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sta obra visa apresentar aos leitores o
universo da Irmandade de Nossa Senhora do
Rosário do Jatobá, em Belo Horizonte, MG,
por meio da tecelagem de diferentes registros.
As narrativas históricas, depoimentos e
reflexões dos reis, rainhas, capitães, músicos e dançantes
sobre a Irmandade e seu Reinado se trançam à teia
mais ampla da história das relações entre o Brasil e a
África, marcada pela exploração escravista do Atlântico,
destacando a força histórica, social e cultural das confrarias
negras católicas no estado de Minas Gerais assim como a
vitalidade e a riqueza de suas formas de expressão de matriz
africana banto. Junto aos textos, escritos colaborativamente
por irmãos do Jatobá e por pesquisadores, o livro apresenta
uma importante seleção de fotografias, mapas, iconografia
e documentos históricos, além de ilustrações realizadas por
pessoas da comunidade.
Os membros da Irmandade participam anualmente de um
ciclo de rituais realizado no bairro Itaipu, em Belo Horizonte/
MG, celebrando com a força dos tambores, da música e da
dança, a fé e a devoção a Nossa Senhora do Rosário. Nesses
rituais se mantêm e se renovam as tradições africanas
recriadas no Brasil. Sementes trazidas por diferentes povos de
Angola, Congo e Moçambique, aqui obrigados a reconstruir
suas vidas, suas religiões, seus valores civilizatórios.

Belo Horizonte - MG

As músicas que compõem o CD encartado no livro trazem a voz
de mestres do passado e da atualidade, constituindo parte de
um registro de diferentes gerações de membros da Irmandade
num período de quase 20 anos (1992-2011), com destaque
para o saudoso capitão João Lopes, aqui homenageado. Já o
videodocumentário “Contas do Rosário” dá a conhecer parte
dos rituais da Festa de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá,
celebrada durante quatro dias no último final de semana de
agosto, com registros realizados em 2011 e 2013.
Os kits livro-CD-DVD do projeto Edições Acervo Cachuera!
vêm atender aos objetivos das leis federais 10.639/2003 e
11.645/2008 de introduzir no currículo das escolas brasileiras
a história dos povos indígenas e africanos que formaram
a sociedade brasileira, cujo protagonismo histórico é
normalmente ocultado pela historiografia “oficial”.
Aos leitores, desejamos que as forças espirituais da ingoma,
palavra de origem africana viva no Brasil - o ritual e a energia
dos tambores -, possam bater no compasso de seus corações.
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