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CAPÍTULOS ESPECIAIS

A ORNITOLOGIA BRASILEIRA HOJE
Marcos A. Raposo, Daniel Honorato Firme & Claydson Pinto de Assis

Quem é a ornitologia brasileira? Tem ela uma identidade? Essas são perguntas de
difícil resposta e para respondê-las, o primeiro passo é definirmos “identidade” em seu
sentido estrito nessa pergunta. A identidade é justamente o que distingue a ornitologia bra-
sileira das demais. Há então tal característica ou conjunto de características únicas a
nossa ornitologia? Por Ornitologia brasileira, consideramos aquela feita no Brasil por bra-
sileiros ou estrangeiros residentes. É nossa pretensão nesse prefácio abordar esse tema
utilizando como argumento o próprio conteúdo deste Congresso Brasileiro de Ornitologia.

Até a década de 80, pouquíssimos foram os brasileiros ou estrangeiros residentes
que se debruçaram séria e sistematicamente sobre o estudo de nossas aves, embora seja
clara a importância de expoentes como Hermann Von Ihering, Emilie Snethlage, Willian
Belton, Helmut Sick e Olivério Pinto. Para um histórico, veja Alves e Silva (2000).

Ao contrário do crescimento lento experimentado, em termos de número de especialis-
tas, até os anos 80, a Ornitologia passou, dessa década em diante, a crescer cada vez mais
velozmente. Catalisada pelo efeito didático de obras como o livro Ornitologia Brasileira, de
Helmut Sick, e pelo impulso dado às universidades federais e estaduais nos anos 80 e 90,
assim como pelo estímulo à pós-graduação brasileira, o número de ornitólogos passou a
crescer em algo semelhante a uma progressão geométrica. Isso acabou resultando em
dezenas de doutores encaixados em diversas instituições que já passam a orientar e formar
centenas de alunos de mestrado e doutorado. Interessantes dados sobre o crescimento do
número de dissertações e teses em ornitologia podem ser encontrados em Borges (2008).

Além da multiplicação de profissionais, a interiorização da pesquisa ornitológica no
país é hoje uma realidade. Estados sem tradição alguma em ornitologia, como o Rio
Grande do Norte e Piauí, possuem agora laboratórios e equipes inteiras que passam a
gerar informação e formar novos especialistas em diversas subáreas da Ornitologia. Além
do crescimento acadêmico propriamente dito, cada vez mais, crescem os grupos de orni-
tófilos e ornitólogos especializados nas diferentes etapas do processo de licenciamento
ambiental de todo o tipo de empreendimentos, assim como cresce o turismo especializa-
do em aves. A conseqüência óbvia desse processo vem sendo o aumento da demanda por
listas de aves padronizadas e por guias de campo em ornitologia.

Todo esse processo tem relação direta com o inchaço da base da pirâmide de nossa
comunidade ornitológica. A quantidade de jovens quando comparada ao número de dou-
tores assim como o elevado número de recém-doutores já orientadores são talvez duas
das primeiras características que venham a diagnosticar a nossa Ornitologia. A juventude
traz a reboque muitas outras características. Ela apresenta facetas bastante modernas
que se apresentam na forma de uma série de novos pesquisadores altamente especiali-
zados em suas respectivas áreas, que já vêm produzindo artigos de alta qualidade em
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anatomia, sistemática, biologia molecular, biologia comportamental, conservação etc. A
vinda do XXV International Ornithological Congress, a ocorrer em Campos do Jordão no
ano de 2010 coroa esse processo e sedimenta o crescimento de nossa Ornitologia.

Todo o quadro exposto acima resultou em uma Ornitologia extremamente rica em
atuação, diversidade e perspectivas. A multiplicação de centros e pós-graduandos, soma-
da às diretrizes impostas pelo Ministério da Educação e pelo próprio Ministério da Ciência
e Tecnologia vem gerando uma produção de artigos e pesquisas que cresce exponencial-
mente em periódicos nacionais e internacionais, conferindo à nossa Ornitologia uma
importância no cenário mundial nunca antes experimentada.

