Como nasce uma cidade? Quem plantou no seu chão a primeira pedra? Quem
são as pessoas que fazem sua história? O projeto Reimaginando BH procura
reunir conversas que nos ajudem a responder a essas perguntas. São falas,
casos, depoimentos de pessoas comuns que contribuem para que Belo
Horizonte tenha a cara que conhecemos hoje. E esses relatos vão além, nos
levando a pensar em como serão os próximos anos da capital mineira, nos
dando asas para que imaginemos o futuro de nossa cidade.
Em O Aglomerado da Serra, nosso olhar se volta para uma das regiões que
mais têm sofrido mudanças nos últimos tempos. As histórias das antigas
granjas e vilas, das idas e vindas de pessoas, da busca pela água, da
urbanização... Tudo isso e muito mais está presente em conversas com
moradores antigos e novos que abrem os nossos olhos para questões
fundamentais da cidade.

Organização
O documentário foi criado com base em 10 entrevistas com pessoas ligadas à
região. Entre elas, encontramos líderes comunitários, representantes do poder
público, comerciantes da região, usuários de programas sociais e vários
antigos moradores. Essas conversas foram separadas em 60 vídeos com
duração total aproximada de 90 minutos, organizados em 10 eixos temáticos:
•

chegando e vivendo no aglomerado

•

família e comunidade

•

conseguindo água

•

caminhos e transporte

•

trabalho

•

o poder público e a cidade

•

Vila Viva (um importante programa de urbanização)

•

uso da tecnologia

•

a divisão entre as vilas do aglomerado

•

casos

Apresentação e tecnologia
O conteúdo é apresentado na forma de um documentário interativo que pode
ser assistido na íntegra pela Internet e também em telefones e tablets Android
e Apple usando o aplicativo gratuito Managana. O Managana é um software
livre para publicação digital desenvolvido pelo Ateliê Ciclope de Arte e
Publicação Digital (www.managana.art.br).
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Links e contatos
Lucas Junqueira, diretor do projeto
lucas@ciclope.art.br
(31)2555-0635 / (31)9133-6635
site do projeto
www.reimaginandobh.art.br
acesso direto ao documentário na íntegra
www.managana.org/player/?community=aglomeradodaserra

Arquipélago

aplicativo gratuito para Android (Managana)
play.google.com/store/apps/details?id=air.art.ciclope.managana
aplicativo gratuito para iPad, iPhone e iPod touch (Managana)
itunes.apple.com/br/app/managana/id528709989
Sobre o Ateliê Ciclope de Arte e Publicação Digital
Ciclope é um ateliê de arte digital, especializado em criação e gestão de
projetos de arte e informação em mídia eletrônica. Somos especializados em
projetos na área de cultura, educação, turismo e sustentabilidade. Fazemos
sites na Internet, CD ROMs, DVDs, Video CDs, sistemas multimídia híbridos,
sistemas de vídeo interativo, vídeos documentários e de ficção, filmes e livros.
www.ciclope.art.br
Sobre o software livre Managana
Managana é um software livre multiplataforma para publicação digital baseado
na imaginação como interface. Concebido pelo ateliê Ciclope, permite a criação
e manutenção de comunidades que dividem conteúdos interativos na Internet,
tablets, smartphones e instalações.
www.managana.art.br

