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RESUMO

Desde os primórdios, os animais são atores importantes nos mais diversos sistemas culturais, sendo protagonistas de uma ininterrupta rede de sociabilidades entre humanos e

não-humanos . Mais especificamente, a criação de aves em cativeiro é um tema de extrema importância para os estudos etnoecológicos.Este projeto tem por finalidade

compreender e descrever a etnoecologia e a memória biocultural de passarinheiros, reconhecendo seus saberes tradicionais como ferramenta de conservação da biodiversidade.

Por meio de uma abordagem etnoecológica, realizaram-se dez entrevistas semiestruturadas com passarinheiros da regional Barreiro de Belo Horizonte-MG. Os informantes foram

escolhidos por meio da técnica “bola de neve” e as entrevistas transcritas e categorizadas para análise posterior. Os resultados indicam que os passarinheiros possuem um

profundo conhecimento sobre o comportamento, a ecologia trófica, distribuição geográfica, técnicas de captura e manejo, além de uma etnotaxonomia detalhada das espécies. O

universo cultural dos passarinheiros é dominado pelos homens e é constituído a partir de uma complexa rede de relações e práticas sociais que vão desde as relações de trocas

até as rinhas e torneios. Foram registradas 98 espécies de aves criadas pelos entrevistados, em sua maioria nativas. Não obstante, destaca-se como espécies de maior

relevância cultural o curió, trinca-ferro, pássaro-preto, papa-capim, canário-chapinha e canário-belga.Embora haja transmissão intergeracional dos conhecimentos, a circulação

horizontal é fundamental para a construção dos saberes ecológicos dos passarinheiros. Sua identidade cultural é constituída a partir de elementos conservacionistas, afetivos e

de seus saberes etnoecológicos, distinguindo-a da ação de traficantes e comerciantes de pássaros. Embora perpetuem uma prática controversa do ponto de vista ambiental, os

passarinheiros são herdeiros de saberes fundamentais para manutenção da memória biocultural das cidades.
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