopatologistas consultados acredita que ela é uma ciência cuja importância está em garantir alimentos, talvez seja 

uma coerente contribuição para o enfrentamento das crises presentes e futuras direcionar  pesquisas para sistemas de 

produção agropecuários cuja finalidade direta seja produção alimentar. Considera-se aqui que a decisão sobre um 

tema de pesquisa não é unilateral, apenas deliberada pelo estudante de pós-graduação, pesquisador ou orientador 

dentro de um contexto maior, mas considera-se também, que um projeto de pesquisa necessariamente deve passar 

por critérios de relevância e reflexão daquele que o desenvolve antes de ser executado. E se um dos critérios, dentro 

das áreas que tratem de sistemas agroalimentares, fosse justamente a promoção de sistemas mais resilientes e 

voltados para produção local? Subsídio para nortear as pesquisas já existe, conforme mencionado no tópico anterior.  



77 
 

Ainda cabe considerar que apesar do destaque que os problemas relacionados ao agronegócio têm nos 

esforços da fitopatologia brasileira, visto o domínio da pesquisa com soja nas respostas ao formulário, deve-se 

reconhecer que houve diversidade de culturas apresentadas pelos participantes, muitas delas representando 

importância para a economia local, como o cacao, frutos, árvores frutíferas etc. Essas contribuições trazem 

amplitude e representatividade de culturas que contribuem para Soberania Alimentar dentro da fitopatologia. Uma 

das formas de explicar como as culturas menos estudadas podem ser alvo de pesquisas, pode-se trazer o conceito de 

“culturas-órfãs”, que representam patossistemas com pouca probabilidade de serem alvos de pesquisa ou 

investimento. Podem ser espécies de grande valor nutricional e cultural para comunidades específicas, como plantas 

nativas (VARSHNEY et al. 2012). 

De acordo com Garrett e colaboradores (2020), “as culturas órfãs também podem representar um caso de 

‘fruto mais fácil’, em que o mesmo esforço de pesquisa pode resultar em grandes melhorias no melhoramento 

genético e no manejo de doenças em comparação com as culturas como milho e trigo, onde os avanços ‘fáceis’ já 

podem ter sido feitos”. A percepção de que a fitopatologia deve contribuir para o desenvolvimento agrícola: “Uma 

das áreas mais belas e importantes das ciências agrárias e de contribuição ímpar no desenvolvimento da agricultura” 

(P35), pode ser exercida também ao explorar culturas de importância local que ainda não possuem muito 

conhecimento científico para se desenvolverem. 

Dar prioridade para produzir alimentos a fim de abastecer o mercado interno e produzir espécies de 

relevância local são prioridades que vão além da Segurança Alimentar e se direcionam para a promoção da Soberania 

Alimentar. O Brasil enquanto “celeiro do mundo” foi uma visão que apareceu em diversas respostas. Essa não é 

apenas uma perspectiva, mas é um fato: o Brasil configura entre os maiores produtores agrícolas do mundo, com 

grande ênfase em sua exportação. A exportação não é um aspecto negativo da agricultura, mas ao passo em que o 

agronegócio suporta uma agricultura de larga escala, com produção de excedentes, a Soberania Alimentar direciona o 

olhar para produção em pequena escala, a nível local: “A soberania alimentar se enfoca na autonomia local, nos 

mercados locais, nos ciclos locais de produção-consumo, na soberania energética e tecnológica, e nas redes de 

agricultor a agricultor” (ALTIERI, 2012). 

Nesse sentido, com o propósito de estimular a reflexão dentro da área, pontua-se aqui, que a inovação que 

tanto se fala nos dias de hoje talvez seja olhar para problemas locais, incrementando as pesquisas com mais ênfase 

em fitopatógenos que atinjam as culturas que são base alimentar para a população brasileira. Cabe ainda uma mensão 

sobrea a importância de que sejam feitas pesquisas em fitopatologia para as grandes culturas, que se estende desde os 

aspectos de produção até economia nacional, mas atualmente passa também pelos aspectos ambientais. O 

desenvolvimento de novos produtos, como controle alternativo ou biológico, é de imensa importância para que 

assumam o lugar de produtos químicos tóxicos a humanos, outras espécies e ecossistemas.  

