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Entrevista 
 

Fernando Catarino 
 
 
“Um olhar, uma lâmpada, um encantamento...” 
 

 

(Entrevistado por Cristina Máguas - SPECO, Dezembro de 

2010) 

 
 
Ao longo de mais de três décadas, o Professor 
Fernando Catarino foi professor de biologia 
vegetal e ecologia na Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa. Com o seu profundo e 
vasto saber e com um entusiasmo singular, 
cativou centenas de jovens para a investigação 
científica, em particular no domínio da ecologia. O 
Professor Catarino, como todos o conhecem, foi 
ainda director do Museu, Laboratório e Jardim 
Botânico e o primeiro presidente da SPECO. 
 

 

C.M. - SPECO: O que acha que mudou 

mais na ecologia durante estes últimos 15 

anos? 

F. C.: Mudei eu! Não quero ser demasiado 

pessimista, mas com toda a franqueza 

perdi um pouco da minha fé! Claro que a 

ecologia foi sempre um objectivo de vida 

para mim, uma síntese, ou pelo menos foi 

desta forma que se foi formando na minha 

cabeça, e no fundo era reconfortante. Há 

20 anos atrás, quando era claro para mim 

que fazer ecologia, esta ciência aparecia 

como uma síntese biológica, uma espécie 

de testamento científico e académico. 

Agora, quando vejo os acontecimentos a 

esta distância, pergunto-me se a ecologia 

foi na verdade o que esperávamos, se veio 

a ser o que era prometido nessa altura.  

Como era fazer ecologia há 20 ou 30 

anos? 

Era preciso ter coragem e ser aventureiro, 

ser muito determinado para poder 

“desperdiçar o nosso tempo” na 

observação da variedade de plantas e de 

animais, nas saídas de campo. Mas havia 

tempo…. Esse tempo que é fundamental 

para observar, compreender e interpretar, 

sem pressas ou correrias. Ao mesmo 

tempo, era muito mais difícil. Imagine o 

que é não ter um computador portátil ou 

sensores que parametrizam as condições 

ambientais de uma forma automática e 

rotineira. No fundo o que eu quero dizer é 

que era provavelmente mais “desafiador” 

do que nos dias de hoje. Era, também, 

muito mais descritivo. A capacidade actual 

de predizer, de modelar os fenómenos e 

as interacções dos organismos com o seu 

meio ambiente é algo fantástico. Por isso, 

continuo a ter um gosto especial em pegar 

na Science ou na Nature, ler os artigos 

puros e duros, que abrem caminhos para 

uma determinada área.  

Que momentos considera mais relevantes, 

ao longo da sua carreira? 

Na verdade, o meu entendimento do que 

é a ecologia vem de vários marcos que 

tive ao longo da minha carreira, como 

professor e como cientista. Desde logo 

com o Prof. Carlos das Neves Tavares que 

abordava a autoecologia e o modo como 

os organismos reagem aos factores 

ambientais, bem como a ecologia das 

populações - estes foram ensinamentos 

que só mais tarde viria verdadeiramente a 

compreender. Outro marco importante, 

este talvez como professor, foi o Odum, 

com a compreensão ao nível dos 

ecossistemas, com uma visão integrada 

das interacções entre 

organismos/comunidades e factores 
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ambientais. Nessa altura, quando 

surgiram estas noções, alguns do meus 

colegas discordavam e minimizavam a sua 

influência. Hoje sabemos que esta é uma 

área fundamental da ecologia, que tem 

avançado muito na última década. O 

Margalef foi outra pessoa fora de série, 

que a guerra de Espanha ajudou a formar; 

foi um cientista e um professor 

excepcional, com uma formação básica 

excelente, aventurando-se na antecipação 

de muitas das teorias que conhecemos 

hoje. Ele teve uma vida muito longa e 

quem o conheceu, a ele e á sua obra, 

sabe como foi, na verdade, um 

deslumbramento. No entanto se me 

perguntarem agora como encaro a 

ecologia, eu diria que sofro nesta altura de 

uma algum “desencanto”. Então como 

perdi a fé? Não é verdadeiramente perder 

a “fé”, mas verificar que muitas das 

dúvidas de há décadas atrás mantêm-se e 

que de algum modo a ecologia não se 

tornou no “sonho” que se adivinhava há 

20 ou 30 anos . Hoje, se calhar, há outras 

facetas que devemos explorar e estou 

cada vez mais, estou convencido de que é 

fundamental ter uma boa formação de 

biologia básica, forte e segura.  

