
Número da fita: 0039 
 
Título: Entrevista com Sr. Pedro (associação)  
 
Mídia: Mini DV 
 
 
Time Code 
 
 
in out 

Vídeo Áudio Tema Comentário 
imperdível 
(interno ao 
material) 

Sugestão 
(conexões 
externas) 

00:00: 01 00:04: 05 Folia 
desfilando. 

Folia toca. FR   

00:04: 06 00:04: 57 Folia parada. Folia toca. FR   
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00:04: 58 00:06: 31 Close no 
palhaço 
Galvão 
celebridade  
(Robson do 
Carmo) 

O palhaço canta 
um verso: “Mulher 
tem força na 
língua. Tamanduá 
tem no braço. O 
mestre que me 
ensinou, chamava 
Manuel Inácio. 
Hoje eu pago 
dinheiro para 
quem fizer o que 
eu faço. Você 
pode dar um 
dinheirinho pro 
palhaço?”. Outro 
verso: “Atravessei 
o rio a nado, em 
cima do macara, 
trabalhei em uma 
fazenda, me 
trataram muito 
má”. Era égua no 
almoço e a égua 
no jantar, mas 
tinha uma perereca 
choca e outra 
querendo chocar, 
formando 
perequinha para 
poder calanguar. 
Completei 15 
anos, comecei a 
namorar; aí 
perguntei ao meu 
pai se podia me 
casar. O meu pai 
me respondeu: 
meu filho tu sabe 
lá. Acordei de 
manhã cedo, 
comecei a 
caminhar. Fui na 
casa da moça, 
perguntei, papai 
está? Ela me 
respondeu: papai 
tá trabalhando. 
Favor mandar 
buscar, vai mandar 
um recado....” 

FR   
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00:06: 32 00:06: 59 Imagens 
das ruas, 
placas, 
casas. 

Silêncio FR   

00:07: 00 00:09: 40 Seu Dudu 
de pé. 

Saudação: “Os três Reis 
Magos quando saíram, 
viajaram noite e dia, 
sem encontrar um 
paradeiro. Viajaram 
para aquela terá. Para 
aquela terá mineira. Foi 
a procura do 
menino.Que menino 
tinha nascido e 
receberam aquela 
notícia.Vamu viajar pra 
lá. A viagem era 
longe.levaram 4 dias e 4 
horas sem 
descansar.Quando 
chegou no lugar 
encontraram o 
paradeiro a cabana era 
pequena não cabia 
todos os  três. Cada um 
se descansava duas 
horas por vez.Quando 
foi  o segundo dia, os 
três seguiram viagem 
para chegar em 
Cannan.O menino 
repousava, tava com  a 
viagem santa. E  São 
José tava do lado”... o 
senhor continua.... 

FR   
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00:09: 41 00:17: 50 S. Pedro ao 
lado da 
bandeira. 

Hebe pergunta sobre a 
Bandeira.S. Pedro conta que 
esta folia  era de Francisco 
Joaquim Nunes.Ele faleceu. 
Mas este ia  na casa do S. 
Pedro há muitos anos. Após a 
morte  de S. Francisco, a folia  
foi para Nova Holanda, com o 
novo sucessor  
(Herodites Ferreira Santos). 
Essa folia também freqüentou 
o a casa do S. Pedro. Depois 
de alguns anos o Herodites 
entregou a folia para S. Pedro, 
para ele continuar a tradição. 
Hebe pergunta sobre os 
instrumentos. S. Pedro os 
descreve. Hebe pergunta 
também quantos palhaços tem 
a folia. S. Pedro diz que dois 
e que os palhaços representam 
os soldados de Herodes. Hebe 
pede para S. Pedro descrever 
a bandeira. Ele descreve. 

FR   

00:17: 51 00:19: 48 Muda de 
local. S. 
Pedro ao 
lado da 
bandeira.. 

S. Pedro  fala do pai. João 
Alfredo do Carmo, que tinha 
uma folia em Miracema.A 
folia durou 10 anos. O pai 
faleceu e eles vieram para o 
Rio e a folia terminou. 
O primeiro dono da folia que 
agora pertence ao S. Pedro  
ficou com a folia por 35 anos, 
o segundo dono ficou por 17 
anos e S. Pedro já está á 11 
anos. O pai de S. Pedro 
trabalhava  na lavoura em 
Miracema.. 

