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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados alcançados em nosso projeto de extensão, especificamente quanto à  pesquisa  sobre a religiosidade afro-brasileira no

município de Divinópolis , visando o trabalho de preservação da memória  cultural e da história da região. 

          De início, ainda na primeira etapa do projeto, foram realizadas gravações de eventos e entrevistas com representantes do universo religioso afro brasileiro da comunidade,

complementadas com a pesquisa em arquivos e livros já publicados. Na segunda etapa foi complementado o trabalho de documentação e pesquisa, e realizada a produção de

um video-documentário e de uma cartilha. 

          A comunidade participou ativamente da construção do projeto, uma vez que é, ela própria, o objeto da nossa investigação. Os alunos da Universidade são também

diretamente beneficiados, não apenas por aqueles que participaram diretamente da pesquisa, dos trabalhos de campo, da produção dos resultados; como também todos aqueles

que poderão acessar tais resultados, a serem disponibilizados no Centro de Memória da UEMG- Divinópolis.

     O estudo sobre a religiosidade afro-brasileira envolve o sincretismo operado, desde o período colonial, entre o mundo sagrado africano e a religiosidade católica, envolvendo

tanto a tradição yorubá, dos orixás, quanto os reinados africanos, recriados pela força dos congados. Estudos como o de Marina de Mello e Souza, Reis e Negros no Brasil

Escravista, e de Alberto da Costa e Silva, Um Rio Chamado Atlântico, são de grande importância para avaliar a força deste sincretismo. 

     Os resultados deste trabalho serão compartilhados entre a Academia e a Comunidade divinopolitana, através dos produtos do projeto, como o documentário e a cartilha

informativa, mas também através da realização de encontros e seminários; cumprindo a meta da indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa, e levando à preservação

do patrimônio e da memória cultural da região. 
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