Outro grande marco foram os meus 

alunos! Fui professor de muitas fornadas e 

fui responsável por várias gerações de 

alunos. Ao longo do tempo fui tendo 

oportunidade para me distanciar e sempre 

que revejo esses momentos, é 

verdadeiramente com prazer que observo 

o percurso que muitos deles fizeram; 

percursos brilhantes, com sucesso, muito 

melhor do que eu! Este prazer único 

afasta muitas das minhas dúvidas sobre 

as minhas qualidades e o meu sucesso 

pessoal noutras áreas; é sem dúvida o 

que de melhor se pode esperar como 

professor! 

E a SPECO, como encara a sua evolução 

ao longo dos últimos 15 anos? 

Ocorre-me uma analogia: uma lâmpada! A 

ecologia funcionou para mim como uma 

lâmpada. Uma lâmpada precisa de estar 

ligada, não continuamente mas muito 

frequentemente, caso contrário não tem 

sentido a sua existência. A SPECO foi uma 

ideia excelente mas ao fim de muito pouco 

tempo, percebi que tendo sido fundada 

um seio de um grupo restrito que teve 

imensa dificuldade em sair para fora. 

Houve inclusive, dificuldade em sair para 

fora de Lisboa, por exemplo.  

Na verdade, no início da formação da 

sociedade, tive muito receio de que a 

ideia, que eu sempre refutei, de que a 

ecologia não é mais do que uma “ ideia 

romântica e bonita” prevalecesse em 

detrimento do que eu achava que era a 

sua vocação natural: uma sociedade 

científica, com objectivos que 

privilegiassem a ciência ecológica em 

Portugal. O nosso medo, quando a SPECO 

nasceu, era, “vamos ser colonizados pelos 

“verdes”, mas isso não aconteceu porque 

nesse aspecto ficámos um pouco 

fechados. Este facto acabou por criar 

algum receio da minha parte, e dos que 

colaboravam na Direcção da SPECO nos 

primeiros tempos. Acabei por 

compreender que estes meus receios não 

tinham razão de ser. A sociedade “vingou” 

com os objectivos que ainda hoje se 

mantêm e que na minha opinião, são 

muito actuais. Não nos podemos esquecer 

de que não temos tradição científica, 

como por exemplo a que existe no Reino 

Unido ou noutros países da Europa, e 

como quando nasceu a ecologia estava na 

moda, foi relativamente fácil implementar 

esta ideia, acender uma lâmpada que tem 

tido os seus momentos (altos e baixos) ao 

longo destes 15 anos! 

Então foi também o contexto social e a 

receptividade da sociedade em geral que 

mudou?  

Olhe, um bom exemplo foi o que se 

passou e o que se está a passar com a 

Biodiversidade. Uma das ideias mais 

brilhantes destes últimos anos e com 

verdadeiro impacte na sociedade. Bem vê 

que embora as pessoas possam não “ligar 

muito” à ecologia, quando uma empresa 

ou uma pessoa comum lê no jornal sobre 

a biodiversidade, as coisas mudam. 

Podemos perguntar porquê é que 

aconteceu este fenómeno? Uma enorme 

campanha mundial não só através dos 

media, mas passando pela economia, as 

escolas, a política e mais recentemente o 

tecido empresarial, fez com que tivesse, 



 Ecologi@ 1: 3-5 (2011) Entrevista 

 

ISSN: 1647-2829            5 

 

na minha perspectiva, um dos maiores 

impactes sociais nos últimos anos. 

