
 
Número da Fita: 0022 
 
Título: Entrevista com Nilton Pereira dos Santos e Silvino  
 
Mídia: 8 mm 
 
 
Time  Code 
 
 
in out 

   Vídeo                           Áudio Tema Comentário 
imperdível 
(interno ao 
material) 

Sugestão 
(conexões 
externas) 

00:00:01 00:01:50 
 
 

Sr. Nilton Comentários sobre a Folia de Reis, fala da 

permissão do padre para que houvessem 

apresentações da folia de Reis na igreja, mas para 

isso este impunha uma condição  que a missa fosse 

assistida. O padre impunha muito respeito na 

comunidade.  O sr Nilton lembra que já apresentou 

o seu grupo de folia de Reis na Igreja. 

   

00:01:50 00:02:12   // Sr. Nilton ao ser perguntado se constrói 

instrumentos para serem tocados na Folia de Reis, 

ele diz que não, que constrói apenas Reco-Reco de 

pau. 

   

00:02:12 00:02:34 // Fala da diversão das pessoas da comunidade, que 

l l f d t õ d F li d
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elas se alegram fazendo apresentações de Folia de 

Reis, Cantando Lero e jogando Mineiro pau. 

00:02:34 00:03:10 // Sr. Nilton fala da importância da Folia para ele que 

é uma grande alegria e devoção. 

   

00:03:10 00:08:55 Imagens 
intercaladas 
do Sr. Nilton 
e de cada 
símbolo da 
Folia de 
Reis. 

Explicação de cada símbolo da folia de Reis, A 

máscara que representa o rei Herodes, A bandeira, o 

Oratório, Fala também dos instrumentos musicais 

utilizados na folia. 

   

00:08:55 00:10:30 Sr. Nilton Carlos Eduardo pede para o Sr. Nilton improvisar 

uma apresentação de folia de reis e o Sr. Nilton 

combina com Carlos Eduardo, uma apresentação do 

grupo de folia de reis para o outro dia as 10:00 hs. 

   

00:10:30 00:12:00 // Sr Nilton fala de como conheceu sua esposa, que foi 

em uma de suas visitas a sua tia em Nova Iguaçu, 

mas que seu grupo de folia nunca apresentou-se 

neste local. Seu grupo de Folia de Reis já chegou a 

se apresentar em Campo Grande, e comenta 

também sobre um grupo de folia de reis que esta se 

organizando para fazer uma apresentação em 

Campos. 
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00:12:00 00:13:31 // Carlos Eduardo fala da utilização da gravação 

realizada com o sr Nilton para a produção de um 

Vídeo Escolar, sem fins lucrativos e o Sr. Nilton 

permite a Utilização de sua imagem. 

   

00:13:31 00:16:35 Imagens 
intercaladas 
de Sr Silvino 
e Sr. Nilton. 

Sr. Silvino fala dos Grupos de Folia de Reis que 

existem dentro da comunidade, e de seus mestres. 

   

00:16:35 00:16:58 Sr. Nilton . Sr. Nilton Fala que cantou por três anos na Folia do 

Seu Zé pretinho. 

   

00:16:58 00:17:00 Sr. Silvino Sr Silvino permite a utilização de sua imagem na 

gravação do vídeo escolar. 

   

00:17:00 00:17:38 Sr. Nilton e 
sr Silvino. 

Carlos Eduardo pergunta se o Cachimbo da ... é um 

Calango e o sr Silvino responde que sim, mas que é 

um tipo de desafio, e que é um pouco enrolado. 

   

00:17:38 00:18:34 Sr. Silvino Explica como se organiza e se canta Calango.    

00:18:34 00:18:51 Sr. Nilton Canta Calango e toca pandeiro.    

 
Legenda dos temas 

 
Equipe de decupagem 

Jongo – JO                                           
Memória do tráfico – MT                      
Quilombo – QL 
Calango – CA                                       

Camila Marques 
Camila Mendonça 
Edmilson Santos 
Eric Brasil 
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Memória da África – MA                      
Memória da escravidão – ME               
Folia de Reis – FR                                
Campesinato Negro – CN                      
Fazendas – FA 

Luana Oliveira 
Luciana Leonardo 
Matheus Serva 
Rejane Celeste 
Thiago Campos 

 

4 


	   Vídeo
	Equipe de decupagem


