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62 MARCEL MAZOYER / LAURENCE ROUDART

e cultural do.Ocidente medieval. Um desenvolvimento que se reforçou desde o século.
XVII ao.XIX, graças ao. desenvolvimento dos sistemas de cultura atrelada pesada sem
pousio (capítulo. 8).

A partir do. fim do século. XIX, no Ocidente, a mecanização. da tracção animal
(charrua Brabant, semeador, ceifeira, máquina de ceifar) permitiu duplicar a
superfície po.r trabalhador e a produtividade (capítulo. 9). Finalmente, nQ,~~~la~:,
amo.torização. ass~si~ª-,"ª~$Lª,Il.c!~.cmeGanização<~pe.rmiJi~Jevara superfície p~~,
trab~~lt;,n:lgE't'ílfcultura cerealífera para mais de cem hectares;õ"que~Tª~go
com rendimen fosque-pud-ernlfãt(nOOquTnfãiÊq5T5rht'ctare,dá~tTIILiprõd .wi'lid.aJie,
b~cr~IQJiQ!q~~~~l~~üI§df~p~~!§~~ª!:JassiffigüEna-'kméYícãaõNorte e na
Europa OcidentãI, uma população agrícola reduzida para menos de 5 por cento da
população total basta para alimentar esta. Finalmente, devemos saber que as
máquinas teleguiadas ou automáticas, que permitem multiplicar várias vezes essa
produtividade, estão. desde já prontas a funcionar e começam a ser utilizadas
nalguns sectores limitados da agricultura dos países desenvolvidos, no mesmo
momento em que a grande parte dos países em vias de desenvo.lvimento utilizam
ainda um instrumento. estritamente manual. ..

Mas voltemos à revolução. neolítica.

Capítulo 2

A revolução agrícola neolítica

A línglla sânscrita, por mais antiga que ela seja, é de lima espantosa
estnuura: mais completa do que o grego, mais rica do que {) latim, ela leva
ixmugem, pelo seu requiníedelicudo, sobre uma e outra dessas língllas, tendo
ao mõ1710 tempo com elas, tanto nas mízes das palavras como nas fomas
gramaticais, uma afinidade demasiado forte para que possa ser o produto de
W11acaso; tãofor/e mesmo, com efeito, que nenhum filólogo poderá examinar
essas línguas semficar com a convicção de que elas saíram eftctivamente de
uma fimte comum, a qual, talvez, já não exista. De resto, há uma razão simi-
lar, e711Luranão tão plenamente constrangedora, para supor que o gótico e o
céltico, embora tenham sido misturados mais tarde com um folar diferente,
não descendem menos da mesma origem do que o sânscrito; poder-se-ia
acrescentar, além disso, a esta fon1l1ia, o velho persa. se fosse oportuno, de
qualqlier maneira, abrir aqui um debate sobreas antiguidades persas.

Sir WILLlAM JONES

Tioisiême âiscouts nnnioersaire
Société asiuiique âu Bengale (1786)

No. fim do paleolítico (idade da pedra lascada), há cerca de 12 000 anos, após
centenas de milhares de anos de evolução biológica e cultural, as sociedades
humanas tinham conseguido fabricar instrumentos cada vez mais variadas,
aperfeiçoadas especializados, graças aos quais tinham desenvolvido modos de
depredação (caça, pesca, colheita) diferenciadas, adaptados aosmais diversos meios.
Essa especialização acentuou-se no neolítico (idade da pedra polida).e foiao.longo
deste último período da Pré-história, há menos de 10 000 anos, que várias dessas
sociedades, entre as mais avançadas no.momento, puseram em marcha a passagem
da depredação para a agricultura.

No início desta mudança, as primeiras práticas de agricultura e de criação. de
gado a que chamaremos protoculturo e protocriação de gado, aplicavam-se a populações
de plantas e de animais que não tinham perdido as suas características selvagens.
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(- 6000 antes da actualidade)

-- Movimento da expansão da agricultura
- - • , - Limite atingido pela agricultura e datação

FIGU RA 2.1. - Centros de origem e áreas de extensão da revolução agrícola neolílica
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FIGURA 2.1 (Continuação). - Centros de origem da revolução agrícola neolítica e áreas secundárias de domesticação
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Mas à força de serem cultivadas e domesticadas, essas populações adquiriram
novos caracteres, típicos das espécies domésticas que estão na origem da maior parte
das espécies ainda hoje cultivadas e criadas.

As regiões do mundo, nas quais grupos humanos, que viviam exclusi-
vamente da depredação de espécies selvagens e se transformaram, por eles pró-
prios, em sociedades que vivem principalmente da exploração de espécies
domésticas, são finalmente pouco numerosas, não muito alargadas e muito
afastadas umas das outras: elas constituem o que nós chamaremos os centros de
origem da revolução agrícola neoüiíca, entendendo-se que esta palavra «centro»
designa justamente uma área, e não um ponto de origem. A partir de alguns
destes centros, que denominaremos de centros irradiantes, a agricultura espalhou-
-se em seguida na maior parte das outras regiões do mundo; a cada centro
irradiante corresponde assim uma área de extensão particular, que compreende
todas as regiões conquistadas pela agricultura que provêm desse centro. Toda-
via, alguns centros não deram origem a uma área de extensão tão importante;
esses centros pOllCO Oll nada uradumtes foram mais tarde englobados numa ou
noutra das áreas precedentes.

Nestas áreas de extensão, foram domesticadas novas espécies de plantas e de
animais, e algumas zonas que forneceram um grande número dessas novas espécies
domésticas constituem, depois dos centros de origem, verdadeiras áreas secundárias
de domesticação. As sociedades de cultivadores e criadores de gado saídas dos centros
de origem propagaram geralmente o seu novo modo de vida, colonizando passo a
passo os diferentes territórios exploráveis do planeta. Ao fazê-Io, elas encontraram
também sociedades de caçadores-recolectores preexistentes, mais ou menos evo-
luídas, que praticavam, elas próprias, aproto-agricultura, e algumas das quais, ao
seu contacto, se converteram à agricultura.

Nos centros de origem como nas áreas de extensão, as primeiras sociedades de
agricultores encontraram-se principalmente confrontadas com dois grandes tipos
de ecossistemas originais: sistemas arborizados mais ou menos fechados, nos quais
puderam praticar diversas formas de culturas em terrenos de florestas abatidas-
-queimadas e acessoriamente a criação de gado; e sistemas ervosos e abertos, onde,
inversamente, desenvolveram largamente criações de gado pastoris variadas,
associadas ou não a algumas culturas. Essas sociedades encontraram também
diversos meios inexploráveis pela agriculturas ou pelas criações de gado, que
ficaram então virgens ou ocupados por caçadores-recolectores.

Onde, quando e como apareceu a agricultura neolítica? Como se espalhou ela
através do mundo? Quais foram os mecanismos da domesticação? Tais são, em
resumo, as questões às quais nos propomos responder neste capítulo.

1. Centros de origem da agricultura neolítica
No estado actual das investigações, seis centros de origem da revolução agrícola

neolítica, mais ou menos bem confirmados, são geralmente citados. Quatro de entre

A REVOLUÇÃO AGRÍCOLA NEOLÍTICA

I
eles foram centros largamente irradiantes. Trata-se, como veremos mais à frente de
maneira pormenorizada:

- do centro próximo-oriental, que se constituiu na Síria-Palestina, e talvez
mais latamente no conjunto do Crescente fértil, entre 10 000 e 9000 antes
da actualidade;

- do centro centro-americano, que se estabeleceu no Sul do México entre
9000 e 4000 antes da actualidade;

- do centro chinês, que se edificou primeiramente, há 85 000 anos, na China
do Norte, sobre os terraços de loess do médio rio Amarelo (ou Huang-
-ho): depois, completou-se ao alargar-se para nordeste e sudeste, entre
8000 e 6000 anos antes da actualidade;

- centro neoguineense, que teria talvez emergido no coração da Papua-Nova-
-Guiné há cerca de 10 000 anos.

Dois outros centros de origem, pouco ou nada irradiantes, ter-se-iam igualmente
formado cerca da mesma época. Trata-se:

- do centro sul-americano, que deve ter-se desenvolvido nos Andes peruanos
ou equatorianos há mais de 6000 anos antes da actualidade;

- do centro norte-amencano, que se instalou na bacia do médio Mississípi
entre 4000 e 1800 anos antes da actualidade.

Reduziu-se durante muito tempo a emergência da agricultura neolítica a uma
espécie de invenção e de generalização rápida de uma nova técnica produtiva que
se tornou necessária devido à insuficiência dos recursos selvagens, resultando essa
insuficiência, quer da diminuição da humidade do clima (teoria do oásis), quer da
rarefacção da caça sobrexplorada por uma população humana que se tornou
demasiado numerosa. Os estudos arqueológicos mais recentes que se debruçaram
sobre os diferentes centros de origem da agricultura neolítica (J.R.Harlan,As Plantas
Cultivad~s e o Homel/~, 1987) mostran: q~e não é nada ?is~o. ~nsfor:naç3D-àe
umas.o~le~'-tde.9ue-VlVe-daçl~p~~~~~~~I~p!:~ _~_cr.l!.~..ª!~.9~e,,~~!D~~.ménfos, da
orgaruzaçao SOCIale do saber fazer (savõfr]alre) necessanos numa Soclwãc1e-que--
vivêpiirldpalmefitedosp~ôâütõs-dâs culturas e da criação de gado, e que dispõe
dos meios materiais, da organização social e dos saberes correspondentes, aparece
como um encadeamento complexo de mudanças materiais, sociais e culturais que
se condicionam uns aos outros e quesevão o!denan~'2~~~~

Os grandes centros irradiantes

Vejamos,para começar,as circunstâncias em que se formaram os quatro grandes
centros irradiantes conhecidos, a saber: os centros próximo-oriental, centro-
-americano, chinês e neo-guineense.
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o centro próximo-oriental
No Próximo Oriente, onde se formou um dos mais antigos e o mais bem

conhecido dos centros de origem da agricultura neolítica, essa lenta transição da
depredação para a agricultura durou mais de 1000 anos (J. Cauvin, O Nascimento
das Divindades, oNascimento da Agrintltura,1994*), e revolucionou todos os aspectos,
técnicos, económicos e culturais do mõdo de vida dos homens. Nessa região do
mundo, há cerca de 12 000 anos antes da actualidade, o aquecimento pós-glaciar
do clima trouxe consigo a substituição progressiva da estepe fria de artemísia pela
savana de carvalho e de pistácia, rica em c~is~lv~ens ~ada,-e-&peltaf-trigQ.
rico em amido etc.) e possuindo também outros YeCurs-os-vegetais exploráveis
(lentiJF.li~ITlIã;:J':ryijp.aca e (mtr~.sleguminosg..s), assim como caça variada (javalis,

,r-\yeados, ;Cí'ielas, auroclí-tes-;õnagros;<àqfãIís', cabras selvagens, coelhos, lebres,
pássaros, etc.) e nalguns lugares peixes.