A fitopatologia é apenas um fio dessa grande teia que envolve todos os aspectos dos sistemas 

agroalimentares. Do muito que já se contribuiu dentro da área, ao que ainda existe potencial de pesquisa para ser 

feito, a construção deste trabalho aponta para a necessidade de se questionar a realidade na qual os sistemas 

agroalimentares se apoiaram e se apoiam, e em uma proposta de reflexão a partir dos resultados e elementos 

apresentados, questionar se o trabalho da fitopatologia pode ser mais direcionado para a Soberania Alimentar do que 

para a produtividade por si mesma. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fome é uma das poucas pautas que traz o consenso entre diferentes perspectivas de mundo. O que 

muda na discussão sobre inSegurança Alimentar não é a necessidade de combatê-la, mas a agenda que se adota para 

seu o enfrentamento e quem é envolvido na discussão. Para os participantes dessa pesquisa, a fitopatologia é uma 

área responsável pela melhor compreensão dos patossistemas, prevenção de epidemias, contribuições com a 

agricultura, desenvolvimento de novos produtos e promoção da sustentabilidade. A sua importância para a 

Segurança Alimentar encontra registros convincentes na história e na atualidade de que as doenças de planta são 

importantes impulsionadoras da insegurança Alimentar. 

Conforme observado no conjunto de trabalhos analisados, sob o risco de ser negligenciada dentro da 

academia, a participação humana no contexto das doenças de plantas se estende muito além do manejo no campo, 

abrangendo desde aspectos socioculturais até a elaboração de políticas públicas e legislações que interferem direta ou 

indiretamente no sucesso ou fracasso do manejo de fitopatógenos. A pressão pública para maior responsabilidade 

ambiental no uso de agroquímicos tem ainda se mostrado elemento-chave que será decisivo para o futuro do manejo 

das doenças de plantas, impulsionada pelas mudanças climáticas e pela urgência de medidas que promovam a 

Segurança Alimentar 

Compreender a Grande Fome da Batata na Irlanda fornece uma visão geral da complexidade dos fatores 

que podem (ou não) levar à fome quando uma epidemia de doenças de plantas prejudica a produção de alimentos. A 

concentração das bases alimentares em poucas espécies, a homogeneidade genética e a falta de conhecimento sobre 

doenças de plantas, somadas a mudanças no clima local culminaram em um surto de Phytophtora sp. que causou um 

dos maiores episódios de fome e miséria da história. No entanto, apesar do inquestionável papel de protagonista que 

a Requeima da Batata ocupa nesse triste episódio, as decisões humandas contribuíram muito para o sofrimento e 

perda de vidas que ocorreram. Os elementos que levaram ao triste episódio de miséria e fome, ainda são presentes 

nos sistemas agroalimentares da contemporaneidade.  

No que compete à fitopatologia para promoção da Segurança Alimentar, os aspectos que se destacam 

dentro dos resultados desse trabalho, dizem respeito a produção, disponibilidade, valor intrínseco e contribuição 

econômica. Entre fitopatologia e agronegócio, existe a preocupação com o surgimento de novas doenças e epidemias 

(à exemplo da leprose dos citros da década de 1950), o que compõe um ciclo de desenvolvimento de novos produtos 

promotores da fitossanidade, como no início da Revolução Verde. Ainda existe o papel da fitopatologia para 

promover a qualidade dos alimentos e o desenvolvimento de tecnologias para a agricultura, no que compete à 

manutenção de fitossanidade. O ponto principal dessa relação é o aspecto econômico, onde o agronegócio se destaca 

com sua grande participação no PIB brasileiro. 

Entre a fitopatologia voltada para a agricultura familiar, destacam-se o aspecto de modos produção e 

principalmente os aspectos sociais que esse tipo de produção carrega. A necessidade de difusão de conhecimento e 

tecnologia para o desenvolvimento rural, aqui direcionado para o manejo de fitopatógenos, também se destacou 

dentro das respostas dos participantes. De forma similar, a agroecologia também se destaca por sua função e pelo 

que promove, sendo apontada como um processo de produção de alimentos diferenciado, aparece como o futuro da 

agricultura. A importância e missão da fitopatologia, aparece clara em quaisquer formas de agricultura, como uma 

guardiã da produção agrícola. 

Novas doenças, surtos de doenças conhecidas, consequências climáticas imprevisíveis e conflitos 

representam alguns dos choques potenciais que colocam em risco a Segurança Alimentar. Os ganhos em 
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produtividade da Revolução Verde evidenciaram que produzir não necessariamente corresponde a alimentar, mas já 

representa um primeiro passo, sendo muito considerada no contexto da fitopatologia. As consequências ambientais 

de uma agricultura de altos insumos encaminha a necessidade, já reconhecida pelo fitopatologista, de promover 

formas sustentáveis de produção e mais especificamente, formas alternativas para o controle de fitopatógenos. 

