
 
Número da fita: 0074  
 
Título: Performance de Folia de Reis na Baixada – entrevistas diversas 
 
Mídia: Mini DV 
 
 
Time Code 
 
 
in out 

Vídeo Áudio Tema Comentário 
imperdível (interno 
ao material) 

Sugestão (conexões 
externas) 

00:00 03:35 Imagem dos palhaços. Palhaços versando. FR   
03:36 05:11 Tela preta (vultos) Ruídos e vozes. 

(parece que 
esqueceram a câmera 
ligada). 

   

1 



05:12 06:18 Imagem do rosto de 
Antônio Marcelino 
Moraes, depois, para o 
rosto do S. Valdir. No 
fundo, uma bandeira 
do Brasil pintada na 
parede.  

Antônio Carlos 
entrevista S. Antônio 
Marcelino Moraes e 
pergunta a sua função 
na folia. Ele diz que é 
mestre da folia 
Reizado Flor do 
Oriente, de Caxias há 
10 anos. Apresenta o 
primeiro mestre, o S. 
Valdir que conta um 
pouco de sua trajetória 
na folia, “com fé, 
amor e devoção”. Som 
de Funk.  

FR   
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06:19 07:01 Imagem fechada no 
rosto do S. Valdir.  

Martha pergunta ao S. 
Valdir quem fundou a 
folia. Ele responde que 
foi o seu irmão 
falecido recentemente. 
Martha pergunta outra 
vez e ele diz, então, 
que ela nasceu com a 
família, que quando os 
pais de seus pais 
nasceram ela já 
existia. Martha 
pergunta onde eles 
nasceram, ele 
responde que foi no 
sertão de Minas. Diz 
que seus avós faziam 
folia desde crianças.  

FR   
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07:02 10:41 Foco no rosto de 
Rogério. Detalhe da 
roupa que revela o luto 
pelo mestre falecido 
há pouco tempo.  

S. Antônio apresenta 
Rogério, filho do 
mestre falecido. 
Antônio Carlos 
pergunta onde ele 
nasceu. Rogério diz 
que foi em Caxias e 
conta um pouco da 
história da folia que 
tem 160 anos, 4ª 
geração. Antônio 
Carlos pergunta onde 
nasceu a folia, ele diz 
que foi em Miracema, 
na Fazenda Recreio. 
Ele ainda diz que seus 
familiares trabalhavam 
na lavoura, mas outros 
já tinham “suas 
próprias vidas”. 
Martha pergunta quem 
veio pra Caxias, ele 
diz que foi o tio de seu 
avô, mas que passaram 
pelo Espírito Santo 
antes de virem para o 
rio. Ele faz uma 
pequena genealogia, a 
partir de seu avô, de 
quem participou da 
folia e da dificuldade 
de colocá-la na rua.  

FR 
CN 
FA 
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10:42 10:50 Imagem do rosto de 
Rogério.  

Martha pergunta se 
eles são parentes de D. 
Mariana, ele diz que 
são “um pouco 
primos”, que tem 
parentesco.  

FR    

10:51 11:55 Imagem no rosto de 
um senhor segurando 
a bandeira. Detalhes 
da bandeira. 

Antônio Carlos 
pergunta o nome da 
folia: “Bandeira dos 
Três Reis do Oriente”. 

FR   

11:56 13:54 Imagem no rosto do S. 
Juarez. 

Antônio Carlos 
entrevista o S. Juarez 
Batista de Jesus. Ele 
diz que tem “vinte e 
poucos” anos de folia 
e ele mesmo que 
fundou essa de 
Itaboraí. Ele também 
diz que gosta de folia, 
que seu avô, Carrim 
Mendonça, foi criado 
com Reis. Antônio 
Carlos pergunta de 
onde era o seu avô, ele 
diz que era do Espírito 
Santo, mas que veio 
para o Rio há muito 
tempo. Ele apresenta o 
primeiro mestre dessa 
folia (Três Reis do 
Oriente).  

FR   
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13:55 15:57 Imagem do rosto do S. 
Dioclano [?].  

Antônio Carlos 
entrevista o S. 
Dioclano [?] de 
Oliveira. Ele diz que é 
mestre há 18 anos, que 
começou na folia de 
Zezinho Tomáz, em 
Itaboraí. Diz que seus 
avós faziam folia em 
Itaperuna, que 
trabalhavam na roça.  

FR 
CN 

  

15:58 17:48 Imagem aberta num 
grupo de folia, 
bandeira na frente. Em 
seguida, foco no rosto 
de mestre Marcelo.  

