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Se outrora o Homem se permitia o sedentarismo, dele se vangloriando, atualmente, inicia uma constante procura pelo

nomadismo.

A cultura local de um povo, assim como a sua paisagem, torna-se identitária de uma globalidade, resultando na perda

da identidade de um povo resposta a uma falaciosa proximidade.

Dá-se início a um processo de assassinato do mundo rural, da paisagem enquanto continuum. Morre o mundo rural

dos jardineiros da paisagem, que a construíam de acordo com o empirismo das práticas conduzidas há gerações,

procurando as melhores soluções para um mundo sustentável e que pudesse estar disponível para as gerações

vindouras.

A paisagem passa a ser moldada de acordo com pressupostos economicistas que ditam um rápido crescimento dos

índices produtivos, independentemente dos códigos e mecanismos que a compõem. Criam-se paisagens monótonas,

numa só cor, numa só textura, desprovidas de diversidade e insustentáveis.

A paisagem deixa de ser a dimensão espacial onde o tempo se suspende para passar a ser uma via de circulação que

se pretende ser a mais perfeita possível, sem declives ou abruptas curvaturas e que assegurem o menor trajeto. A

paisagem passa de um deleite sensorial que se manifestava através dos seus elementos naturais para ser uma

parafernália de estímulos sensoriais de uma era de produção em urgência. A crença de que a paisagem são as bermas

dos percursos, que nos conduzem por um espaço naturalizado, parece ter-se enraizado nesta cultura contemporânea,

do imediato, do instante em que não há tempo suficiente para uma relação com o espaço natural. 

Cai num esquecimento absoluto toda a cultura de um povo que procurou e encontrou soluções sustentáveis de

produção, pondo em prática, por exemplo, sistemas inteligentes de rotação de culturas o que permite uma natural

regeneração do solo, recurso perecível cuja preservação é basilar. Termina-se assim um sistema produtivo baseado em

princípios de sustentabilidade e que permitia alimentar as cidades, lugar onde outros sistemas se desenvolviam,

também eles fundamentais para o progresso de uma sociedade.

Perdeu-se o conceito de unidade estabelecida entre um mundo que é natural e a humanidade e a consciência de que

a humanidade é parte de um mundo natural.

Vivemos uma época de contradições em que, por um lado, se apela ao respeito pela biodiversidade, se procuram

reduzir os consumos energéticos, se procuram soluções para a construção de habitações amigas do ambiente e

sustentáveis mas, por outro lado, se constroem paisagens plásticas, idílicas com o propósito de colmatar a necessidade

de contacto direto com o mundo natural. 
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