Abundância de recursos e sedentarização
Ao abandonarem a caça à rena e a outros animais da tundra expulsos para o

norte por causa do aquecimento do clima, os habitantes das grutas adoptaram ro. res-
si~aIllente novos sistemas de depredação centrados naexpluraçao os ç§ITais..§~-
gens, muito aDuna.antes, capazes ponles-próprios aesansfazer a maillLpar.te das
ílece~açao:-OcomptêD:lento proteico da ração alin;;:rtãr
provffifi.~tõSaa caçâ~apesca, e da colheita das leguminosas. Esse regime
ainda assim em grande parte vegetariano assentava na exploração de recursos mais
abundantes do que jamais o tinham sido; abundantes a ponto de permitirem a subsis-
tência a uma população numerosa e sedentária. A população aumentou, extravasou
das g:::u-!~~~~~eçou ent.~~"a..~_s~~~~!~~~r=seem noVõs~hlfblrã(s'ãru~giil12ados
em aldelas de peq~ei1aClm1~~~~9(0,2 a O,3nedares);-cqJ;I1]2Q~~ S~~.redondas,
separaããs-;ae-súpeiestnifUra de madeira, estabelecidás s~re fossa~~
pegUéI1osfitVofrdê·p&1.ra:Depois;ãtiõpufaçao· espáITlõii-:'seprogressivamente sobre
o conjunto desse ecosslsfema privilegiado.

Especialização das ferramentas e exploração reforçada do meio
O desenvolvimento deste modo de vida sedentária foi condicionado por toda

uma série de inovações que permitiram explorar e utilizar mais largamente os novos
recursos. As foices formadas com uma lâmina de pedra talhada, cujo polimento
característico confirma que elas foram utilizadas como faca para ceifar, e as foices
compostas de uma serrilha de micrólitos inseridos no suporte em madeira arqueado,
permitiam recolher em algumas horas bastante grão selvagem para sustentar uma
família inteira (J. R. Harlan, obra citada). A mó, cavada na própria rocha ou numa
larga pedra, sobre a qual se moía um punhado de grão com a ajuda de uma mole ta

• Publicado pelo Instituto Piaget em 1999.
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ou pequena mó (espécie de calhau grosso achatado), permitia produzir farinha, da
qual faziam uma pasta e urna espécie de bolochato que se podia, então, cozer debaixo
da cinza ou sobre grandes pedras aquecidas em largas chaminés. Outros instru-
mentos para moer o grão (almofariz, pilão) são igualmente confirmados, assim como
silos que permitiam pôr de reserva, para a estação de Inverno, o grão recolhido no
Verão.

O uso das fornalhas instaladas em espécies de covas revesti das de argila seria
na origem, simplesmente fortuita, da invenção da cerâmica, enquanto a «desco-
berta» da pedra polida estaria ligada ao uso das mós e dos discóides de pedra.
Aliás, os primeiros objectos dejerra cozida (figurinhas e recipientes muito pequenos)
e de pedr_~_E2lic!ª(pingentes e outros objectos de adorno) não.p~re.S~l!!:_t.~~_i2!_ande
utilidade. M.ª~~I1~ais.tarde,grê:l:~e.~Eotesdeterracozida, impermeáveis e resistentes
âô fºiQ,p-ermitindo,cozerpªpª~,decereaisesopas.cli~iYjlfiãsjITte::1f@íihaS;Torãm
prodw:idQs_emgrandes._qUél,llJLçhli,te.s:Igualmente,os machados e as enxós de pearà
polida, permitindo desbastar, cortar e modelar eficazmente a madeira, desempe-
nharam um papel importante na construção das habitações e, mais tarde, no
arroteamento das terras de cultura.

Foices, mós, discóides de pedra, almofarizes, pilões, machados e enxós, numa
palavra, todos os materiais que constituirão, durante milénios, as ferramentas dos
agricultores neolíticos preexistiam, portanto, na maior parte, ao desenvolvimento
da agricultura; eles tinham sido afinados ao longo dos séculos precedentes, nas
condições muito particulares da sedentaridade e da exploração mais ou menos
intensa de novos recursos, particularmente dos cereais selvagens.

Proto-agrictlltu~caf~O

No Próximo Oriente, os vestígios de espelta (espécie de trigo, Triiicum
monococcum) e de trigo rico em amido (Triticum dicoccumi, completamente
domesticados, datam de 9500 antes da actualidade. A domesticação da cevada, da
ervilha, da lentilha, do grão-de-bico, da ervilhaca, do cizirão e do linho parece
adquirida cerca de 9000 anos antes da actualidade. No que.~espeita aos animais, a
domesticação remontaria a 16 000 anos antes da actualidade.para-e-cãor-a-êêôtr
anos, para acãorã;ã-9iÕõãnõipã~ão-põrce;-a 9000, para o carneiro; a 8400, para
os bovinos e a ~_para o burro. (A Gautier, A Domesticação).

Para serem domesticaClos fíêssasdatas, foi necessário que a preto-agricultura e
a protocriação de gado das formas ainda selvagens dessas plantas e desses animais
tenham começado várias dezenas ou mesmo várias centenas de anos antes.

É geralmente a~tido q~eiras sementeiras ti~gar de mª~a
acidental, nas proximidàdésdas habitaçQe.SJlQS..Lugares,de.dehulhae de preparação
culªIg,d~reãi~:s.elYAg~fl?~~otocultura ter-se-ia depois clêsenvõ1Vido nesses
mesmos terrenos, já arroteados, enriquecidos com os dejectos domésticos, e nos
terrenos regularmente aluviados pelas descidas das águas dos rios, que não exigiam
nem arroteamento nem preparação do solo.
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Pés e espigas de milho (à direita) e do seu antigo antepassado selvagem, a teosinto (à esquerda)

Foice (1) e faca (2) de micrólitos

Mó e disco para moer o grão

~
Machado (3) e enxó (4)

em pedra polida

Panela ou caldeirão em terra cozida

Javali e porco primitivo domesticado Trigo rico em amido domesticado (à direita)
e o seu antepassado, o teosinto,

selvagem (à esquerda)

FIGURA 2.2. - Esquemas de ferramentas neolíticas,
de plantas e de animais selvagens e domesticados
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Todavia, porque esses terrenos favoráveis eram limitados, as culturas
conquistaram em seguida os terrenos arborizados, que os machados de pedra
polida permitiam arrotear com facilidade através do abate seguido da
queimada antes de os cultivar. A prática do abate-queimada (terrenos de
florestas abatidas-queimadas) parece confirmada muitccedo no centro
próximo-orieI2.!al (G. O. Rollefson, ONeõrmco-aõ-Val-e-do}ordão,lSf94);rfbêentro-
nôrte-americano (D. H. Tomas, Agricultores do Novo Mundo, 1994), e, sem
dúvida, também no centro chinês (J. R.Harlan, obra citada). Nessas condições
avaliamos a importância do polimento da pedra para os primeiros desenvol-
vimentos da agricultura. Com efeito, o abate maciço dos bosques teria sido
muito difícil com os machados de pedra lascada, ficando depressa com bocas,
gastos e difíceis de fabricar. 0L~achados de pedra polida, pelo contrário,
eram menos frágeis e podiam ser mõâelad(Y~n:-õfntodâs"ásespécies de pedras
duras, inclusive com pedras que não se deixavam lascar, e podiam ser
reaguçadas sempre que se quisesse.

Outras mudanças do modo de vida

Entre 9500 e 9000 antes da actualidade, podemos observar também a
passagem das aldeias de pequena dimensão (0,2 a 0,3 hectares), a casas redondas,
a aldeias de grande dimensão (2 a 3 hectares), a casas quadrangulares muitas
vezes justapostas. Essas mudanças dão testemunho de um aumento da
população das aldeias e de uma transformação da organização social. Essa
época coincide ainda com o desenvolvimento da cerâmica cozida utilitária, com
o desenvolvimento da produção dos machados e das enxós de pedra polida,
com a multiplicação das estatuetas e das figurinhas femininas, simbolizando
sem dúvida a fecundidade, e com a conservação de crânios cheios de argila e o
rosto modelado.

É difícil estabelecer, entre todas estas novidades, relações de causa efeito,
pois elas não aparecem numa ordem cronológica constante nos diversos sítios
escavados. Todavia, podemos constatar que elas estão presentes conjuntamente
atr3!vé5__d~tº-cl.oo cênrro~prõ~~Q!.i:g::I1X<l,_L"~J?:~~!ir-êfê9"".QD.Q.ill1:bs..an.t~a
aét~alidi1~~d:rllãnªô··âspraríIãse o~jll}irr1ai$JiQme~JicadosJm:Q~S~Ql.ao homem
oê~~~ncié!.L4é:l_s,llaalimiú1fáçao.Ãcrescentemos ainda que todas essas transfor-
mações do modode';;lcIà-"nao foram o fruto da evolução linear de uma ou várias
aldeias rigorosamente localizadas, donde teria saído um novo sistema económico
completamente estruturado, mas, sim, o produto comum de um ~p-ª.ço~çial
ma.is amplo, coincidindo c0]ll_a ár~de re12artição próximo-oriental dos cereais

...... -.~..-"_._-~.._._~--~ _., .. ~
selvagêns,_~J!!~S partisulª-t.l!1.§ntE;da _ce,:~_da;um~~~ç9mp{}r-ta-bastanl~?
caracteres comuns e ao m3sm<?J~m]20 basJgnt~s_Y'!EIaçoese divisõ~~"
troêás-aeexpenêncfás múl~El~~.fossJ~m-nelad!QE~_e-,,~~~~mr~!..p~~
e~~9-l@::~.ªQ"têlK·~~---------- . .
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Se as condições de emergência da agricultura neoJiticano centro próximo-oriental
são cada vez mais conhecidas, resta, todavia, saber por que é que, cerca dos meados
do décimo milénio antes da actualidade, as aldeias de caçadores-recolectores sedentá-
rios, que praticam ocasionalmente a protocultura e a protocriação de gado, oscilaram
entre um economia essencialmente baseada na depredação e uma economia assente
numa prática da cultura e da criação de gado suficientemente alargada e duradoira
para provocar a domesticação de toda uma série de espécies vegetais e animais.

