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RESUMO

O projeto tem como objetivo atender às demandas de mediação da comunicação pública propostas pela comunidade quilombola Manzo Ngunzo Kaiango, umas das três

comunidades quilombolas remanescentes da região metropolitana de Belo Horizonte. O projeto se justifica e se origina da perturbação da ecologia das atividades culturais e

rituais da comunidade pela crescente demanda burocrática que pesquisadores, documentaristas e órgãos públicos e privados impõem sobre os participantes. Esta perturbação

provocou a apresentação da demanda pela comunidade, a partir da qual optamos por realizar uma abordagem do patrimônio imaterial e não-verbal na forma de registros textuais

e hipertextuais, como forma de empoderar a comunidade. Estes registros são elaborados por meio da organização e publicização do patrimônio material, imaterial e não-verbal

que a comunidade julgue ser público, e pela capacitação da comunidade para gerência desta informação. Esta escolha de mediação atua como uma forma de produzir autonomia

política a partir dos pressupostos de uma sociedade da informação que privilegia o documento escrito.  O foco da mediação entre quilombo e sociedade incluem as publicações e

atividades já existentes, documentação rotinas para procedimentos éticos de pesquisa na comunidade, proteção de propriedade intelectual além de uma classificação inicial das

tradições musicais em atividade na comunidade. O projeto se encontra em fase de execução com todos o sistemas de publicação online, definições de ações e agendamentos

com colaboradores já definidos. O processo de treinamento e capacitação já foi iniciado com expectativa de lançamento do website para início de outubro de 2016, disponível no

endereço <http://www.kilombomanzo.org>. Estudos para viabilização de uma linguagem para o website que forneça tanto tradução burocrática como uma tradução da estética do

quilombo estão sendo realizados a partir de imagens, entrevistas e reuniões na sede e com representantes do quilombo. 
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