Antônio Carlos 
entrevista o mestre 
Marcelo da folia 
Estrela Dalva, de 
Miguel Pereira. Ele 
conta um pouco da 
história da folia, que 
começou com três 
irmãos. Sobre os pais 
de mestre Marcelo, ele 
diz eram de Minas.  

FR   
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17:49 20:07 Imagem do rosto de S. 
S. Nilton.  

Antônio Carlos 
entrevista S. Nilton 
Santos da Silva 
Teixeira. Ele diz que é 
seu primeiro ano como 
mestre de folia, que a 
folia é nova também 
(nome da folia não 
identificado). Ele diz 
que seus pais são de 
Vassouras, que se 
casaram e vieram para 
o Rio. Diz que o pai 
trabalhava na lavoura 
com “plantação em 
geral” e que sua mãe é 
evangélica. Sobre seus 
avós, conta que 
sempre fizeram folia 
de reis, a folia de 
Guaribu, em 
Vassouras (de sua 
família). 

FR 
CN 
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20:08 22:49 Imagem fechada no 
rosto de Reinaldo.  

Martha entrevista 
Reinaldo Chagas. Ele 
diz que veio com a 
folia de Austin e que é 
o rezeiro da folia. 
Reinaldo diz que mora 
em Palmas, em Minas, 
mas está sempre com a 
folia nas 
apresentações. Diz que 
nasceu em 
Queimados. Martha 
pede um endereço 
para contato e um 
senhor passa um 
endereço em Austin. 
Esse senhor diz que a 
folia deles tem 5 anos 
e Reinaldo conta um 
pouco da história 
(folia Boas Novas de 
[?]). Reinaldo diz que 
eles estão na festa por 
causa de D. Mariana.  

FR   
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22:50 29:28 Imagem no rosto do S. 
Ciro. Em seguida, 
foco na sanfona de 8 
baixos. Imagem das 
filhas e da esposa de 
S. Ciro e, também, da 
carteira da Federação 
de Folias do Estado do 
Rio de Janeiro.  

Antônio Carlos 
entrevista Ciro 
Osteófilo (dúvida), da 
folia Manjedoura de 
Belém, de Campo 
Grande. Diz que a 
folia existe desde 
1989. Ele diz que 
nasceu em Austin, mas 
seus pais vieram de 
Carangolas, em Minas, 
e que tinha folia lá de 
180 anos. Martha 
pergunta sobre o 
calango, ele diz que 
em Minas ele gostava 
de forró. Martha pede 
para filmar sua 
sanfona. Fala de sua 
esposa, Cristina. 
Martha pede o contato, 
ele dá o endereço da 
sede e o telefone.  

FR   

29:29 31:50 Imagem do S. Ciro 
tocando a sanfona. Em 
seguida, imagem de 
dos outros músicos.  

Sanfona do S. Ciro e 
cantoria de Reis. 

FR   
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31:51 35:44 Imagem fechada no 
rosto da S. (não 
identificada), depois, 
foco na bandeira.  

Antônio Carlos 
pergunta o nome da 
folia. Uma senhora 
responde: Cruzeiro do 
Sul, do Méier. Diz que 
o mestre se chama 
Danilo, que a folia 
existe desde 1945, e 
que o fundador foi 
Manoel Francisco 
Valente, esposo dela. 
Ela conta que ele 
Manoel era de 
Vassouras e veio para 
o Rio, e está com 90 
anos de idade. Agora 
ele passou a folia para 
o filho. Martha pede 
um endereço para 
contato e ela passa um 
endereço.  

FR   

35:45 36:26 Imagem do rosto de 
Roberto.  

Antônio Carlos 
entrevista Roberto, 
filho do S. Manoel. 
Ele diz que é mestre 
há apenas um ano, que 
o pai passou a folia 
para ele. Apresenta o 
mestre rezador, 
Danilo.  

FR   
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36:27 38:40 Imagem do rosto de 
Danilo.  

Danilo fala da 
importância do Reis, 
diz que é cultura 
brasileira. Seu nome 
completo é Danilo da 
Silva Teixeira. Ele diz 
que nasceu em 
Vassouras.  

FR   

38:41 39:10 Imagem do rosto de S. 
Ataíde.  

Antônio Carlos 
pergunta o nome do 
S., ele responde, 
Ataíde de Souza, 
nascido no Rio de 
Janeiro.  

FR   

39:11 ------- Tela azul.  -------    
 
 

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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