Para tentar responder a esta questão, lembremos antes de tudo que nesta região
o tamanho das aldeias de cul tivadores-criadores de gado do fim do décimo milénio
era cerca de dez vezes superior ao das aldeias de caçadores-recolectores do início
desse mesmo milénio, e que os produtos da colheita da caça já não desempenhava
senão um papel reduzido nessas aldeias ampliadas. Desde então, parece lógico
pensar que, sendo os recursos naturais exploráveis pela simples depredação no
território próprio de cada aldeia limitados, a população dessas aldeias em acentuado
crescimento tenham tido necessidade de recorrer cada vez mais largamente aos
produtos da agricultura e da criação de gado, quando os produtos da depredação
se tornaram insuficientes para a alimentar. Mas, opondo-se a esta tese, J. Cauvin
(Nascimento das Divindades. Nascimento da Agricultura, 1994)sublinha que não existe
prova de nenhuma crise da depredação nesta época; além disso, alguns autores
como M. Sahlins (Idade da Pedra, Idade de Abundância) e~
J3Jia:d.@...fuze-m-ob5-enLaeque as so~~~_s....de_.Çª-.Çadores-rec..oleç!QLes.JlãCL.
cO~~~~lit~J?_~!![i~ ...~_~~~m-geralfRe-l1-teJILenoS-tempG-&
procurar o seu alimento do511l.~_o-.ê.,ªgriOlltQTes.

~PõGemo:;;lõélãvia;-õojéctar a esses autores que se isso é verdade para alguns
grupos de caçadores-recolectores pouco numerosos e móveis, que operam em
territórios extensos, isso não pode ser verdadeiro para caçadores-recolectores
sedentários, agrupados em grande aldeias, dispondo cada um de um território
limitado, quer pelo território das aldeias vizinhas, quer pelo raio de acção máximo
dos caçadores-recolectores de cada aldeia. Sem dúvida, como o relatam esses autores,
são apenas necessárias algumas horas a um indivíduo isolado para recolher cereais
selvagens necessários diariamente a uma só família. Mas será necessário muito
mais tempo a esse indivíduo se tiver de explorar um território aldeão limitado, ao
mesmo tempo que uma centena de outros recolectores. E simplesmente ele não
poderá «encher o seu cesto» quando estiver em concorrência com várias centenas
de indivíduos; os apanhadores de cogumelos fazem, todos os domingos, a expe-
riência dessa dura lei da ecologia.

Mas, embora a questão do papel desempenhado pela densidade da população
na passagem da depredação para, a agricultura seja muito controversa, tentemos
ser um pouco mais precisos. E evidente que o volume de alimento que,
duradoiramente, se pode extrair pela simples depredação de um território aldeão
restrito é necessariamente limitado. Dito por outras palavras, um território aldeão,
seja ele qual for, tem uma explorabilidade, por meio da simples depredação,
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o aumento do tempo de depredação e a passagem à agricultura
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limitada: uma explorabilidade que condiciona a densidade máxima da população
de uma aldeia de caçadores-recolectores que esse território pode suportar: Nessas
condições, quando a população de uma aldeia de caçadores-recolectores sedentários
aumenta, a quar-:t~~_~_d,~_~If.cur-SQs_di_s-PQníY..eis_par.a-EaEla--rncfud~~
(ou) recolhe diminui: os levantamentos de re_cllisDS_Q]2eradns_an.tecipadamente,-
po~~~..sa!lli,nk...Qs_xe_ç1.Jrsos di~p_QllfY..ci_~_Rarao~_ou!!:9s.E se o
número de caçadores-recolectores concorrentes continua a aumentar, acontece inevi-
tavelmente um momento em que o tempo, que qualquer um deles terá de passar a
procurar o alimento necessário para ele próprio e para os que dele dependem,
cresce. Finalmente, quando a população se aproxima do seu máximo (máximo
correspondente ao limiar de explorabilidade pela simples depredação do território
considerado), então o tempo de depredação necessário por indivíduo que caça ou
recolhe aumenta de forma vertiginosa (exponencial),

Para além desse limiar começa a euperexptoração do meio, que tende a reduzir a
sua capacidade de produção e que cõriâuz--sempre--em-frentea população da aldeia
para a fome. A menos que, essa produção encontre um meio de fazer parar o seu
crescimento (limitação de nascimentos, etc.), ou um meio de obter novos recursos,
pormeio da deslocação de todos ou uma parte dos aldeões para territórios desabitados
ou subexplorados, ou pela conquista e pela colonização de territórios já ocupados.
A menos, ainda, que essa população esteja em condições de desenvolver um novo
modo de exploração do meio, mais produtivo do que a simples depredação.

Assim, quando a população de uma aldeia de caçadores-recolectores
sedentários aumenta, o tempo de depredação também aumenta, e, para além de
um certo limiar, ele torna-se superior ao tempo de trabalho necessário para satisfazer
as necessidades dessa população através da cultura e criação de gado. Mas não
basta que o tempo de depredação se tome superior ao tempo necessário à cultura
e à criação de gado para que uma sociedade de caçadores-recolectores se transforme
em sociedade de agricultores. Será ainda necessário, para isso, que muitas outras
condições ecológicas e sociais, igualmente necessárias, sejam realizadas.

No Próximo Oriente, os habitantes das aldeias, cujo tamanho decuplicou ao
longo do décimo milénio antes da actualidade, com toda a certeza se acharam
confrontados, cerca dos meados desse milénio, com esse gênero de conjuntura.
Como já dispunham de todas as ferramentas necessárias, e como já praticavam
episodicamente a protocultura e a prote>,.qia,Ç,.ãode.gado, foi-~ossível d~-
v9Ive~_e§ª-ª __pLáJicas,guando estas se tornaram mais vantajosas do gue a
d.!~ão. Assim, com as condições técnicas (ferramentas, saber fazer) reunidas "
há muito tempo, logo que as condições demográficas (densidade da população) e
económicas (tempo de trabalho) o exigiram, a passagem da depredação à agricultura
pôde operar-se bastante rapidamente. O que explicaria, segundo a nossa opinião,
nesse lugar e nessa época, à ausência de crise acentuada da depredação, como o
assinala precisamente J. Cauvin (obra citada).

Posto isto, resta-nos acrescentar que uma mudança técnica económica de
uma tal amplitude não se pôde produzir sem profundas transformações sociais e
culturais.

s, lô
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As condições sociais e cuuurais

Com efeito, o que é difícil para uma sociedade, não é semear as suas sementes
de predilecção num terreno já preparado para esse efeito, nem apanhar, nem
aprovisionar e nem, finalmente, criar, entre os animais preferidos, os mais fáceis de
domesticar. Isso, também os próprios caçadores-recolectores o sabiam fazer~ue---
(gifícil é d~or, de,'uma organiza.~.de-l:egt~?~o~i~i~_~_~J1-~.n~~~_~ à~~~1_0~ª~?_.
(gruposVcfeJ2rQduíQ!_e.§:.consuml~oressubtrair ao consu~o Imecharo uma parte
i,ni~Uf~da colhei@.a_llual,para.''Í:êserVar:co~-éfUetrêHfí~~~!D,
e sübtfair ao abate uma parte suficiente de arumais reprodutores e de Jovens em
crescimento para permitir ao rebanho renovar-se. O que é ainda difícil, é preservar
os campos semeados por um grupo do direito de «colheita» até aí reconhecido
pelos outros grupos, e preservar os animais de criação do seu direito de «caça».
O que é difícil, finalmente, é assegurar a divisão dos frutos do trabalho agrícola
entre os produtores - consumidores de cada grupo, não apenas no dia a dia, mas,
sobretudo, e isso é ainda mais difícil, aquando do desaparecimento dos mais velhos
e aquando da divisão de um grupo que se tornou demasiado amplo, em vários
grupos mais restritos.

As mudanças que intervieram no habitat (dimensões, subdivisões, dispo-
sição, etc.), o mobiliário, as sepulturas e a arte dão testemunho da importância
das transformações que tiveram lugar na organização social e na cultura. dessas
sociedades, na época da sua passagem da depredação à agricultura. Tudo parece
indicar que se constituíram, então, grupos domésticos de produção-
-consumo, capazes de gerir e de perpetuar a actividade agrícola, e de repartir
os seus frutos. Esses grupos familiares -possuíam como propriedade particular
um tecto, uma chaminé, um silo, e, de acordo com a estação, sementes de reserva
ou na terra, culturas de cereais em crescimento ou colheitas secas, assim como
animais.

Nessas unidades bastante grandes, a divisão do trabalho e das responsa-
bilidades segundo o sexo e a idade, a repartição dos produtos, mas também o destino
dos rapazes, das raparigas e de alguns bens por ocasião dos casamentos, e ainda a
transmissão das responsabilidade e dos bens por ocasião da morte dos mais velhos,
ou por segmentação do grupo, obedeciam necessariamente a um mínimo de regras
sociais que permitiam a reprodução proporcionada do grupo, e das espécies de
plantas cultivadas e de animais domésticos de que dependia a sua sobrevivência.
Isso não significa que as proibições, a moral e as obrigações impostas pela autoridade
familiar ou aldeã se reduzissem a essa função de regulamentação económica. Isso
também não significa que essas regras não tenham podido sofrer nenhuma
contradição, nenhuma disposição antieconómica ou nenhuma derrogação. Isso
significa simplesmente que entre todas as regras que regiam a vida do grupo, existia
um subconjunto delas suficiente para permitir a esse grupo reproduzir-se e renovar
os seus novos meios de existência. Além disso, podemos pensar que a religião
nascente desempenhou um papel importante na instauração dessas novas regras
de vida (J. Cauvin, obra citada).

A REVOLCçAo AGRÍCOLA NEOLÍTICA

As línguas-mães neolíticas

Finalmente, devemos dizê-l o, nada do novo modo de vida teria podido ser
compreendido, transmitido de um indivíduo para outro, conservado de uma
geração para a seguinte e aperfeiçoada sem o concurso da língua. Esta devia estar
em condições de exprimir as novas condições materiais, as novas práticas
produtivas, a nova organização e as novas regras sociais, assim como as ideias, as
representações e as crenças correspondentes. No início do novo modo de vida,
houve, portanto, necessariamente o verbo, isto é, uma nova língua.

