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Cada vez mais é procurada uma fuga 
para o “vaivém” do dia-a-dia, é procura-
da a calma e tranquilidade que o campo 
oferece. Cada vez com mais frequência 
alimentos saudáveis, com alto teor nu-
tricional são procurados pela sociedade 
civil, pois prolongam a boa actividade 
dos sistemas de órgãos e têm uma forte 
acção preventiva na incidência de doen-
ças potencialmente mortais como can-
cros, enfartes e acidentes vasculares ce-
rebrais. Cada vez mais a necessidade de 
ter uma profissão que se gosta, onde se 
possa dedicar tempo útil, colher produ-
tos saudáveis e ainda obter rendimento 
está na mente de vários jovens e adultos, 
daí estar-se a observar a um retorno ao 
campo/ruralidade e ao insurgir de uma 
vaga de novos agricultores. Observa-se 
então que a agricultura, séculos e sécu-
los depois, continua a ser um fenómeno 
de fixação da população, assim como 
oferece condições para o aumento da 
prosperidade da sociedade que a usu-
frui. Tendo isto em conta, os apoios para 
os investimentos numa agricultura sus-
tentável têm de ser aumentados, assim 
como projectos educacionais agrícolas 
devem ser implementados desde os ci-
clos de estudos primários até aos univer-
sitários. É fundamental perceber que ter 
um estilo de vida mais saudável, econó-
mico e sustentável pode estar mesmo... 
à porta de nossa casa. 
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O papel da agricultura
nO desenvOlvimentO
e fixaçãO dOs pOvOs

na Antiguidade, a agricultura foi a acti-
vidade que mais contribuiu para o esta-
belecimento permanente dos povos que 
viriam dar origem às primeiras grandes 
sociedades, uma vez que permitiu novas 
e melhores fontes de alimentação, maior 
integração social, crescimento popula-
cional e um aumento significativo da es-
perança de vida. 
Em pleno período Neolítico, cerca de 
9.500-9.000 a.C., na primeira região 
onde já se praticava o modo de vida 
agrícola (assim como a domesticação de 
animais) desenvolveu-se uma grande so-
ciedade no denominado “Crescente Fér-
til”, entre a Ásia e África, que abrange 
actuais territórios do Iraque, Irão, Síria, 
Kuwait, Turquia, Líbano, Israel, Palesti-
na, Chipre e Egipto. Por todo o mundo, 
a agricultura e as suas actividades foram-
se desenvolvendo de forma autónoma, 
permitindo formar várias sociedades 
agrícolas globalmente. Alguns milénios 
após o “Big Bang” agrícola e o cresci-
mento civilizacional, já existiam várias 
sociedades agrícolas em sítios tão distin-
tos como nos Montes Altai (Rússia, Caza-
quistão, Mongólia e China), nos Montes 
Zagros (Iraque e Irão), em Mehrgarh 
(Paquistão), no Vale do Yangtzé (China), 
nos Andes (Perú, Colômbia, Bolívia, Ar-
gentina, entre outros países da América 
do Sul) e na Europa eram documentadas 
actividades agrícolas nos Balcãs, Europa 
Central, Escandinávia e Península Ibérica. 
A agricultura criou assim prosperidade 
para a estabilização geográfica e terri-
torial das populações, contribuindo tam-
bém para um aumento considerativo 
do comércio de artesanato e cerâmicas 
(principalmente para reservatórios de 
sementes e alimentos), vestuário (parte 
deste era fabricado através de fibras ve-
getais como o linho), e incitou às trocas 
comerciais onde se obtinham recursos 
necessários, geralmente de cariz geo-
lógico e mineralógico (como metais ou 

minerais), através da troca de remanes-
centes da produção agrícola. Assim se 
percebe como a agricultura foi, a nível 
mundial, umas das actividades mais im-
portantes da História no desenvolvimen-
to das sociedades, no progresso do Ho-
mem como indivíduo social e intelectual, 
mas também do Homem biológico, a 
espécie Homo sapiens.
Chegando aos tempos actuais, milénios 
passaram-se, a tecnologia evoluiu para 
patamares extraordinários e impensá-
veis, a população mundial é incompara-
velmente superior mas, apesar de todos 
estes avanços, lidamos cada vez mais 
com problemas de ordem climática e sa-
nitária. E sim, é aqui que os ciclos históri-
cos se voltam a repetir e que a agricultura 
assume de novo um papel fundamental 
na resolução de muitos problemas. Pela 
primeira vez em várias gerações, está-se 
a observar a diminuição na esperança 
média de vida, estando este decrésci-
mo directamente associado a uma die-
ta desregulada (principalmente a nível 
nutricional), à proliferação de doenças 
autoimunes e do sistema nervoso (par-
ticularmente o stress), ao desequilíbrio 
total dos horários de trabalho e de sono, 
a efeitos da poluição e da utilização e 
consumo de produtos nocivos ao longo 
de décadas.
Aliado a este preocupante fenómeno, 
em alguns países como Portugal, verifi-
ca-se cada vez mais o envelhecimento 
da população e a desertificação do In-
terior do País, levando a um abandono 
progressivo de várias partes territoriais. 
Tendo isto em conta (e não procurando 
nenhum tipo de “cura milagrosa”), qual 
é a actividade que pode dar um grande 
boost económico, contribuir para uma 
melhoria generalizada da saúde e ainda 
ter um papel fundamental na fixação de 
jovens adultos em zonas com elevado 
grau de desertificação populacional? A 
resposta é simples: a agricultura. 


