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"E preciso preparar a
ínteração ambiental"
ENSINO O Os mais novos deveriam conhecer as espécies
DESCONHECIMENTO O Tem vindo a propagar mitos e ideias erradas

Investigadora

na área da flo-
resta, aprofessora catedrática
do Instituto Superior de Agro-

nomiaHelenaPereira desmistifi-
ca nesta entrevista alguns dos
mitos que perduram sobre este
território com características tão
particulares.
- O tema da floresta deveria
ser encarado como funda-
mental na formação dos mais

jovens?
- As florestas e as árvores são

temas pouco desenvolvidos
nas escolas portuguesas. Um
dos aspetos que considero im-
portantes é os alunos saberem
identificar algumas espécies.
Só assim se pode criar uma
certa proximidade. Caso con-
trário as árvores constituem
uma massa anódina e indife-
renciada. Também considero
importante conhecer os com-

ponentes e a sua função (fo-
lhas, casca, raízes, frutos,

etc), ou seja perceber como as
árvores nascem, crescem e

morrem. Outro aspeto será

compreender as florestas
como ecossistemas, com as

múltiplas interações entre
plantas e animais, a impor-
tância do solo, água e clima.
E finalmente a relação dos ho-
mens com a floresta, aqui
também incluindo a floresta
como importante recurso
económico: e em Portugal te-
mos bons exemplos e diversi-
ficados sobre cadeias econó-
micas centradas em florestas.
- Os professores e as escolas
têm as condições e os materiais
necessários para abordar este
tema?
- Não. Como não tem sido
dada grande relevância a
este tema, daí resulta que
não há materiais didáticos
para os alunos, nem se orga-
nizam atividades em torno
das árvores e das florestas.
- Existem certamente mitos e
ideias falsas propagados pelo
desconhecimento do tema.
Quais são os mais graves?
- Primeiro de todos: há uma

nuvem que ensombra a temá-
tica e desvaloriza todas as flo-
restas: é arotulagem do euca-
lipto como espécie maléfica e

invasora. A segunda é uma
perceção simplista da susten-
tabilidade das florestas, consi-
derando que a exploração flo-
restal com o correspondente
corte de árvores é errado. A
terceira: a ideia romanceada
da floresta natural, acreditan-
do que uma floresta não gerida
é saudável e sustentável.
- Tudo isso terá consequências
no futuro...
- A escola é determinante para
dar aos alunos os conhecimen-
tos e a estrutura de pensamen-
to e análise necessários para a
sua futura intervenção na so-
ciedade e interação ambiental.
- Pode dar uma ajuda a quem
quiser participar no Prémio?
- A ideia de base poderia ser:
vamos conhecer-nos, vamos
tratar-nos pelo nome. O que
pode ser abordado de vários
modos: percursos, herbários,
coleção de madeiras, fotogra-
fias, desenhos, etc. •



SAIBA QUE...

A maioria da floresta
é plantada?

Os pinheiros e eucaliptos, que
facilmente identificamos na

atualidade num passeio pelo

campo, pouco ou nada têm a

ver com a floresta natural por-
tuguesa. No entanto, estas e

outras espécies plantadas
constituem mais de metade da

floresta do País, porque esta
é, na sua maioria, cultivada.

Zonas que atualmente conhe-

cemos como marcantes a nível

florestal foram plantadas,
como é o caso do Parque Flo-
restal de Monsanto, em Lis-

boa, ou do Mata Nacional do

Choupal, em Coimbra.

Apenas uma pequena
percentagem desta área é
pública?
Portugal é um dos países do

Mundo com menor percenta-
gem de florestas públicas:

apenas cerca de 2,4% da su-

perfície florestal do Continen-

te. Por razões ecológicas, sil-

vícolas, históricas e políticas a

floresta portuguesa é esmaga-
doramente privada, sobretudo

nas regiões de maior produti-
vidade suberícolae lenhosa.
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