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A observação de aves, ou birdwatching, é uma atividade de lazer de baixo impacto 
ambiental, amplamente praticada no mundo, que consiste no avistamento, identificação 
e registro de aves em seus ambientes naturais, possuindo um enorme potencial para 
contribuir com o desenvolvimento socioeconômico sustentável e para a conservação da 
biodiversidade. A Chapada dos Veadeiros, por abrigar diversas aves raras, endêmicas 
e ameaçadas, e já possuir um setor ecoturístico bem estruturado, mostra um enorme 
potencial para a atividade, faltando, porém, guias devidamente capacitados para guiar 
observadores de aves. Neste trabalho relatamos os resultados obtidos de um projeto de 
extensão realizado pelo Centro UnB Cerrado, por meio de oficinas de capacitação de 
guias de turismo da região em observação de aves e na condução dessa prática. Ao 
longo dos meses de julho a novembro de 2021, foram realizadas quatro oficinas 
presenciais, sendo uma em Alto Paraíso de Goiás, uma na Vila de São Jorge e duas 
em Cavalcante. As oficinas foram organizadas em dois dias de conteúdo teórico e um 
terceiro dia de saída de campo para a observação de aves na região. Na formação das 
turmas de cada oficina, foram priorizados os inscritos que atuavam como guias e/ou 
residiam na região há mais tempo, que eram afiliados a alguma associação regional de 
guias, proprietários de atrativos turísticos, pessoas pertencentes a comunidades 
tradicionais, negros ou mulheres. Materiais digitais complementares foram compilados 
e disponibilizados virtualmente na "avicoteca", incluindo uma apostila com conteúdo 
complementar, desenvolvida especificamente para os participantes das oficinas. As 
oficinas possuíam um caráter colaborativo e foram ministradas pelo professor 
coordenador, alunos extensionistas, biólogos que atuam como guias locais de 
birdwatching e professores convidados da UnB e da UFG. No total, foram obtidas cerca 
de 150 inscrições, tendo sido capacitados 62 guias ou proprietários, que receberam 
seus devidos certificados. Além da capacitação para a guiagem de grupos de 
observadores de aves, diversos guias que participaram das oficinas seguem se 
aprofundando no estudo da avifauna nativa, se encontrando para praticar a atividade, 
fazendo compras coletivas de equipamentos, se comunicando, tirando dúvidas e 
publicando conteúdos relacionados a observação de aves em suas redes sociais. 
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