Segundo G. Mendel (A Caça Esfnlfural), as primeiras linguagens articuladas ter-se-
-iam formado no cadinho da caça organizadaà caça grossa. Segundo alguns linguistas,
todas as línguas do mundo derivaram deumasólíngua avó, comum a toda ahumanidade.
Mas as línguas actuais saíram geralmentedealgumas línguas-mães muito mais recentes.
Ahipótese segundo a qual essas línguas-mãesse teriam formado nos centros de origem
da revolução agrícolaneolítica e se teriamespalhado, diferenciando-se aomesmo tempo
queas primeiras sociedades agrárias,é cadavezmais partilhada. (P.Bellwood,As Origens
das Famílias de Línguas, 1994). De acordo comessa hipótese, a agricultura e a língua de
cada um dos centros irradiantes ter-se-iamespalhado simultaneamente, afastando-se da
sua origem através dos continentes, para formar algumas grandes áreas de extensão
agrárias e linguísticas:uma área índo-afro-asiáticasaída do centropróximo-oriental;uma
áreaamericana saída do centro centro-americano;uma área asiáticasaída do centrochinês,
e talvez também áreas, mais restritas, sul-americanaenorte-americana.

É precisamente este género de hipótese que sustenta C. Renfrew (O Enigma
do Indo-Europeu) a respeito das línguas indo-europeias. Aliás, L. Hjemslev
(A Linguagem) leva apensar que as línguasárabes, hebraicas e nilóticas são aparentadas
com as línguas indo-europeias, como o seriam,segundo C-A. Dispo (Nações Negras e
Cultura), as línguas dos agricultores africanos.De acordo com essa hipótese ainda, as
línguas dos povos agricultores das Américasseriam aparentadas entre elas.

Por outro lado, se se tem a certeza de que as linguas dos caçadores-recolectores
têmuma estrutura diferente da das linguasdospovos agricultores,podemo-nos também
interrogar se alguns grupos linguísticos restritos não são línguas de povos caçadores-
-recolectoresconvertidos à agricultura por contactocomuma vaga de colonizaçãoagrária
sem serem, apesar disso, inteiramente absorvidos linguisticamente.

Numa palavra, a revolução agrícolaneolítica, com as outras revoluções agrícolas
da história, não foi apenas uma vasta mudança de sistema económico preparado
por toda: uma série de mudanças técnicas,mas, foi, sim, também condicionada por
uma profunda revolução social e cultural. '

v

o centro chinês

Os primeiros sítios de aldeias de agricultores neolíticos sedentários da China
pertencem à civilização de Yang Shao, caracterizada pelas suas peças de cerâmica
coloridas. Esses sítios estão localizados no coração do dispositivo mesolítico chinês,
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sobre os altos terraços de loess fracamente regados do médio rio Amarelo (Huanghe)
e do seu afluente da margem direita (o rioWei).Osmais antigos desses sítios remontam
a 8500anos antes da actualidade e encontram-se no Henan, onde se poderia, portanto,
situar o centro original da China do Norte. Segundo J. R. Harlan (obra citada), este
teria em seguida irradiado para noroeste no Shanxi (sítios Yang Shao, que data de
7000antes da actualidade), para o Oeste no Gansu (6500antes da actualidade) e para
o sudoeste no Hebei (6000 anos antes da actualidade). O milho miúdo dos pássaros,
alguns legumes (couve, nabo), o rami (uma espécie de ortiga de que se extraem fibras
têxteis) assim como a amoreira para a criação do bicho da seda fazem parte do
complexo cultural bastante limitado dessas regiões de origem. A presença de ossos
animais domésticos nos sítios neolíticos chineses antigos dá testemunho do
desenvolvimento da criação de gado. Mas se podemos pensar que alguns desses
animais (galinha, porco, boi) foram domesticados no local (A.Gautier,A Domesucação),
isso parece improvável para outras espécies (carneiro, cavalo ... )

Ao estender-se para Este, nas regiões irriga das e especialmente nos baixos vales
do rio Amarelo e do Azul (Yangzi), esse complexo cultural enriqueceu-se com duas
plantas cultivadas muito importantes, a soja que veio do Nordeste, e o arroz que
veio do Sudeste. Foi nesta zona de extensão do Sudeste que emergiu, no VII milénio
antes da actualidade, a cultura chamada Long Shan, caracterizada pelas suas peças
de cerâmica negras e pela predominância da cultura do arroz. Notemos, todavia,
que a hipótese segundo a qual o arroz teria sido domesticado de forma indepen-
dente em várias' regiões da Ásia do Sudeste retém igualmente a atenção de
numerosos investigadores (]. R. Harlan; obra citada).

o centro centro-americano

O primeiro centro de origem da agricultura neolítica americana ter-se-ia
progressivamente constituído no Sul do México, entre 9000 e 4000 anos antes da
actualidade:Segundo J.R.Harlan, no iníciodesseperíodo, pequenos grupos de caçadores-
-recolectoresnómadas teriam começado a juntar-se na estação húmida para praticar a
colheitae, sem dúvida, muito acessoriamente a cultura do pimento e o do abacate.Muito
mais tarde, cerca de 7000 anos antes da actualidade, essas aldeias temporárias de
cultivadores sazonais eram já muito mais importantes e as culturas primaveris e estivais
demilhoprecoce, de courgette, de cabaçae de abóbora eram igualmente praticadas, assim
comomais tarde ainda, cercade 5000antes da actualidade, a cultura do feijão.Todavia, as
populações continuavam apraticar onomadismo fora do tempo ea obter através da caça
e da colheita uma parte ainda importante da sua subsistência. Cerca de 3500 anos antes
da actualidade, o algodão começou a ser cultivado e, acessoriamente, a sapota (árvore
das Antilhas, cujas bagas são muito doces) e o amaranto (flor). -

Apartir dessa época, os cultivadores americanos dispuseram, portanto, de um
cereal, o trigo, e de uma leguminosa alimentar, o feijão, que permitia cobrir as suas
necessidades calóricas e proteicas, assim como de uma planta têxtil, o algodão. Foi I'
somente então que a agricultura se tomou o modo de exploração do meio, senão
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exclusivo, pelo menos claramente predominante, e que as populações se
sedentarizaram nas aldeias, que se tomaram permanentes, do vale de Tehuacan e
de vários outros sítios (Tamaulipas, Oaxaca, etc.) Assinalemos ainda que os únicos
animais domesticados no México foram o peru e o pato de Barbarie, e que essa
domesticação se deu muito tardiamente, há cerca de 2000 anos.

Podemos observar que em cada um desses três grandes centros irradiantes, o
centro próximo-oriental, chinês e centro-americano, foi domesticado um grupo de
plantas ao mesmo tempo suficientes para cobrir as necessidades essenciais de uma
população e adaptáveis a extensos territórios: esse complexo cultural compreendia
em todos os casos um cereal que fornece glúcidos, uma leguminosa portadora de
proteínas, e uma planta fornecedora de fibras têxteis.

o centro neo-guineense

Acultura do taro e de outras plantas originárias do Sudeste asiático e da Oceânia
parece ter começado nas montanhas Papua-Nova-Guiné, há cerca de 10 000 anos.
Esta datação é, contudo, aproximada, pois, as plantas não deixam praticamente
nenhum vestígio arqueológico. Num primeiro tempo, essas plantas teriam sido
protegidas e talvez mesmo plantadas nos seus lugares de Crescimento naturais,
dispersas nesta região densamente arborizada.

Depois, cerca de 9000 anos antes da actualidade, essas culturas teriam sido
reagrupadas em jardins previamente arroteados emurados. Talvez, como o avançam
alguns, para os proteger dos porcos domesticados localmente; mas, sem qualquer
dúvida, para os proteger dos javalis, que não têm necessidade de serem domesticados
para seprecipitarem sobreum campo de tubérculos! Segundo A. Gautier (obra citada),
o porco doméstico saído do continente asiático apenas teria chegado à Nova Guiné
depois de 5000 anos antes da actualidade e ter-se-ia cruzado então com os javalis
selvagens ou em vias de domesticação. Cerca de 7000 anos antes da actualídads, os
jardins de taro teriam sido alargados às zonas pantanosas e instalados sobre
plataformas previamente arroteadas e drenadas (]. P.White, Povos do Pacífico, 1994).

Os centros pouco ou nada irradiantes

o centro sul-americano

Na América do Sul, as investigações arqueológicas não permitiram ainda
localizar claramente um centro de origem da agricultura. Contudo, a domesticação
de algumas plantas, o feijão de Lima, a batata, a oca (um pequeno tubérculo), a
quinoa (cereal da América Central, da família das quenopodiáceas), o tremoço, assim
como a da cobaia ou porquinho da Índia, do lama e da alpaca data de cerca de
6000antes da actualidade no Norte dosAndes.Assirn, nessas regiões, a domesticação
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teria começado antes que a agricultura de origem centro-americana tivesse irradiado
num espaço andino não negligenciável quando foi abordada pelo norte (há cerca
de 4000 anos), depois englobada (há 3500 anos) pela vaga da agricultura à base de
milho que veio do centro centro-americano.

o centro norte-americano

NaAmérica do Norte, investigações recentes revelaram a existência de um centro
de origem situado entes osApalaches e a grande pradaria continental (D.H. Thomas,
Os Agricultores do Novo Mundo, 1994). Entre 4000 e 3000 anos, os sabugueiros dos
pântanos, a cabaça, o girassol a anserina (uma espécie das quenopodiáceas) foram aí
domesticados. Contudo, nessa época, essas culturas sazonais, praticadas nas margens
dos lagos e dos rios regularmente limpas pelas descidas das águas de primavera,
desempenhavam apenas um papel complementar para populações que exploravam
simultaneamente recursos importantes domeio aquático, e que continuavam a praticar
o nomadismo, a caça e a colheita todo o resto do ano.

Aconversão dessas sociedades ainda depredadoras, mas que praticavam acessória-
mente a agriculhrra, em sociedades de cultivadores sedentários opera-se muito mais
tarde, entre 250 anos a. C. e o ano 200da nossa era, com a domesticação de três plantas
de semente capazes de assegurar o essencial da ração alimentar: a sempre-noiva, a
cevadinha e uma espécie de milho miúdo. No fim dessa longa transição, a agricultura
norte-americana dispunha de sete plantas cultivadas, que forneciam cerca de dois terços
da alimentação de cultivadores sedentários, que dispunham de machados, de enxadas,
de mós de grão, de cerâmica ede silos.Depois omilho saído do centro centro-americano
chegou a essa região do mundo, e alguns séculos mais tarde conquistou o primeiro
lugar entre as plantas cultivadas na América do Norte.

