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As Festas de Reis e suas
simbologias estão permeadas
de marcadores que fomentam a
história
dos
nossos
antepassados e a religiosidade.
Por sua vez, professavam sua
devoção, cultura, memória,
ancestralidade e diferentes
saberes no cortejo de Folia de
Reis,
nos
mais
diversos
territórios do Brasil. Desse
modo, as práticas culturais
conectam diferentes crenças,
tradições, religiosidades. O
cortejo das Folias de Reis, é
reivindicado pela memória e
oralidade dos grupos culturais, estes na maioria das vezes fomentado pelas
famílias passando de geração e geração, como guardiães desses saberes e
comemorações.
Essas manifestações fazem parte da tradição e religiosidade ligada ao
nascimento de Jesus Cristo, contudo há um dinamismo de elementos e
significados nas figuras do cortejo, bem como o entrelaçado cultural de
manifestações afro no chão do Brasil. A folia de Reis tem como seus principais
marcadores de ensinamentos o comunitarismo, a coletividade, a escuta aos mais
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velhos, a oralidade, valores que permeiam as sociedades africanas e
afrodescendentes no Brasil.
Desse modo, a educação formal e informal é permeada por valores civilizatórios
ensinados na trajetória das festas de devoção, tendo em vista que muitos dos
brincantes estão nos grupos culturais desde criança, como a Folia de Reis, para
tanto é importantíssimo levarmos esses ensinamentos para o chão dos espaços
escolares, como fomento à cultura, mas sobretudo aos valores civilizatórios,
como memória, oralidade, ancestralidade. Portanto, nossa perspectiva na
construção do currículo escolar balizado pelos princípios éticos e morais, bem
como o desafio de construirmos uma educação inclusiva e que reconheça a
diversidade das manifestações culturais e saberes dos grupos formados por
trabalhadores do campo, da cidade, por famílias, pesquisadores e fomentadores
da cultura popular brasileira.
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