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 A crise da Biodiversidade, que 
se manifesta especialmente na 
velocidade vertiginosa a que estão a 
desaparecer espécies, é já hoje 
reconhecida como um problema grave 
por grande parte da sociedade global. 
No entanto, a velocidade a que esta 
crise se desenrola nas regiões 
tropicais é muito mais elevada que 
nas temperadas, por razões de vária 
natureza. Por um lado os 
ecossistemas tropicais em geral 
albergam muito mais biodiversidade 
que os temperados, pelo que iguais 
níveis de degradação tendem a 
resultar em perdas mais graves nos 
trópicos. Por outro lado, nas regiões 
temperadas a população humana está 
próxima da estabilização e o elevado 
nível educacional e económico permite 
que estejam a ser tomadas medidas 
de conservação importantes, que 
resultam num decréscimo dos ritmos 
de perda de biodiversidade. Já nos 
trópicos a população continua a 
crescer de forma acentuada, o que 
associado ao aumento do seu poder 
de compra está a resultar num 
dramático agravar da pressão sobre 
os recursos naturais locais. É legítimo 
dizer-se que a nível das perdas de 
biodiversidade nas regiões 
temperadas o pior já passou, ao 
passo que nas tropicais é evidente 
que o pior ainda está para vir… 
 É fundamental recordar que se 
é certo que no futuro próximo uma 
forte perda de biodiversidade tropical 
é inevitável, a sua gravidade depende 
muito do que for ou não feito nas 
próximas décadas… Há sem dúvida 
muitas formas de reduzir as perdas de 
biodiversidade e os ecólogos 
profissionais têm obrigação de estar 
na linha da frente da batalha para as 
minimizar. As formas que temos de 
actuar são muitas, incluindo prestar 

apoio técnico a organizações não 
governamentais de ambiente, 
aconselhar devidamente os decisores 
políticos, alertar a sociedade para as 
perdas de biodiversidade e suas 
consequências e contribuir para o 
progresso da ciência ecológica. A 
conservação é afinal um dos fins 
últimos da ecologia tropical, sendo 
para muitos mesmo o mais nobre… 
 Para planear correctamente a 
conservação da biodiversidade o 
conhecimento ecológico é 
fundamental mas lamentavelmente é 
muito deficitário nas regiões tropicais, 
onde os ecossistemas são mais 
complexos e os recursos para os 
estudar particularmente limitados. Os 
ecossistemas tropicais continuam a 
ser verdadeiros universos de 
intrigantes questões ecológicas, cuja 
resposta é fundamental para 
preservar a sua biodiversidade. 
Parece-nos claro que se por razões 
históricas a ecologia tem estado 
centrada nos ecossistemas 
temperados, no futuro estará 
certamente muito focada nos 
ecossistemas tropicais. É muito 
importante que consigamos incorporar 
esta realidade tanto na investigação 
que fazemos como no treino da 
próxima geração de ecólogos. 
 Neste contexto não é 
surpreendente que o segundo número 
da revista Ecologi@ seja dedicado à 
ecologia tropical mas é menos 
evidente a razão do foco nos países 
lusófonos. Uma curta reflexão 
demonstrará que por circunstâncias 
várias são bem relevantes as 
interações entre a nossa língua, a 
biodiversidade e a ciência ecológica… 
 Os países em que hoje se fala 
português estão espalhados pelas 
maiores regiões tropicais e sub-
tropicais do globo, na Ásia, África, 
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América e Europa, englobando assim 
uma tremenda biodiversidade, 
certamente muito maior do que a que 
seria de esperar com base na sua 
área total ou população.  
 Acontece ainda que a 
biodiversidade da maior parte dos 
países lusófonos tende a ser 
particularmente mal conhecida, o que 
se deve a vários factores. Nalguns 
casos esta situação preocupante é 
principalmente resultado dos conflitos 
armados e instabilidade política que 
os afligiram e impediram o estudo do 
seu território durante décadas. A 
língua acabou por ser também um 
obstáculo, pois até recentemente os 
grandes centros de investigação 
ecológica eram quase todos em países 
de língua inglesa, e os seus 
investigadores tendem a evitar 
trabalhar em países onde tenham 
dificuldades de comunicação. 
 É portanto evidente que há 
uma tarefa imensa à espera de ser 
feita nos países lusófonos, importante 
para a preservação da sua enorme 
biodiversidade e para a boa gestão 
dos seus recursos naturais vivos. 
Parece-nos que existem boas razões, 
práticas e emocionais, para que estes 
países cooperem de forma activa 
nesta tarefa. 
 O falarmos a mesma língua 
tem certamente enormes vantagens a 
nível da comunicação, o que é 
fundamental em ciência, onde a troca 
de ideias não se pode limitar a 
questões superficiais, implicando 
mesmo o debate sobre questões que 
tendem até a ser bastante complexas. 
Comunicando na língua materna esse 
debate tende a ser mais fácil, profícuo 
e informativo... 
 Já todos assistimos a situações 
em que bons cientistas têm enormes 
dificuldades em ver as suas ideias 
devidamente respeitadas pelos pares 
internacionais, simplesmente devido 
ao facto de terem dificuldade de 
expressão oral ou escrita na língua 
dominante... Os colegas de língua 
inglesa nunca viveram estas 
limitações, pelo que alguns não as 
compreendem e confundem as 
dificuldades de expressão com a falta 
de conhecimentos ou mesmo de 

capacidade intelectual. Na sequência 
disso alguns menorizam os colegas 
não anglófonos e acabam por assumir 
posturas paternalistas ou, nos casos 
mais graves, até arrogantes. Por esta 
razão a cooperação científica entre 
colegas com a mesma língua mãe 
tende a ser mais equalitária, criando-
se relações de maior respeito mútuo, 
essenciais para que todos os parceiros 
consigam realizar o seu potencial de 
contribuição para o progresso dos 
trabalhos conjuntos. 
 Portugal e o Brasil têm já hoje 
excelentes centros de investigação em 
ecologia e no restante mundo 
lusófono começam também a surgir 
colegas que fazem trabalho de 
qualidade. Mas é fundamental 
acelerar este processo de qualificação 
dos recursos humanos científicos e 
para isso é necessário avançar com 
programas de ensino de pós-
graduação, nos quais a utilização do 
português é naturalmente uma 
grande vantagem, especialmente 
quando os colegas a treinar não são 
completamente fluentes em inglês. 
 Para além do facto de ser 
particularmente agradável trabalhar 
com colegas com quem temos tanto 
em comum a nível cultural, parece-
nos serem importantes as vantagens 
práticas do estabelecimento de uma 
cooperação activa entre as 
comunidades científicas ecológicas 
dos países de expressão portuguesa e 
felizmente há já bons exemplos dessa 
cooperação. O aumento da qualidade 
da investigação que permite fará da 
família lusófona um actor 
progressivamente mais importante na 
ecologia tropical e melhorará as bases 
científicas para a conservação da 
biodiversidade dos nossos países. 
 
 