Um incerto centro tailandês

Na Tailândia, tendo sido revelados indícios pouco seguros de culturas nos
terrenos de florestas abatidas-queimadas datados de há 7000 anos, alguns quiseram
ver nessa região um possível centro de origem da {lgricultura neolítica. Mas parece
mais seguro que os primeiros vestígios indiscutíveis de agricultura (arroz, porcos
bovinos, aves) nessa região datam de há 5000, e que provêm simplesmente da
agricultura que se espalhou nessa época por todo Este da Ásia a partir da China do
Norte e do Centro (P. Bellwood, Os Agricultores da Ásia do Sul e do Este, 1994).

Mas se os anúncios mal furidados de descoberta de novos centros de origem não
faltam, é preciso também notar que alguns centros de origem da agricultura neolítica,
hoje bem confirmados, foram revelados por recentes investigações; o centro norte-
-americano, por exemplo, era ainda desconhecido há uma dezena de anos. Não é, por
isso,impossível que se descubra um dia algum outro centro de origem, na ÁfricaOcidental
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ou no Sudeste da Ásia, por exemplo. Émesmo provável que as regiões do globo nas
quaisgmpos humanos começaram,na épocaneolítica, apraticar a proto-agricul tura sejam
mais numerosas do quehojenos parece; mas podemos supor que taisprimeiros indícios
de revolução neolítica, adquiridos à pressa e submersos pela vaga agrícola saída de um
dos grandes centros irradiantes, não tenham tido tempo de chegar ao fim.

Seja como for, resta-nos concluir que as regiões do mundo em que grupos
humanos, sozinhos, sem influência externa, abraçaram o novo modo de subsistência
não parecem, de momento, nem muito numerosas nem muito extensas.

2. Áreas de extensão

Nos centros de origem, para além dos jardins e das zonas de sementeira de
terrenos alagadiços, que foram certamente as primeiras terras cultivadas, as culturas
neolíticas sobre os terrenos de florestas abatidas-queimadas estenderam-se aos
terrenos arborizados. A desflorestação que se lhe seguiu, embora tenha podido em
certos casos favorecer o desenvolvimento da criação de animais herbívoros, mais
fácil em terreno descoberto, parece justamente ter conduzido a uma regressão das
culturas de tal modo importante que as populações dessas zonas foram obrigadas
a empurrar para muito mais longe os seus arroteamentos (G. O. Rollefson,
O Neolítico do Vale do Jordão, 1994).

Fora dos centros de origem, os cultivadores rnigrantes encontraram dois grandes
tipos de formações vegetais pouco mais ou menos virgens: por um lado, formações
herbáceas, por vezes arborizadas ou arbustivas, mas em todo ocaso abertas (do
norte ao sul): tundra, estepes de altitude, pradarias continentais, estepes áridas,
savanas tropicais); por outro lado, formações arborizadas fechadas, mais ou menos
densas [do norte ao sul: taíga, florestas mistas de coníferas (folhas persistentes) e
de folhosas, florestas frondosas temperadas e mediterrâneas, florestas tropicais que
perdem as suas folhas na estação seca, florestas equatoriais sempre verdes].

Munidos dos seusmachados depedra polida, os cultivadores estavam em condições
de estender às florestasmais fáceisde arrotear emais férteis as culturas sobre os terrenos
de florestas abatidas-queimadas que eles já sabiam praticar, mas uma vez que esses
meios permaneceram arborizados e fechados, a criação de gado apenas podia ocupar
neles um lugar reduzido. Os sistemas de cultura nos terrenos de florestas abatidas-
-queimadas, que estudaremos no capítulo seguinte, estenderam-se então amplamente
às florestas temperadas e tropicais, deixando para trás a taiga muito pouco fértil, e a
floresta equatorial muito difícil de arrotear com os meios da época.

Inversamente, nas formações herbáceas abertas, facilmente penetráveis e
imediatamente exploráveis pelos herbívoros domésticos, criações de gado pastoris
nómadas ou seminómadas podiam facilmente alargar-se pouco a pouco. Como os
agricultores neolíticos não dispunham de instrumentos de trabalho do solo que lhes
permitissem arrotear facilmente o tapete herbáceo denso de uma pradaria ou de uma
savana, e como, por outro lado, as estepes descontínuas são pouco férteis, as culturas só
podiam desempenhar um papel secundário nesses sistemas. Assim, constituíram-se
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sociedades de pastores de bovídeos das savanas sarianas antes da sua desertificaçã-,
as sociedades de criadores de gado de iaques das estepes de altitude da Asia central, as
sociedades de criadores de cavalos das pradarias e das estepes euro-asiáticas,
as sociedades de criadores de renas da tundra, de criadores de cabras e de carneiros das
relvas e formações herbáceas cheias de mato das alturas mediterrâneas e próximo.
-orientais, as sociedades de criadores de lamas e de alpacas dos Andes, ete.

A partir do neolítico, operou-se uma primeira grande diferenciação geográfica
entre as sociedades de cultivadores e sociedades de criadores de gado. Apesar disso,
não se tratava de uma separação absoluta entre a agricultura e a criação de gado:
raros eram os sistemas de cultura que não comportavam algumas criações de gado,
e raros eram as sociedades pastoris que não praticavam algumas culturas. Aliás,
vê-Ic-emos, os sistemas agrários posteriores associaram muitas vezes a culturas e
criações de gado, e isto cada vez mais estreitamente.
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Quatro grandes áreas de extensão

Em poucos milénios, quatro grandes áreas de extensão da agricultura neolítica
foram instaladas a partir dos quatro principais centros irradiantes. A agricultura
neolítica de origem próximo-oriental alargou-se pouco a pouco em todas as direcções,
há 9000 anos. No VI![ milénio, ela conquistou o conjunto do Próximo Oriente e a
costa oriental do Mediterrâneo. Nos Vl e VI! milénios, propagou-se até à costa
ocidental do Mediterrâneo e, através do Vale do Danúbio, penetrou na Europa
central, depois no Noroeste da Europa. Ao mesmo tempo, estendeu-se para Este
até à Índia, e para o Sul até à ÁfricaCentral, contornando a grande floresta
equatorial. Nos IV e III milénios, progrediu ainda para Este, sempre ao longo da
magra tira de floresta folhosa que borda o Sul da taiga, até ao Extremo Oriente
onde entrou então em contacto com a agricultura de origem chinesa. Em Africa,
continuou a propagar-se para o Sul até a uma época recente.

No IX milénio, a agricultura de origem chinesa, à base de milho miúdo, não
ocupava muito mais do que o baixo vale do rio Amarelo. No VllImilénio, depois de
ter adoptado a cultura do arroz, estendia-se até ao rio Azul (P. Beelwood, obra
citada, 1994) e, há 6000 anos tinha conquistado a Manchúria, a Coreia, o Japão, a
Ásia central, o Sudeste da Ásia onde se combinou com a agricultura de origem
neo-guineense, e a com a Ásia meridional (Índia) onde encontrou a agricultura de
origem próximo-oriental.

A agricultura de origem centro-americana, à base do milho, apenas começou a
estender-se para fora do seu centro de origem no VI milénio, para ganhar o
continente sul-americano e norte-americano. Progredindo para o Sul, atingiu os
Andes e a costa peruana há cerca de 3500 ano, e o Chile há cerca de 2000 anos; de
passagem fundiu-se com a agricultura saída do centro sul-americano. Depois, essa
agricultura neolítica americana progrediu ainda até aos primeiros séculos da nossa
era para Este e para Sudeste, contornando a grande floresta amazónica e sem atingir-- -I-

a extremidade sul do continente. Progredindo para o Norte, atingiu o Sul da
. i
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Califórnia e o médio Mississípi no início da nossa era, e fundiu-se com a agricultura
de origem do centro norte-americano. Apartir daí, continuou a estender-se para o
Norte, voltando a subir o vale de Ohio, chegou cerca do ano mil à beira dos Grandes
Lagos e de São Lourenço, deixando de lado as grandes pradarias do Centro e do
Oeste, assim como as Montanhas Rochosas e o Grande Norte.

Quanto à agricultura de origem neoguineense à base de taro, ela dispersou -se
pouco a pouco pelas ilhas indonésias e pacíficas até ao princípio da nossa era. No
caminho, enriqueceu-se com plantas (milho miúdo, inhame, bananeira) e de animais
domésticos originários da Ásia. Muito mais tarde, a batata doce vinda da América
do Sul substituiu largamente o taro e o inhame em muitas dessas ilhas. (J. Barrau,
História e Pré-História Agrícolas da Cceãnia Tropical).

A expansão da agricultura neolítica fora dos seus centros de origem aparece,
portanto, como um fenômeno lento, que se prolongou durante milénios. Assim, a
agricultura próximo-oriental levou alguns 4000 anos para alcançar as costas do
Atlântico e do Báltico, e mais de 6000 para atingir o Extremo Oriente e o Sul
da África. A sua velocidade média foi da ordem de um quilômetro por ano.

Contudo, vastas regiões do globo não foram atingidas por essa primeira vaga de
expansão da agricultura. No século '/.If, no momento das Grandes Descobertas, estavam
ainda nessa situação a Austrália, a Africa do Sul e a América do Sul, o Grande Norte
da América e a Eurásia. Por outro lado, as grandes florestas equatoriais, amazônica,
centro-africana e asiática e as grandes pradarias dos dois continentes americanos,
tinham também permanecido afastadas desse vasto movimento. Mais tarde, as
colônias de povoamento branco e as economias de plantação ocuparam largas fracções
dessas terras virgens. Mas, hoje ainda, a agricultura não é universal: os meios
dificilmente penetráveis ou pouco férteis como os desertos áridos, os frios desertos
polares ou de altitude, a taíga e uma parte das florestas equatoriais estão sempre
incultas, e algumas vezes exploradas por povos caçadores-recolectores (bosquímanos
do Calaári, esquimós da Gronelândia, pigmeus das florestas da ÁfricaCentral, negritos
das florestas do Sudeste asiático, índios da Amazônia.

