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SECÇÃO: Opinião

Educar para a coexistência
Mowgli, o jovem criado por lobos na Índia, foi o herói de muitas histórias do poeta Rudyard Kipling. Depois, veio a
encantar milhões através da animação da Disney. Mas trata-se apenas de fantasias; os lobos são animais selvagens e
dificilmente cuidariam de um bebé humano que encontrassem.
Mais perto de nós, temos visto nos noticiários relatos de ataques de lobos a rebanhos, acompanhados por
testemunhos de pessoas que se dizem com medo de circular na rua à noite e receosas pelos seus filhos. Ora eis mais
uma fábula: em Portugal, mesmo com as inúmeras crianças que, ao longo de décadas, foram subindo aos montes para
tomarem conta, sozinhas, de rebanhos, não há notícias de que tenham sido atacadas por lobos. Animais como os cães
vadios devem inspirar muito mais receio do que o lobo, criatura que hoje foge dos humanos a sete patas, mal lhes
apanha o cheiro.
Impõe-se portanto informar os nossos jovens, sobretudo aqueles que vivem em territórios onde o lobo está presente,
das realidades do nosso maior predador. Dos seus hábitos, da sua morfologia, das razões que têm levado à sua
perseguição.
Por isso, o Projecto Med-Wolf já iniciou, nas escolas da Guarda e de Castelo Branco, a divulgação do Wolf Kit. Um
conjunto de conteúdos didácticos, com informação, filmes, jogos e desafios, orientado para a divulgação da realidade
em que vive o lobo, esse predador quase sempre incompreendido.
Os alunos do segundo e terceiro ciclos ficarão assim a conhecer melhor diversos aspectos dos ecossistemas que os
rodeiam; mas também dos motivos que levam muitos criadores de gado a ver o lobo como bicho daninho e inútil.
Entrevistas com vários pastores fazem parte deste pacote didáctico, que não pretende "glorificar" o lobo em desfavor das
actividades humanas, mas sim explicar que a coexistência é possível e que ninguém ficaria a ganhar com a extinção do
lobo ibérico no nosso país. Incluindo também informação destinada aos professores, o Wolf Kit é uma ferramenta
imprescindível à formação de gerações mais conhecedoras da Natureza e educadas no seu respeito.
Como reconhecer pegadas e outros vestígios da presença de uma alcateia? Como funciona ela e como escolhe o seu
habitat? Que pensam os pastores da ideia de partilhar espaço com um predador? E como está este presente na cultura
que nos rodeia, da Arte ao nome de ruas?
Akela era o líder da alcateia que protegeu Mowgli, o pequeno rapaz que aprendeu como cada um tem o seu lugar próprio
e insubstituível no mundo. Hoje, muitos lobos sem nome são perseguidos e mortos por causa da ignorância. Que ao
menos as próximas gerações saibam crescer com menos preconceitos e receios infundados.
Texto produzido no âmbito do Projecto LIFE Med-Wolf, co-financiado pela Comissão Europeia, integrando o programa
LIFE.
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