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RESUMO

Os quintais urbanos constituem um oásis na paisagem: são flashes de vida e cor na selva de concreto. Em canteiros, vasos e diretamente na terra, seus moradores cultivam

ervas medicinais, verduras, flores, frutos e legumes. Cultivam histórias e saberes populares ricos em diversidade. Este projeto de pesquisa vem sido desenvolvido no município de

Ibirité, situado na região metropolitana de Belo Horizonte/MG, e busca descrever as relações dos moradores com seus quintais. Foram realizadas até então dez visitas de campo

em quintais localizados no bairro Jaçanã e Jardim Rosário, selecionados a partir de projetos desenvolvidos anteriormente. Para cada visita de campo foi realizada uma entrevista

com roteiro, conversas livres e observações. Cada visita produziu um rico material: entrevista transcrita e relatório de campo, no qual constam breve resumo, registros fotográficos

e croqui com a organização espacial dos cultivos. De um modo geral é extremamente perceptível a humildade e o sonho nos olhos dos entrevistados. Vieram, em sua maioria, de

famílias de baixa renda, migrando do interior para a cidade em busca de melhores condições de vida. Descrevem o plantar como uma forma de recuperar memórias, de alimentar

histórias e famílias. Trazem na bagagem experiências com cultivo, afeto e gosto pelo plantio. Nos relatos é perceptível como valorizam o quintal, os encontros, os cultivos, a troca

de mudas e sementes, as ervas medicinais, o que faz do quintal meio de produção de alimentos, saúde e relações. O quintal favorece a alimentação e ao mesmo tempo é um

espaço onde as redes de relacionamentos são mantidas e estendidas entre familiares, vizinhos, amigos e outros seres que compõem este ambiente, como plantas e animais.

Contribuem, assim, para minimizar os impactos da urbanização e trazem melhorias na qualidade de vida, inspirando experimentações, autonomia, memórias, histórias e hábitos. 
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