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RESUMO

O projeto de extensão aqui relatado é uma necessária continuação do projeto “Irmandade e Comunidade em Carmo do Cajuru: Festejos e cidadania” aprovado no PAEX 2015. O

Reinado de Nossa Senhora do Rosário é a maior e mais antiga forma de expressão religiosa e cultural afro-brasileira, de iniciativa comunitária, do município de Carmo do Cajuru,

Minas Gerais e configura-se entre as mais importantes do estado de Minas Gerais.

Realizada todos os anos no mês de outubro pela Irmandade de N. S. do Rosário, desde 1883, esta festa popular conta hoje com mais de 134 (cento e trinta e quatro) anos

comprovados de efetivo exercício. Porém, há indícios orais que os festejos são mais antigos. Esta inferência faz-se devido à idade estimada de uma bandeira de N. S. do Rosário

(aproximadamente 300 anos). Bandeira essa, que acompanhou o reinado em sua antiga trajetória. Hoje, depois de ter passado de mãos em mãos durante várias gerações,

permanece guardada como relíquia, sob a tutela do Capitão General da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, o senhor Eli Benedito. 

Durante os festejos os cantos de "ponto" realizados pelos capitães de cada guarda são um espetáculo à parte, exibindo grande percepção, capacidade de síntese, inteligência e

rapidez de raciocínio nos reveses da cantoria. 

Este projeto tem como objetivo contribuir para a preservação da memória e festejos da Festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário de Carmo de Cajuru através do registro

escrito de histórias seculares guardadas na oralidade de sua comunidade bem como registrar de forma escrita e gravada as letras e melodias das canções entoadas durante os

festejos considerando os “ternos” e “guardas” residentes no município.

Ainda, são objetivos do projeto a iniciação científica da aluna envolvida; a produção de material para publicação e divulgação do trabalho e das atividades da Irmandade bem

como editar e publicar e-book de divulgação do material recolhido a ser disponibilizado no portal “EmRedes” do CEMUD Unidade Divinópolis e outros meios afins.

Como metodologia foram realizados estudos bibliográficos afins e estão sendo desenvolvidas pesquisas de campo junto à diretoria da Irmandade do Rosário de Carmo do Cajuru;

entrevistas orais com membros selecionados da Irmandade (capitães das guardas, pessoas indicadas pela Irmandade e outros membros da comunidade) para informações gerais

sobre a história, canções, procedimentos e outras informações relevantes quanto à execução e manutenção dos festejos; transcrição das entrevistas realizadas e catalogação e

arquivamento do material já recolhido.

A avaliação e acompanhamento das ações são supervisionados pelo coordenador do projeto in loco.

Todo o trabalho de compilação e análise do material produzido está sendo realizado no CEMUD Unidade Divinópolis, utilizando para tal, da infraestrutura instalada bem como os

desdobramentos possíveis junto ao ensino e pesquisa.

Considerando as ações até agora desenvolvidas, percebe-se a história do Reinado de N. S. do Rosário está tão entranhada na cultura local, que se confunde com a própria

memória e história do desenvolvimento da cidade. Seus devotos ao longo dos anos veem narrando e desenhando o verdadeiro significado do que seja "resiliência, resistência e

abnegação" através da preservação da memória e consequentemente dos festejos.

O historiador e pesquisador Michael Pollak (1992) em seu artigo “Memória e esquecimento” comenta que:

(...) a memória é (se torna) um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente

importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. (POLLAK: 1992, 204)

Além do vivido individualmente por cada participante, também há histórias comuns que são guardadas por todos na oralidade. Nem todas as histórias foram vividas pelos seus

narradores. Algumas foram ouvidas. Nesses casos, as versões contadas pelos narradores precisam de pontos em comuns para que as reminiscências se completem. Para Walter

Benjamin (1996) as reminiscências fundam: 

(...) a cadeia da tradição, que transmite os acontecimentos de geração em geração. Ela corresponde à musa épica no sentido mais amplo. Ela inclui todas as variedades de forma

épica. Entre elas, encontra-se em primeiro lugar a encarnada pelo narrador. (p.211) (...) O grande narrador tem sempre suas raízes no povo, principalmente nas camadas

artesanais. (BENJAMIN:1996: 214).

A memória dos festejos está presente e é divulgada oralmente entre todos os participantes e entre gerações. Famílias inteiras unidas pelo sangue, pela religião e pelo tempo

congregando as memórias e atualidades da Irmandade do Rosário de Carmo do Cajuru, MG.

As ações até agora realizadas (incluindo 2015) demostram a possível e potente integração entre academia e comunidade bem como os lastros entre extensão, pesquisa e ensino.

O resultado material do projeto comporá o acervo do CEMUD espaço de pesquisa e ensino da UEMG Unidade Divinópolis.Projeto 1


