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Resposta Consenso da Turma - Exercício da Semana 5 (Aula 26/03)
Alimentação e cultura: a domesticação das plantas alimentares

Qual o papel da invenção da agricultura para a humanidade?
No passado, a alimentação era proveniente da caça e da coleta de recursos naturais,
realizadas com luta pelo domínio do espaço e controle destes recursos. A domesticação
de plantas e dos animais significou uma grande inovação, na qual o humano passou a
selecionar e transformar plantas e animais para torná-los mais úteis e atender aos seus
interesses, o que gerou uma ampla diversidade de espécies e variedades. Este processo
acarretou a transformação de grupos humanos nômades em grupos sedentários. A
disseminação da agricultura não ocorreu de forma rápida, pelo contrário, foi lenta e
gradual, nos primeiros aglomerados humanos. A agricultura leva a uma visão de
separação do homem selvagem da natureza, na medida em que o ser humana transforma
as paisagens com sua atividade agrícola. Assim, o homem tornou-se civil e passou a
possuir o domínio de produzir artificialmente o seu próprio alimento, por meio do
desenvolvimento de um saber o qual envolvia o manejo do solo, das plantas e de
técnicas especializadas e tecnologia complexa. Com a agricultura, outras dimensões
humanas se desenvolveram, como a política, a economia ou a religião. O ser humano foi
se especializando em cada tipo de cultivo e, também, derivados alimentares dos
produtos agrícolas foram sendo criados ao longo do tempo. A invenção da agricultura
propiciou o crescimento das populações humanas e o desenvolvimento das civilizações.
Atualmente, a agricultura é fundamental para sustentar a população humana do planeta.
Sem a invenção da agricultura não existiria a humanidade como é conhecida hoje. Ao
mesmo tempo em que proporcionou o desenvolvimento das civilizações, as sociedades
se tornaram tão dependentes da agricultura, que se hoje acabarmos com a agricultura,
muito provavelmente, causaríamos a morte da maior parte dos seres humanos deste
planeta.