Podemos dizer que a biodiversidade vem 

ocupar o lugar da ecologia para o cidadão 

comum, pois é mais simples, não coloca 

tantos problemas como a ecologia, tantas 

perguntas. A ecologia começou por ser 

uma ideia muito bonita, mas a 

biodiversidade tem uma componente de 

distribuição/abundância no espaço e no 

tempo relativamente simples de entender. 

A ecologia é muito mais. Fenómenos como 

a sucessão ecológica ou os modelos 

preditivos das alterações globais são 

assuntos difíceis de compreender, e o 

público tem maior dificuldade em 

estabelecer uma ligação a esses temas. A 

biodiversidade apareceu como um 

substituto da ecologia para a sociedade.  

Que papel deve ter a SPECO, 

actualmente? 

O papel que sempre teve: o de um fórum 

científico, com especialistas e com 

pessoas que estão interessadas em 

desenvolver os conceitos e a ciência 

ecológica em Portugal, nunca esquecendo 

que estando nós num mundo global, cada 

vez mais fará sentido estreitar relações 

com outras sociedades. E isso está a ser 

feito, com a Sociedade Espanhola de 

Ecologia e também com a Confederação 

Europeia. 

Que aspectos da sua vida como ecólogo e 

biólogo gostaria de ter alterado ao longo 

da sua vida? 

Só faria uma coisa: Ter nascido 30 anos 

mais tarde! De resto não mudava nada.  

Se eu nascesse nos anos 60, a “máquina” 

estaria montada com equipamentos, 

meios técnicos, que me permitiriam 

passar da biologia clássica para a 

analítica. O trio de professores que mais 

me marcaram, Prof. Carlos Tavares, Prof. 

José Serra e o Prof. Flávio Resende, 

enriqueceram-me muito e vi que havia 

muito mais biologia do que aquela que eu 

poderia apreender. Mas também havia a 

questão da qualidade em vez da 

quantidade. O Prof. Rosado dizia do Prof. 

Resende, que uma das suas maiores 

vantagens era a sua espantosa ignorância 

científica moderna e, por isso, foi muito 

mais criativo, marcando um conjunto de 

pessoas; vibrava imenso com as coisas e 

deslumbrava-se frequentemente, 

deixando-se encantar e ter gosto pela 

biologia e pelo que fazia. Por isso não 

mudaria nada. Fui um sortudo, pois nunca 

fiz nada por falta de dinheiro. Eu e a 

Antonieta (a minha Mulher) poderíamos 

ter feito uma carreira internacional os 

dois, mas esta questão de ser português, 

o querer voltar, ter família e investigar no 

nosso país determinou o nosso modo de 

vida. Talvez mudasse um pouso neste 

aspecto, ficaria a viver fora do país mais 

tempo. Agora é muito mais difícil ser 

professor e aluno, e é muito mais difícil 

investigar pelo simples gosto de 

investigar, de querer saber mais, pois 

colocam-se muitos problemas a quem 

quer seguir esta carreira, como a 

precariedade do emprego, a ambição e a 

competição. Por outro lado, nós em 

Portugal nunca estivemos tão bem. O 

número de publicações aumentou imenso, 

e os jornais onde se publica são cada vez 

mais importantes. 

Qual a mensagem que deixa aos 

biólogos/ecólogos que iniciam agora a sua 

carreira? 

Que continuem a ser capazes de se 

encantarem com as coisas simples e que 

tenham a ambição de viver em ciência e 

para a ciência. A actividade científica e a 

investigação tem muitas rotinas, muitas 

coisas chatas, mas quando a dita 

“lâmpada” está acesa, ela abre-se para 

um caminho. Agora imaginem o que é 

manter esta lâmpada acesa toda uma 

vida? Não façam da vida um peso! Eu não 

entendo muito bem porque é que as 

condições na América, por exemplo (que 

são bem melhores!) vos podem impedir de 

se deslumbrarem com a simplicidade de 

uma descoberta, por mais simples (ou 

importante) que ela seja. Como eu 

costumo dizer, quem não tem cão, caça 

com gato! 

Encantem-se, Sempre! 


