
 
Número da fita: 0059 
 
Título: Festa do Arremate e performances de Folias de Reis  
 
Mídia: Mini DV 
 
 
Time Code 
 
 
in out 

Vídeo Áudio Tema Comentário 
imperdível (interno 
ao material) 

Sugestão (conexões 
externas) 

00:01 00:10 Tela colorida.  Som de folia tocando. FR   
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00:11 02:51 Imagem de uma mesa 
enfeitada como se 
fosse um altar. A 
câmera desloca-se 
para a direita 
mostrando as folias, 
sendo que elas 
movem-se em direção 
ao altar. Em quadro 
aparecem as folias, 
uma diante da outra. 
Quando a folia toca o 
palhaço dança; mostra 
também outros 
componentes da folia 
e a decoração da rua, 
aparecendo o público. 
Foco em detalhes do 
local. 

Idem.  
A folia também reza, 
intercalando reza e 
banda.  

FR   

02:52 06:29 Imagem de um chapéu 
de um dos integrantes 
de folia. Mostra a folia 
destacando alguns 
componentes e seus 
instrumentos, ao fundo 
palhaços e público.  

Idem. FR   

06:30 07:29 Imagem dos 
integrantes da folia 
tocando, inclusive o 
sanfoneiro; ao fundo a 
folia e os palhaços.  

Idem. FR   

 2



07:30 10:48 Imagem de uma 
terceira folia 
chegando. À frente, o 
guardião com a 
bandeira, duas 
meninas, os palhaços e 
a banda. A câmera 
acompanha um dos 
integrantes e depois 
passa para o guardião 
com a bandeira e os 
integrantes ao seu 
redor. Mostra a lua e 
volta para a folia 
destacando a banda, 
seus componentes 
tocando os 
instrumentos. Foco no 
homem que bate os 
pratos.  

Som da folia tocando e 
cantando. 

FR   

10:49 11:04 A câmera vira-se para 
a direita, mostrando os 
integrantes da folia se 
abaixando, fazendo 
reverência a bandeira. 
Imagem de uma folia 
diante da outra; a folia 
“dona da casa” vai de 
encontro com a que 
chega para haver o 
encontro das 
bandeiras.    

Som da folia tocando FR   
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11:05 13:29 Imagem de frente da 
folia que chega; uma 
das meninas segura 
uma vela e, a outra, 
flores. A folia abaixa e 
levanta e as bandeiras 
se encontram. A folia 
visitante entrega sua 
bandeira. Eles trocam 
as bandeiras e 
novamente há o 
encontro. A folia da 
casa recua para que a 
outra se aproxime. 
Mostra a rua que está 
tomada pelas folias e 
pelo público.  

Idem. FR   

13:30 15:33 Imagem do poste com 
bandeirinhas. Mostra a 
folia. Aparece o 
palhaço, a menina com 
a vela e todo o grupo. 

A folia reza cantando 
em versos depois toca 
e começa a intercalar 
reza e banda. 

FR   

15:34 15:47 Aparece a folia da 
casa com a bandeira 
visitante; foco na 
bandeira e nas 
crianças que estão à 
frente da folia.. 

Som da folia. FR   
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15:48 18:46 Volta a mostrar a folia 
visitante, que ocupa a 
rua. Imagem da lua e 
novamente da folia. 
Imagem de um 
palhaço fazendo 
pirueta e volta ao 
grupo. 

A folia reza cantando 
em versos depois toca 
e começa a intercalar 
reza e banda. 

FR   

18:47 19:52 A folia se aproxima do 
altar. Foco em um 
menino que toca 
pandeiro. Aparece a 
folia da casa 
posicionada para 
recebê-los, volta a 
folia visitante. 
Imagem de um mestre 
de folia que usa uma 
faixa bordada e toca 
viola. 

Idem. FR   

19:53 20:34 Imagem de um quadro 
da “Santa Ceia” em 
uma mesa onde os 
integrantes da folia 
visitante (sentados) 
comem. 

Pessoas falando e ao 
fundo som de reza, e 
depois, de banda de 
folia. 

FR   

20:35 21:14 Imagem de um 
palhaço mostra-o a 
partir do pé, o palhaço 
dança. 

Som da folia. FR   
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21:15 22:49 Imagem de uma outra 
folia e um rapaz fala. 

Um rapaz de uma folia 
falando que seu grupo 
é o mais antigo do 
estado do Rio, com 
160 anos. Antonio 
Carlos indaga sobre o 
grupo ter se formado 
no tempo da 
escravidão. O rapaz 
fala da folia ter vindo 
de Portugal e conta o 
que sabe sobre o 
grupo, seus 
antepassados eram da 
Fazenda Recreio. Ao 
fundo toca um funk. 

FR 
FA 

  

22:50 24:28 Imagem de uma 
bandeira do Brasil 
pintada em uma 
parede. Aparece uma 
bandeira, que tem a 
imagem de São 
Sebastião. Mostra 
alguns integrantes do 
grupo e foca em um 
palhaço. Volta para a 
bandeira 

Barulhos ao fundo. FR   

24:29 25:19 Imagem da bandeira e 
o grupo se forma; 
mostra os integrantes.  

Idem FR   
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25:20 27:21 Mostra dois palhaços e 
volta a mostra o 
grupo, passando pelos 
componentes que 
tocam os 
instrumentos. Imagem 
do público e 
novamente o grupo, 
bandeira, palhaços e 
banda.     

O palhaço dá um grito. 
Soltam fogos. A folia 
começa a tocar. 

FR   

27:22 27:47 Imagem de palhaços 
brincando. 

Som da folia tocando. FR   

27:48 28:03 Imagem de umas 
meninas dançando. 

Idem. FR   

8:04 29:21 Imagem de palhaços 
brincando. Ao lado a 
folia que reverencia a 
bandeira se abaixando 
e levantando. A 
câmera se movimenta 
mostrando os palhaços 
que dançam e o grupo 
que caminha. Mostra o 
público.   

Idem.  
Os palhaços falam 
algumas frases.  

FR   

29:22  31:33 Imagem da guardiã 
com a bandeira que 
vai de encontro com a 
bandeira da folia da 
casa. Acontecem 
cumprimentos entre os 
grupos. 

Barulhos ao fundo. FR   
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31:34 33:55 A Câmera mostra o 
grupo visitante: o 
mestre apita e o grupo 
começa a tocar. Há a  
entrega da bandeira 
visitante para a folia 
da casa. Os 
componentes da folia 
cantando, mostra todo 
o grupo. A folia da 
casa recua para que a 
visitante se aproxime. 

Idem e a folia começa 
a tocar e depois a 
rezar. A folia reza 
cantando em versos 
depois toca e começa 
a, intercalar reza e 
banda. 

FR   

33:56 35:44 Imagem de uma folia 
diante da outra. Foco 
em um palhaço, depois 
em um sanfoneiro e 
volta a mostrar o 
grupo. 

Idem. FR   

35:35 39:27 Um rapaz tocando 
prato. Volta amostrar 
o grupo que vai em 
direção ao altar, 
intercalando reza e 
banda; a câmera 
focaliza alguns 
integrantes da folia, 
que cantam 
emocionados. 

Idem. FR   

39:28 39:39 Mostra o público. Idem.    
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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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