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                          A   AGRICULTURA – o alimento que vem da Terra 

 

Você já tomou café da manhã hoje? Comeu frutas, pão, leite, chá ou suco? Se a resposta for 
sim, você se beneficiou das técnicas  de produção de alimentos da agricultura logo na 
primeira refeição do dia. O que é agricultura? 

O termo agricultura quer dizer “arte de cultivar”. É o conjunto de técnicas concebidas para cultivar a 
terra a fim de obter produtos dela. Os produtos da agricultura são primariamente os alimentos, 
contudo, com os avanços nas técnicas e na tecnologia, a agricultura tem servido cada vez mais ao 
fornecimento de gêneros para a produção de fibras, energia, matéria-prima para roupas, combustível, 
construção, medicamentos, ferramentas, ornamentação e inúmeras outras finalidades. Esses 
produtos, bem como os métodos agrícolas utilizados, podem variar de uma parte do mundo para outra. 
A agricultura marcou o início do sedentarismo humano e está essencialmente ligada ao surgimento 
dos primeiros aglomerados humanos e às primeiras civilizações. Antes da universalização da 
agricultura, as pessoas passavam a maior parte de suas vidas em tarefas que envolviam a caça e 
coleta de frutos e plantas para a alimentação. Cerca de 11.500 anos atrás, os seres humanos, 
gradualmente, aprenderam a cultivar cereais e tubérculos e, assim, puderam fixar-se em um único 
lugar e estabelecer uma vida baseada na agricultura. No mesmo período, também se iniciou a 
pecuária, com a gradual domesticação e criação de animais, que até então eram selvagens. As 
primeiras civilizações baseadas na agricultura intensiva surgiram nas proximidades dos rios Tigre e 
Eufrates, na Mesopotâmia (atual Iraque e Irã), e ao longo   do Nilo , no Egito .A agricultura permitiu 
que a humanidade pudesse produzir excedentes de alimentos, o que possibilitou a troca de 
mercadorias por outros gêneros que não eram por eles produzidos. Os excedentes também 
funcionavam como fonte de segurança alimentar em casos em que o cultivo fosse prejudicado por 
fatores naturais, como seca prolongada, geada ou excesso de chuvas. Além disso, os excedentes de 
alimentos possibilitaram às pessoas tempo para dedicar-se a tarefas não relacionadas à agricultura 
ou à obtenção de alimentos. A partir daí o ser humano começou a desenvolver técnicas para tornar 
sua vida mais fácil e confortável, como a construção de casas e objetos que pudessem facilitar sua 
vida e trabalho. 

Responda: 

1) O que é   agricultura?     
2) Qual o primeiro alimento vindo da agricultura?      
3) Quais os outros gêneros que surgiram com as novas técnicas  ou tecnologias 
4) Quando se deu o início da agricultura?   
5) Onde se estabeleceram   as primeiras civilizações baseadas na agricultura?  
6) O que são excedentes de alimentos? O que o ser humano desenvolveu a partir 

desses excedentes? 
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