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RESUMO

O Reinado da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Carmo do Cajuru, MG, é uma das mais antigas (primeiro registro em 1883) formas de expressão religiosa e cultural

afro-brasileira da região centro-oeste, MG. De iniciativa comunitária, sua história está tão entranhada na cultura local, que se confunde com a própria memória e história do

desenvolvimento da cidade. Seus participantes ao longo dos anos vêm narrando e desenhando o verdadeiro significado do que seja "resiliência, resistência e abnegação" através

da preservação da memória e consequentemente dos festejos.

O Reinado possui uma identidade com saberes implícitos, com um conhecimento histórico riquíssimo constituído e carregado de tradição. As ações comunitárias e festivas,

buscam promover o compartilhamento dos saberes tradicionais individuais e coletivos, empregando diversas estratégias de preservação e fomentação da memória e da cultura da

Irmandade.

O projeto aqui relatado, objetiva contribuir para a preservação da memória e festejos do Reinado através do registro escrito e gravado das letras e melodias entoadas durante

esses festejos considerando os “ternos” e “guardas” residentes no município. Também, participar, fomentar e difundir a memória cultural e social da Irmandade através do portal

"EmRedes" do CEMUD (Unidade Divinópolis).

Ainda em processo de coleta de dados, o projeto cumpre os objetivos propostos e caminha para o enriquecimento com entrevistas, registros e encontros junto à Irmandade. No

momento estão sendo realizadas entrevistas com membros participantes da Irmandade; participação nos ensaios e cortejos com registro em imagens e som. O material já

coletado está sendo catalogado e organizado pela equipe CEMUD e comporá um e-book específico sobre os resultados deste projeto de extensão.

A partir das ações já desenvolvidas, percebe-se que a atividade de extensão possibilita a iniciação científica bem como a integração proativa entre academia e comunidade

reforçando laços culturais regionais.
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