Modalidades de propagação da agricultura neoiitica

Podemos considerar duas modalidades de propagação da agricultura neolítica.
De acordo com a primeira, essa propagação resultaria da colonização progressiva,
pelas sociedades agrárias que provieram dos centros irradiantes, de territórios
anteriormente inocupados ou ocupados por caçadores-recolectores. De acordo com
a segunda, resultaria da transmissão pouco a pouco das ferramentas, das espécies
domesticadas, dos saberes e do saber-fazer (savoir-faire) agrícolas às sociedades de
caçadores-recolectores preexistentes, que se teriam assim convertido à agricultura.

A maior parte das análises arqueológicas mostram que as áreas de extensão
foram geralmente colonizadas passo a passo por sociedades agrárias pioneiras
anteriormente constituídas. Por exemplo, os agricultores chamados danubianos
penetraram a Europa de este a oeste, servindo-se dos principais cursos de água,
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e particularmente do Danúbio e dos seus afluentes. Equipados de instrumentos
de pedra polida, e das espécies domésticas de origem próximo-oriental,
primeiramente colonizaram as margens desses cursos de água antes de se
aventurarem a penetrar nas planícies e nos planaltos menos acessíveis. Nessas
regiões, como na maior parte das áreas de extensão, não se encontram vestígios
de uma transformação progressiva das sociedades preexistentes de caçadores-
-recolectores: com maior frequência, todas as marcas arqueológicas de uma
sociedade neolítica agrária plenamente constituída se impõem necessariamente
sem transição aos níveis paleolíticos ou mesolíticos anteriores. Em apoio a esta
tese da colonização, podemos observar que os pigmeus, que acompanham há
milénios cultivadores e criadores de gado, não se convertem à agricultura
enquanto dispõem de territórios bastante vastos para se alimentarem dos produtos
da caça e da colheita. Pelo contrário, quando os seus territórios se reduzem devido
ao avanço dos cultivadores arroteadores, eles adoptam pouco a pouco o modo
de vida agrícola. No Ruanda e no Burundi, por exemplo, os pigmeus batwas,
quando deixaram de dispor de qualquer território de caça, converteram-se à
agricultura e ao artesanato.

Realmente, a colonização agrária não é antinómica da conversão pelo contacto,
muito pelo contrário. Com efeito, durante séculos, os agricultores imigrantes não
ocuparam a totalidade dos territórios que colonizavam, e, por isso, acompanharam
os povos caçadores-recolectores com os quais, inevitavelmente, desenvolveram
trocas técnicas e culturais. Conforme os casos, os caçadores-recolectores pouco
numerosos foram assimilados biológica e culturalmente, ou melhor, com a
continuação, converteram-se à agricultura. Essa cooperação poderia, aliás, explicar,
em parte, as modificações dos instrumentos, do habitat e da cerâmica à medida
que a agricultura progredia nos novos territórios (P. Rolley-Conwy, Caçadores-
-Recolectores e Agricultores da Idade da Pedra na Europa, 1994).

De toda a maneira, o processo de conversão progressiva por contacto é difícil
de apreender arqueologicamente. No caso do Japão, contudo, parece na verdade
que povos caçadores-recolectores se puseram a cultivar plantas domésticas num
outro lugar. Assim, segundo G. Barnes (Os Agricultores da Ásia do Sul e do Este,
1994), os Jomons da costa ocidental do Japão, sedentarizados há 12 000 anos, que
dispunham de instrumentos neolíticos diversificados e da cerâmica, e que explo-
ravam por depredação uma larga gama de recursos florestais e marinhos, teriam
começado, há cerca de 5500 anos, a cultivar diversas espécies de sementes (milho
miúdo, trigo mourisco), cucurbitáceas (parecidas com a cabaça ou com a abóbora), --~
ervilhas domésticas provenientes da China. Foi apenas mais tarde, há cerca de 2500 ~::
anos, que cultivadores vindos da China teriam colonizado as ilhas japonesas -"i= {-
espalhando aí a orizicultura. Mas o caso do Japão é certamente particular: - ~~~'--
a existência de uma sociedade neolítica muito avançada favoreceu, sem dúvida,o _c];c!
seu início de conversão à agricultura, e, por outro lado, a sua situação insular
retardou, com certeza, a chegada da vaga de colonização agrária vinda da China, --.
deixan~o desta forma às populações locais tempo para adoptar espécies dOméStiCas~::=1
no contmente.
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Absorção dos centros pouco irradiantes

Já o vimos, as vagas de colonização agrária saídas dos grandes centros irradiantes
encontraram e submergiram à sua passagem outros centros. Sabemos pouco acerca
da maneira como os centros neo-guineense e sul-americano foram englobados na
áreas de extensão das agriculturas neolíticas chinesa e norte-americana. Em
compensação, trabalhos recentes mostram como o centro norte-americano foi
absorvido pela agricultura à base de milho saída da América Central. Cerca do ano
200 da nossa era, uma variedade de milho de doze linhas, saída do centro centro-
-americano, foi introduzida na região do médio Mississípi, onde cultivavam já outras
plantas domésticas no mesmo lugar. Enquanto a cultura desta variedade de milho
de origem meridional apenas conheceu um sucesso muito limitado até ao ano 800,
pois adaptava-se pouco à região. Após o ano 800, pelo contrário, uma variedade de
milho de 8 linhas, de ciclo vegetativo curto, adaptada ao clima local mais frio, fez o
seu aparecimento. A sua cultura impôs-se, então, rapidamente e estendeu-se para o
Norte até aos Grandes Lagos. Cerca do ano 1000, o milho, mais adaptável e mais
produtivo, tinha suplantado largamente as espécies domesticadas na América do
Norte (D. H. Thornas, Agricultores do Novo Mundo, 1994).No século XVI, aquando da
chegada dos europeus, as espécies domésticas de origem centro-americana (milho,
tabaco, feijão, cevada) eram cultivadas até São Lourenço.

Áreas secundárias de domesticação

Durante a sua progressão, as sociedades agrárias neolíticas encontraram
também novas espécies selvagens exploráveis, podendo, por sua vez, ser
domesticadas. Enquanto algumas regiões do mundo forneceram apenas muito
poucas espécies domésticas (na Europa, por exemplo, apenas o centeio e a aveia
foram domesticados) outras regiões, pelo contrário, forneceram muitas delas, a
ponto de constituírem, depois dos centros de origem, verdadeiras áreas secundárias
de domeeticação. Trata-se, principalmente:

- do Norte, do Oeste e do Centro-Oeste do continente sul-americano, onde
foram domesticados o amendoim, a mandioca, o algodão de fibra
comprida (Gossypium barbadense), o pimenta, o feijão de Lima, a batata
_doce, o ananás, etc.;

- da África tropical ao norte do Equador, donde saíram o sorgo, o milho
miúdo, o arroz africano, o eleusino (de Elêusis), o voandzu (ervilha
bambara - grupo étnico da África ocidental), o gombô (planta da família
das malvãceas), o inhame africano, etc.

- do Sudeste da Ásia, donde provêm a fava, o taro, o inhame chinês, o
rábano, o lectchi (árvore da Ásia tropical da família pinheiro dáceo:
o próprio fruto de sabor doce), a bananeira, a cana do açúcar, a tange-
rineira, etc. (J. R. Harlan, As Origens da Agricultura).

-
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No que diz respeito aos animais, muitas espécies foram domesticadas bastante
precocemente nos centros de origem: o boi, o carneiro, a cabra, o porco, o pombo
no Próximo Oriente; a galinha, o porco, o boi e talvez também o cão na China;
o peru, o pato de Barbarie na América central, o lama ou lhama, o alpaca, a cobaia
na América do Sul. Mas muitas outras espécies foram domesticadas nas áreas de
extensão: o zebu no Beluchistão ou Baluquistão (dividido entre o Irão e o Paquistão,
hoje uma das regiões deste último) há cerca de 8000 anos, o cavalo nas grandes
pradarias continentais da Europa oriental e o burro no Egipto (há 5500 anos), o
dromedário na Arábia, (há 5000 anos), o camelo no Irão (há 4500 anos) o búfalo na
Índia (há 2750), a pintada (ou galinha de Angola) no Mediterrâneo (há 2500 anos),
o iaque no Tibete, o gaur (búfalo selvagem) na Indochina e a rena na Sibéria há
cerca de 2000 anos. Quanto ao coelho, a sua domesticação na Europa ocidental
teria tido lugar na Idade Média (A. Gautier, A Domesticação).

3. Domesticação e domesticabilidade
A origem da agricultura, e mais particularmente a das plantas e dos animais

domésticos, fez há muito tempo parte desses fenómenos misteriosos que
ultrapassam o entendimento humano; donde, o recurso, para os explicar, as «causas»
transcendentes, de ordem mágica, miraculosa ou divina, que abundam nos mitos
fundadores das sociedades de cultiva dores e criadores de gado, e cujos vestígios
ainda encontramos no pensamento científico moderno (J. Cauvin, Nascimento das
Divindades. Nascimento da Agricultura, 1994). Ora, as investigações arqueológicas e
biológicas dos últimos decénios mostram claramente que a domesticação é um
processo de transformação biológica que resulta de forma quase automática das
actividades de protocultura e protocriação de gado, quando elas são aplicadas a
algumas espécies selvagens, e que se explica por mecanismos genéticos perfeita-
mente compreensíveis.

Os sinais arqueológicos do início da cultura e da criação de gado são difíceis de
analisar e de interpretar, pois é preciso tempo antes que plantas que se começam a
cultivar e que animais que se começam a criar não percam as suas características
selvagens originais e não adquiram características domésticas manifestas. Para
referenciar os inícios da cultura de uma espécie vegetal ainda selvagem, estamos a
reduzidos a medir o aumento do número das suas sementes nos lugares de habitação,
a concentração do seu pólen nalguns terrenos, acerca dos quais se supõe então que
estavam a ser cultivados, ou ainda a procurar a presença de sementes e pólen dessa
espécie fora da sua área de origem (J. R. Harlan, As Plantas Cultivadas e oHomem).