Os congressos brasileiros de ornitologia (CBO), que vêm funcionando já há quase
duas décadas, tiveram, por sua vez, o papel de garantir que profissionais e estudantes de
todo o país se mantivessem estimulados e informados sobre o que vem acontecendo no
Brasil e no mundo, no que diz respeito ao estudo das aves brasileiras.

Simultaneamente, não são muitos no Brasil os pesquisadores experientes o sufi-
ciente para que sirvam de referência e parâmetro para os novos ornitólogos. Que mal não
deve fazer essa falta de referenciais! Isso se nota mais fortemente em algumas áreas,
como por exemplo, as importantes áreas da Sistemática e da Taxonomia. Quais são os
profissionais realmente experientes nessas áreas e que sirvam de referência para o gran-
de número de alunos que vem se especializando nelas? Talvez então não fosse errado
dizer que a Ornitologia Brasileira caracteriza-se pela sua já grande importância e juventu-
de, além da conseqüente falta de experiência. Essa falta de experiência se reflete na
demora no amadurecimento de conceitos nas mais diferentes áreas. Temas básicos como
a importância de caracteres moleculares e vocais em taxonomia; utilidade ou perigo da
reintrodução de espécies para a Conservação; aplicação de técnicas de censo no Brasil e
parâmetros nacionais para a definição de espécies ameaçadas ainda estão longe de terem
sido propriamente discutidos no âmbito nacional.

O XVII Congresso Brasileiro de Ornitologia insere-se nesse contexto retratando e
estimulando a nossa Ornitologia nos pontos que nos parecem essenciais, diante do expos-
to acima. Ele a retrata no número e distribuição dos resumos nas respectivas áreas, como
Ecologia, Faunística, Taxonomia etc., assim como na composição dos palestrantes que
conta com grande parte dos pesquisadores que dirigem grupos de pesquisa no Brasil. A
Comissão Científica tomou o cuidado de fazer com que cada um dos mais de 50 pales-
trantes convidados expusessem as pesquisas que estão desenvolvendo e que caracteri-
zam seus centros de pesquisa, o que garante que o congressista que está iniciando em
Ornitologia tenha uma ampla visão de suas possibilidades em um futuro próximo. Dentre
esses palestrantes encontram-se desde pesquisadores que já são referência em suas res-
pectivas áreas até recém-doutores, via de regra, extremamente motivados pelo que o futu-
ro próximo os trará. Importantes nomes internacionais que trabalham com aves brasileiras
também atenderam entusiasmados ao convite do CBO e contribuirão fortemente com as
discussões propostas.

No que diz respeito aos resumos, nada poderia retratar mais a nossa ornitologia
do que os mais de 400 resumos enviados para a avaliação da Comissão Científica. O
grande número de resumos enquadrados nas áreas de Ecologia (129 resumos, 35,1%
do total), Conservação (54 resumos, 14,7%), Faunística (88 resumos, 23,9% do total)
e Biologia Reprodutiva /Comportamento (57 resumos, 15,5%), contrasta com o atrofia-
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do número de resumos em taxonomia (8 resumos, 2,2% do total) e anatomia (5 resu-
mos, 1,4%). Completam o quadro de resumos aqueles nas áreas de sistemática e evo-
lução de aves (18 resumos, 4,9%) e História Natural (9 resumos, 2,4%). Se partirmos
do contestável pressuposto de que os resumos refletem a realidade de nossa Ciência,
tais números diagnosticam um crescimento deformado de nossa Ornitologia. Essa assi-
metria será corrigida com o passar dos anos, se tivermos a sorte de crescermos dife-
rentemente do que cresceu a ornitologia mundial, que, de certa forma, ainda que isso
seja muito discutível, mantém essa deformidade até hoje.

Como dito acima, além de retratar a nossa realidade, o XVII CBO empenhou-se em
estimular o desenvolvimento de nossa pesquisa em aves provocando, com cerca de oito
simpósios, debates nas áreas mais relevantes de nossa Ornitologia. São abordadas áreas
como Taxonomia, Anatomia, Conservação, Ecologia e Biologia Comportamental, sempre
estimulando as discussões em temas que precisam ser maturados no Brasil e deixando
claros os progressos que estamos experimentando. Essas discussões são, em nossa
ótica, um componente importante na consolidação e maturação do gigante o qual, inevita-
velmente, se tornará a nossa Ornitologia.
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