O Brasil configura-se como uma grande potência agrícola e inquestionável produtor de alimentos, mas 

essa vocação acompanha a necessidade de políticas públicas e esforços coletivos para alcançar a promoção da 

Segurança Alimentar do próprio país. Enquanto a Segurança Alimentar é um direito, a Soberania Alimentar 

apresenta-se como uma escolha dentro das possibilidades de pesquisa e desenvolvimento de um país. A autocrítica 

individual, coletiva e institucional da comunidade fitopatológica pode conduzir a produtos de pesquisa que 

respondam à urgência de se construir sistemas sustentáveis e resilientes, comprometidos com o direito à alimentação 

adequada.  

No que compete a fitopatologia, a necessidade de uma ciência aberta e a oportunidade de promoção da 

ciência cidadã serão cruciais para o desenvolvimento da área no futuro e a prevenção de epidemias. Cabe ainda 

mencionar que a fitopatologia não surge como ciência independente de outras áreas, nem se desenvolve dessa forma. 

Está relacionada com outras áreas como Ecologia, Microbiologia, Genética. Pouco menos frequênte dentro das 

respostas, dos trabalhos apresentados e das entrevistas, é sua relação com as ciências humanas. O quarto pilar da 

pirâmide da doença na fitopatologia, tão evidente nas discussões acerca da Grande Fome e da Segurança Alimentar 

como um todo, pode ser sustentado por subsídios científicos e metodológicos que são produzidos por outras áreas 

do conhecimento, como a antropologia, as etnociências, ciências sociais, organizacionais e tantas outras áreas que 

muito irão contribuir e se beneficiar da integração com a fitopatologia.  

Este trabalho se encerra aqui, reunindo observações, dados e principalmente, reflexões acerca da 

fitopatologia e da Segurança Alimentar. Ainda existem muitas outras discussões que serão derivadas dessa pesquisa, 

visto que esta foi apenas uma pequena construção dentro do espaço e tempo nos quais couberam os dados aqui 

apresentados. São muitas as contribuições da fitopatologia para promoção da SA, desde sua concepção até os 

projetos atuais dos fitopatologistas brasileiros. As lacunas encontradas dizem respeito a aspectos maiores do 

desenvolvimento agrícola, nos quais a fitopatologia se insere, como a priorização de determinadas culturas em 

detrimento de outras. Entre as perspectivas, encontra-se a necessidade e o engajamento com alternativas 

comprometidas com a sustentabilidade e principalmente, destacam-se aqui os fitopatologistas comprometidos com a 

ciência que se propõe a exercer. 

Da mesma forma que foi se inicia, aqui se encerra com a proposta de “construir pontes e não provar 

pontos”, pontes estas que se direcionam para a construção de sistemas agroalimentares mais resilientes, 

comprometidos com uma realidade onde a Segurança Alimentar é uma escolha e a Soberania Alimentar, uma 

consequência. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A. Quadro apresentando contextualização geral do trabalho  

 

 

 

  

Esquema Geral da Dissertação 

Tópicos 
principais 

Objetivos Item Resultados e Discussão 

Contribuições 

i. Identificar as 
abordagens sobre 
Segurança Alimentar 
nos trabalhos científicos 
da área de fitopatologia; 

Revisão Narrativa: A partir 
de uma perspectiva 
histórica, desde os 
primeiros registros de 
doenças de plantas até as 
contribuições mais recentes 
da fitopatologia 

Integração entre os episódios 
históricos da fitopatologia, 
lacunas identificadas e 
perspectivas atuais 

Lacunas 

ii. Analisar a inserção da 
Segurança Alimentar 
nos trabalhos 
desenvolvidos pelos 
fitopatologistas 
brasileiros 

Análise de publicações 
dentro de critérios pré-
estabelecidos, 
compreendendo um 
período de 2017 a 2021 

Relação entre os artigos da RSL 
e os dados obtidos a partir dos 
formulários e entrevistas 

Perspectivas 

iii. Refletir sobre a 
pesquisa atual e propor 
encaminhamentos 
teóricos e 
metodológicos que 
possam fomentar a 
Segurança Alimentar 
nas pesquisas da área. 

Formulário com 78 
participantes. Entrevista 
com 6 especialistas. Análise 
de Conteúdo com auxílio 
do Iramuteq 

Identificação de abordagens 
sobre fitopatologia e produção 
de alimentos a partir da 
percepção de fitopatologistas 
brasileiros 
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APÊNDICE B. Infográfico ilustrando a Linha do Tempo da Fitopatologia.  
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APÊNDICE C. Gráficos gerados através do StArt, apresentando as porcentagens de artigos que foram incluídos de 
cada base de dados e em seguida, quantificando os artigos enquanto porcentagem de aceite ou rejeição. 
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APÊNDICE D. Gráficos gerados através do StArt, apresentando os trabalhos aceitos e rejeitados a partir dos 
diferentes critérios na etapa de Extração. 
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APÊNDICE E. Apresentação do formulário veiculado entre os fitopatologistas 

 

 