Para os animais, podemos de maneira análoga medir o aumento dos restos de
ossadas perto dos locais de habitação, mas esse aumento pode também provir de
uma intensificação da caça. Uma repartição dos ossos por idade e por sexo de acordo
com a da exploração de um rebanho elevado para a produção de carne é já mais
convincente, embora possa também ser testemunho de uma caça mais selectiva.
Mudanças morfológicas, como a redução do tamanho e o aumento da sua
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variabilidade, algumas manifestações patológicas (anomalias da dentição, fracturas)
e a presença de esqueletos inteiros de animais (enquanto os esqueletos de animais
de caça estão frequentemente incompletos, pois, foram amputados de algumas
partes inúteis no seu lugar de abate) são outros índices de uma domesticação
provável. Finalmente, a presença de material de criação de gado (pedras para pear,
vestígios de redil, etc.), a presença dos animais fora da sua área de origem e a
forma nitidamente domesticada dos restos de ossos (redução do tamanho,
defoTIl1açÕeSósseas ... ) são os únicos sinais verdadeiramente indubitáveis, sobretudo
quando se combinam, da domesticação animal (A. Gautier, obra citada).

Escolher, cultivar e criar gado

Para bem se compreender como se constituíram as espécies domésticas,
lembremos que, durante milhões de anos, os hominídeos se contentaram com
explorar, por depredação, populações vegetais e animais selvagens, que pertenciam
a espécies escolhidas entre os milhares de outras, pela sua utilidade e sua facilidade
de exploração. No neolítico, grupos humanos sedentários começaram a mudar esse
procedimento: eles apoderam-se de pequenas colecções de indivíduos pertencentes
a uma ou outra dessas espécies para as submeter a condições de crescimento e de
novas reproduções, artificia is, resultantes das práticas da proto-agricultura. A partir
do momento em que foram assim cultivadas ou criadas, essas fracções de população
particularmente escolhidas e particularmente exploradas, e as espécies que delas
descenderam, levaram uma existência separada, diferente da das suas congéneres
selvagens. Depois de várias gerações, as linhagens de algumas dessas espécies
submetidas à proto-agricultura perderam alguns dos seus caracteres genéticos,
morfológicos e comportamentais selvagens originais, pouco compatíveis com o
seu novo modo de vida, enquanto adquiririam outros caracteres que, por pouco
transrnissíveis e vantajosos que fossem, foram desde logo conservados. A partir
desse momento, mesmo que continuassem a parecer-se de mil maneiras com os
seus antepassados e com as populações selvagens que continuam a existir, as novas
fOTI11as«domésticas» assim obtidas distinguiam-se delas por um pequeno número
de caracteres, que formam aquilo que se convencionou chamar a «síndrome de
domesticação», Mas vejamos mais precisamente através de que mecanismos essa
transformação pôde ter lugar.

A domesticação dos cereais

Toda a população de uma espécie de cereal selvagem é heterogénea. Por
exemplo, algumas sementes caídas no solo germinam a partir da primeira estação
bastante húmida e bastante quente, enquanto outras começam a nascer apenas
duas ou três estações mais tarde. Esse atraso em germinar (essa dorrnência) é
condicionada pelas substâncias inibidoras da germinação, geralmente contidas



nas pequenas folhas (as glumas e as glumelas) que envolvem as sementes.
Enquanto uma população se reproduz espontaneamente, essas disposições,
variáveis de uma planta para a outra, contribuem para repartir a germinação das
sementes por várias estações consecutivas mais ou menos favoráveis, aumentando
assim as oportunidades de reprodução e de multiplicação da espécie. Pelo
contrário, desde que elas sejam cultivadas, isto é, semeadas em conjunto na
primeira estação das chuvas e recolhidas em conjunto na ceifa seguintes, apenas
as sementes não dormentes podem ser recolhidas e voltar a ser semeadas mais
tarde. A sementeira e a recolha agrupadas de um população cereal, inicialmente
selvagem, tende, por isso, a eliminar as espécies de sementes dormentes envoltas
de glumas e de glumelas espessas.

Por outro lado, as sementes que primeiramente germinam e que contêm os
embriões mais vigorosos conduzem-nas a uma competição cerrada entre as plantas
congéneres de uma mesma parcela semeada, e têm, por esse facto, uma descendência
mais numerosa do que as outras. Ora, os embriões mais precocemente vigorosos
saem geralmente das sementes mais suculentas, cuja albumina, rica em açúcares
rapidamente mobilizáveis, se desenvolve relativamente mais do que o germe, mais
rica em proteínas e em ácidos gordos. A sementeira agrupada tende, por isso, a
seleccionar as espécies de germinação rápida, de sementes ricas em açucares e
relativamente pobres em proteínas e gorduras. .

Por outro lado, a ceifa, a partir do momento em que se realiza de uma só vez no
momento da maturidade da maior parte das sementes, tende a eliminar as espécies
de maturidade tardia, cujas sementes recolhidas demasiado cedo são infecundas.
Consequentemente, as formas que comportam um grande número de inflorescências
de maturidade muito escalonada tendem a ser eliminadas. Além disso, a ceifa
agrupada tende a eliminar as formas cujas espigas ou espiguetas são suportadas por
caules ou embriões muito frágeis e cujas sementes, destacáveis com demasiada
facilidade, caem precocemente no solo e escapam, por essa razão, à colheita.

Assim, toda uma série de caracteres (dormência, invólucros espessos, pequenas
sementes, numerosas e pequenas inflorescências, caules e embriões frágeis, debulha
fácil, etc.) que favorecem a reprodução e a difusão espontânea das populações
selvagens tomam-secontra-peifomantes nas condições de reprodução impostas pelas
práticas humanas e tendem, por esse facto, a ser eliminadas. Os caracteres inversos;
(não dormência, invólucros reduzidos, sementes suculentas ricas em açúcares em
vez de pobres em proteínas e em gorduras, espigas ou inflorescências únicas ou .' .
pouco numerosas, de grande tamanho e ricas em sementes,caules e embriões "~"'i
resistentes, debulha difícil, etc.) multiplicam as oportunidades de desenvolvimento-:..{ I
das espécies cul~vadas, as suas opo~tunidade~ de colheita q;.rando amadurecidas e":~~j I
as suas oportunidades de reproduçao por meio da sementeira, . '..,;c~.1

Este conjunto de caracteres genéticos, morfológicos e comportamentais-',.::.r t
vantajosos, que constitui a síndrome de domesticação típica da maior parte das .-: 1
populações de cereais cultivadas, é, portanto, o produto de um mecanismo quase t
automático da selecção ~ue se ~pera sobre espécies o~iginalrne~te selvagens, a partir ..•--t Junto das plantas d~ se~en~es diferentes dos cereais, o desenvolvimento geral
do momento em que sao cultivadas durante geraçoes sucessivas. ~i5.! do processo de domestícaçao e bastante semelhante. Por exemplo, enquanto as

c.~~l . . "00.' ••.•••.•
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Genes pouco numerosos e transmissíveis em bloco

-
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Segundo J. Pernes (A Genética da Dcmesticação dos Cereais), a aptidão de um cereal
para ser domesticado, uma aptidão a que chamamos domesticabilidade resulta de
disposições genéticas e de reproduções particulares: para omilho e para omilho miúdo,
osgenes que comandam a síndrome de domesticação sãopouco numerosos, agrupados
no mesmo cromossoma e, portanto, transmissíveis «em bloco», o que facilita grande-
mente a passagem da forma selvagem à forma doméstica. Por outro lado, como omilho,
o sorgo, o trigo miúdo, a cevada e o arroz reproduzem-se preferenciahnente por
autofecundação (fecundação da cada planta pelo seu próprio pólen), os riscos de híbrí-
dação com as formas selvagens são reduzidos enquanto o isolamento e a conservação
de caracteres domésticos adquiridos se encontram facilitados.

Todavia, mesmo que a selecção dos caracteres domésticos seja automática, a
observação, a escolha e a acção consciente do cultivador podem utilmente exercer-
-se para preservar e para difundir as vantagens manifestas adquiridas pela selecção.
Com efeito, quando uma população vegetal submetida à protocultura conduz dentro
de algumas gerações ao aparecimento de uma síndrome de domesticação, o
cultivador está então em condições de escolher as espécies visivelmente mais
vantajosas, para as voltar a semear, e para eliminar as suas congéneres selvagens e
as híbridas. Se, portanto, o aparecimento da síndrome de domesticação é
involuntário, isso acontece de modo completamente diferente da escolha, da
preservação e da difusão das espécies e das descendências mais vantajosamente
afectadas por essa síndroma. Hoje ainda, nas regiões sahelianas onde foi
domesticado o milho miúdo, e onde coexistem milhos miúdos selvagens com
cultivados, os cultivadores continuam a fazer a caça às jovens plantazinhas híbridas;
e pode parecer bizarro que os agrónomos de um centro de investigação indiano
encarregado de «conservar os recursos genéticos» do milho miúdo cultivado se
tenham simplesmente «esquecido» de eliminar os híbridos presentes nas suas
colecções e tenham visto estas degradar-se rapidamente (J. Pernàs, artigo citado).

Desta análise, podemos deduzir que a domesticação não pôde produzir-se
enquanto as sementes semeadas provinham maioritariamente da colheita. Para
que a domesticação tivesse lugar, era preciso que as sementes da protocultura se
tornassem predominantes e voltassem a ser semeadas várias gerações de seguida.
E,portanto, improvável que a domesticação tenha podido produzir-se em centros
de origem, enquanto os cereais selvagens facilmente recolectáveis eram abundantes
relativamente às necessidades da população.

A domesticação das outras plantas

Outras plantas de sementes
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populações de leguminosas selvagens dispõem geralmente de vagens que se abrem
facilmente quando maduras, de maneira a facilitar a disseminação das sementes, e
de sementes dormentes de germinação diferida, as populações domesticadas
perderam esses caracteres. Constata-se também, com a domesticação, uma tendência
para a constituição de inflorescências menos numerosas, maiores, com numerosas
sementes e maturação uniforme.

•
••
t

•
•

Plantas de multiplicação vegetativa
I

• liI
• I·;
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Junto das plantas de multiplicação vegetativa, que os cultivadores reproduzem
por estaca de um fragmento de caule (mandioca), por enterramento de um tubérculo
ou de um fragmento de um tubérculo (batata, inharne), ou pela plantação de um
rebento (bananeira), cada renovo cultivado herda caracteres genéticos idênticos
aos da planta-mãe; de maneira que se pensa comummente que as qualidades
aparentes de uma planta-mãe selvagem, escolhida para ter dado lindos e bons
tubérculos, frutos ou raizes, se transmitirão integralmente aos seus descendentes
cultivados.