FR   
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00:19: 49 00:21: 51 S. Pedro ao 
lado da 
bandeira. 

Hebe pergunta a relação do 
pai de S. Pedro com o 
caxambu. Seu Pedro conta 
que na época, além do 
caxambu, tinha capoeira do 
cacete, facão. Ele descreve o 
caxambu: roda, tambor, 
batendo tambor e colocando 
ponto. Ele conta que não 
conseguia sair do ponto, 
ficava preso. Ele conta uma 
história sobre o pai no 
caxambu. O pai havia 
colocado um ponto e acabou 
ficando preso. Para sair da 
roda o pai de S. Pedro desceu 
o cacete.” 

JO   

00:21: 52 Luciana 
esqueceu 
de 
colocar o 
time out 

S. Pedro ao 
lado da 
bandeira. 

Hebe pergunta se na folia há 
desafio, S. Pedro diz que 
tinha,  que havia morte e tudo. 
Mas, a federação acabou com 
os desafios. Hebe pede para 
ele contar um pouco sobre a 
Federação das Folias do RJ 
criada pelo presidente Edgar. 
O entrevistado conta que este 
queria acabar com as brigas 
na folia e acabou fundando a 
federação com o apoio  das 
autoridades. A partir daí era 
necessário ter uma licença 
para se desfilar. S. Pedro é o  
Procurador da Federação. 
Hebe pergunta quantas 
pessoas fazem parte da folia 
de S. Pedro ele responde que 
são 12 . 

FR   
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Idem 
Falta o 
time out 

Falta o 
time out 

S. Pedro ao 
lado da 
bandeira. 

Os 12 apóstolos.  Ele diz que 
não gosta de muita gente na 
folia, mas a dele passou a ter 
17. Dois palhaços, podendo 
chegar a 4, dependendo da 
ocasião. Hebe pergunta quais 
são os fatores mais 
importantes para ter uma 
folia. Administração e 
organização, segundo Seu 
Pedro. A função do diretor é 
organizar e administrar a 
folia. A função do mestre é 
cantar corretamente os versos 
e ter um bom procedimento 
para entrar  na casa das 
pessoas. Ele descreve 
novamente o altar. S. Pedro 
explica que se pega a folia 
sem a bandeira. No caso do 
falecimento do atual dono da 
folia, a bandeira vai para a 
Federação e fica guardada.  
Hebe pergunta a função dos 
palhaços. Ele responde que os 
palhaços são Herodes que 
persegue o menino Jesus. O 
palhaço dança, canta, faz 
versos. 

FR   
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Falta o 
time out 

00:41: 52 Seu Pedro 
ao lado da 
bandeira. 

Conta a história dos três reis 
magos: Baltazar, Belchior 
Gaspar. Os três não 
pertenciam ao mesmo lugar. 
Um era de Sinicia, outro  
oriental e o último persa. 
Belchior separou-se deles. 
Ficaram apenas dois. Eles 
dois tiveram uma intuição 
sobre o nascimento de Jesus e 
foram procurá-lo. Ao chegar 
em uma cidade encontraram 
Belchior. Este estava  triste, 
pois era acusado de “fazer  
mal” a sua irmã e queria sair 
deste pecado. Baltazar falou 
para eles viajarem que o 
Senhor iria perdoá-los. S. 
Pedro explica onde a folia vai. 
Na tradição de seu pai a folia 
visitava a igreja. Atualmente 
o bispo não permite a abertura 
da bandeira dentro da igreja. 
Então, S. Pedro fez contato 
com um centro espírita 
(Centro Espírita Divino 
Espírito Santo) e neste local 
lê abre a bandeira. 

FO   

 
 
 

Legenda dos temas 
 

Equipe de decupagem 

Jongo – JO                                           
Memória do tráfico – MT                      
Quilombo – QL 
Calango – CA                                       
Memória da África – MA                      
Memória da escravidão – ME               
Folia de Reis – FR                                
Campesinato Negro – CN                      
Fazendas – FA 

Camila Marques 
Camila Mendonça 
Edmilson Santos 
Eric Brasil 
Luana Oliveira 
Luciana Leonardo 
Matheus Serva 
Thiago Campos 
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