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RESUMO

Os quintais são espaços com representatividade etnoecológica e agroecológica geralmente voltados para a produção de alimentos, pequenas criações e lazer, promovendo a

partilha de conhecimentos, culturas e interações entre a comunidade.  O projeto Saberes do Quintal: Biodiversidade e Educação Popular, realizado em Ibirité-MG, promove

espaços de formação em práticas de educação popular e ambiental, tendo as relações entre seres humanos e a biodiversidade como seu eixo principal de ação contando com a

participação dos moradores locais. Em 2016 foram realizados quatro oficinas ministradas por moradores envolvendo temas como em agroecologia, tradições populares e

soberania alimentar, promovendo o diálogo entre saberes científicos e populares. Realizou-se também oficina denominada “Brincadeiras de Quintal” com crianças de uma turma

do 6º ano do Ensino Fundamental, revivendo o lazer e as várias formas de diversão nestes espaços, além de roda de conversa voltada para os conhecimentos sobre as espécies

de plantas presentes no próprio quintal. As ações do projeto também incluem a manutenção de um horto biocultural onde são cultivados diversos tipos de plantas de uso

alimentar, medicinal e religioso. Também, forma produzidos mensalmente cartazes informativos com receitas culinárias e textos literários sobre quintais, os quais são afixados em

locais públicos como ônibus, escolas e igrejas da região. Por meio de suas diversas ações, o projeto tem buscado reafirmar os quintais como espaços de aprendizado coletivo e

seu potencial como ferramenta de educação formal e não formal. O processo de modernização urbano-industrial tende a levar uma homogeneização das paisagens e modos de

vida. Dentro deste contexto, os quintais têm cedido cada vez mais lugar ao concreto, levando a perda da diversidade biológica e cultural a eles associadas. Uma educação

popular baseada nos saberes produzidos e perpetuados nos quintais urbanos pode contribuir para tornar as cidades ecologicamente viáveis.
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