Ora, não é assim tão simples: alguns renovos dão efectivamente uma boa
colheita em virtude das suas características genéticas próprias, e essa qualidade é
desde então transmissível, mas outros renovos, que não possuem essas
características genéticas favoráveis, dão na ocasião resultados tão bons ou mesmo
melhores quando se desenvolvem em condições microlocais do solo muito
favoráveis, de exposição ao sol, de humidade ou de ausência de concorrência.
Inversamente, renovos geneticamente favoráveis podem encontrar-se em condições
desfavoráveis que os impedem de manifestar as suas qualidades intrínsecas. Foi,
portanto, necessário tempo e atenção para separar os renovos geneticamente
favoráveis dos renovos simplesmente favorecidos pelas suas condições de
desenvolvimento.

Plantas favorecidas não domesticadas

Podemos também favoreceruma espécie sem verdadeiramente a cultivar.Algumas
espécies úteis a diversos títulos são simplesmente preservadas: a palmeira de óleo, por
exemplo, na orla de floresta equatorial, é poupada por ocasião dos arroteamentos; o
baoba, cujos frutos efolhassãoconsumidos e cujacascafornecefibra, e okarité (conhecida
por árvore da manteiga), cujo fruto dá uma manteiga do mesmo nome, são protegidos
da sobreexploração. Outras espécies como a Acacia aibiâa, árvore forrageira
extemporânea que contribui largamente para a reprodução da fertilidade de terrenos
agrícolas sahelianos, são não apenas protegidas mas também propagadas fora das suas
áreas naturais. Todavia, todas as espécies fovorecidas de uma forma ou de outra pelo
homem não adquirem, apesar disso, caracteres domésticos particulares.
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A domesticação dos animais

Subtrair uma população animal selvagem ao seu modo de vida natural para a
poupar, para a proteger, para a propagar com vista a explorá-Ia mais cómoda e mais
intensamente, foi esse justamente o princípio da protocriação de gado. De geração
em geração, essa população encontra-se então submetida a condições de vida e de
reprodução diferentes das de populações que permaneceram selvagens; essas novas
condições tendem a eliminar alguns caracteres genéticos, comportamentais e
morfológicos, e a seleccionar outros, quer se trate de caracteres preexistentes nas
populações selvagens de origem, ou caracteres aparecidos por mutação durante o
processo de domesticação. Os mecanismos que comandam essa evolução são da
mesma natureza dos das plantas, exceptuando o facto, todavia, de que, junto dos
animais, não se descobriu um conjunto de genes ligados, seleccionáveis em bloco,
que determine uma «síndrome de domesticação». Isso não impede que exista
também junto da maior parte dos animais primitivamente seleccionados um
conjunto de caracteres típicos que os distingam dos seus congéneres selvagens.

Assim, nas condições da protocriação de gado, os animais mais tímidos que
recusam alimentar-se ou reproduzir-se em cativeiro não têm descendência; os
animais agressivos, violentos, perigosos são geralmente eliminados pelos criadores
de gado, os quais abatem também de preferência, para os consumir, os animais de
maior porte. A condução em grandes rebanhos permite aos animais mais
vulneráveis, que estão nesse momento mais bem protegidos, sobreviver, enquanto
eles teriam sido eliminados em pequenos manadas que vivem em estado selvagem.
Ao castrar, ou ao manter uma parte dos machos afastados das fêmeas no momento
do cio, os criadores de animais permitem a animais pouco vigorosos e pouco
empreendedores participar na reprodução. Enfim, os animais de criação sofrem
muitas vezes privações e carências às quais os animais mais pequenos resistem
melhor do que os grandes. Finalmente, de geração em geração, a protocriação de
gado tende, portanto, a, geralmente, seleccionar animais pouco sensíveis, pouco
nervosos, pouco vigorosos e de pequeno porte, caracteres, todos eles típicos de
animais domésticos primitivos (A. Gautier, A Domesticação).

Se, portanto, as plantas domésticas aparecem logo à primeira como
«melhoradas» relativamente às suas antepassadas selvagens (sementes mais
numerosas e maiores, etc.), os animais domésticos primitivos aparecem, pelo
contrário, como «degradados». Mas, quer apareçam «melhoradas» ou «degra-
dadas», as espécies domésticas estão de qualquer maneira mais bem adaptadas do
que as suas antepassadas selvagens às novas condições de vida que lhes
proporcionaram, e são, portanto, mais vantajosas para o cultivador e para os criador
de gado. Sejam quais forem essas vantagens, acontece que, no conjunto, foram
obtidas involuntariamente. Uma espécie domesticada é, com efeito, o produto final,
desconhecido e inconcebível, à partida, de um processo de selecção comandado
por toda uma série de actos de cultura e criação, do qual cada um procurava obter,
a muito curto prazo, uma coisa completamente diferente desse resultado longínquo
e absolutamente imprevisível.



Como o escreveu J. R. Harlan, «a agricultura nunca foi descoberta nem
inventada». No estado actual dos conhecimentos, ela aparece como o resultado de
um longo processo de evolução que afectou várias sociedades do Homo sapiens
sapiens no final da Pré-história, na época neolítica. As sociedades de predadores
que se transformaram em sociedades de agricultores estavam entre as mais
avançadas: elas dispunham de instrumentos de pedra sofisticados, exploravam
recursos vegetais suficientemente abundantes para lhes permitir viver agrupadas
em aldeias sedentárias, e praticavam, sem dúvida, o culto dos seus antepassados.
Enfim, a acreditarmos em J. Cauvin (Nascimento das Divindades. Nascimento da
Agricultura), elas veneravam já algumas divindades.

As condições técnicas, ecológicas e culturais muito particulares, nas quais
emergiram as primeiras sociedades agrárias da história, apenas há muito pouco
tempo estavam reunidas, e somente nalgumas regiões privilegiadas do planeta.
Compreende-se, portanto, por que é que a revolução agrícola neolítica não teria
podido ter lugar nem no tempo dos Homines erecti ou dos primeiros homini sapientes,
nem em todas as regiões do mundo ao mesmo tempo. A agricultura neolítica
espalhou-se mais tarde num mundo em vias de neolitização muito desigualmente
desenvolvido, ou seja, o mais das vezes, através da colonização agrária directa,
isto é, pela conversão pouco a pouco da sociedade de caçadores-recolectores, algures
mais avançadas.

Esta expansão agrícola neolítica permitiu, com certeza, um forte aumento da 1-

população m~ndial, mas não foi, em geral, uma resposta à crise d.a depredação ~::r.
Junto das sociedades de caçadores-recolectores nomadas prsexistentes. Pelo -......j
contrário, nos centros de origem da agricultura neolítica, é provável que as:.=
populações sedentárias agrupadas em aldeias de tamanho acentuadamente __~ I
crescente, explorando cada uma o seu território definido, se tenham chocado.j~j
umas com as outras, num ou outro dia, nos limites da explorabilidade desse :c-'t I

.jJ
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Acrescentemos, para terminar, que muitas das espécies vegetais foram
protocultivadas sem nunca serem domesticadas, muitas espécies animais foram
capturadas e submetidas a diversas práticas de criação sem, no entanto, terem
sido domesticadas. Essas práticas não deixaram muitos vestígios, excepto na
época histórica. Assim, no antigo Egipto, por exemplo, engordaram-se à força,
durante muito tempo, os pelicanos, as garças reais e guardaram-se em cativeiro
hienas, gazelas e o oryx (uma espécie de antílope) sem que isso os conseguisse
domesticar. Devemos dizer que nem todas as espécies animais são
domesticáveis: as espécies que não se reproduzem em cativeiro, essas, pouco
precoces, cujos jovens exigem longos anos de cuidados, e as espécies frágeis,
caprichosas ou violentas não se prestam muito para serem domesticadas; as
espécies pouco sociais, que vivem em famílias restritas e que marcam o seu
território, também não são muito cómodas.

Conclusão
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território por simples depredação. A partir desse momento, o tempo necessário
para colher e caçar as espécies selvagens sobreexploradas tornou-se superior ao
tempo necessário para as cultivar e as criar; e, como as condições técnicas
(ferramentas) e etológicas (sedentaridade) já estavam reunidas, a proto-agricultura
e a protocriação de gado tornaram-se desde logo, nesses lugares, mais vantajosas
do que a simples depredação. Restava, contudo, a essas sociedades realizar a
última e mais difícil das condições necessárias ao desenvolvimento da agricultura,
a saber: uma verdadeira revolução social e cultural que, por mais necessária que
ela nos pareça mais tarde, ela não deixa de permanecer menos inexplicável e
irredutível a essa necessidade.

Quanto à domesticaçào, mesmo que não tenhamos dúvida de que os primeiros
agricultores sabiam observar e preservar as espécies de plantas e de animais que
para eles apresentavam vantagens manifestas, ela aparece, todavia, no essencial,
como o resultado final não premeditado, inconcebível a priori, das práticas da
proto-agricultura e da protocriação de gado aplicadas a populações de espécies
selvagens particularmente exploradas, algumas das quais se revelaram progres-
sivamente «domesticãveis».

Partindo dos conhecimentos actuais, já ricos, mas ainda lacunares, confusos
e contraditórios, tentámos produzir uma representação compreensível da
revolução agrícola neolítica, com os seus centros de origem, as suas áreas de
extensão, as suas áreas secundárias de domesticação, os seus mecanismos de
domesticação das plantas e dos animais. Assim concebida, esta imensa aventura
da humanidade aparece como o produto de uma história demográfica, técnica e
cultural que chegou a um certo estádio e que prosseguindo sob uma outra forma
em determinadas condições geográficas e ecológicas, mais do que como o
resultado de uma revelação, de um feliz acaso, ou de um livre arbítrio humano,
exercendo-se fora dessas condições e dessas possibilidades historicamente
constituídas e geograficamente definidas.

Esta reconstituição da revolução agrícola neolítica apeia-se nos vestígios
de actividades humanas pacientemente recolhidas, ordenadas e interpretadas
por arqueólogos. Esses vestígios dão testemunho principalmente das mudanças
ocorridas na vida material dos homens da época. A ausência de fontes escritas
torna praticamente impossível o conhecimento dos seus pensamentos. Todavia,
não há dúvida de que essas mudanças se fizeram acompanhar, para os homens
que as viveram, de uma espécie de reviravolta da sua relação com o mundo e
com eles próprios. Arevolução agrícola neolítica exigiu certamente dos homens
que a fizeram, mesmo que isso seja impossível de compreender e descrever,
uma infinidade de invenções, de escolhas, de iniciativas e de reflexões em todos
os domínios do pensamento, das crenças, da moral, da linguagem e dos outros
meios de expressão.
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