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I – Então essa é a segunda entrevista realizada no Projeto Rituais Tradicionais Coreográficos 

Açorianos e nós vamos começar sabendo Flávio, qual experiência que você tem, frente ao culto 

nas danças tradicionais? 

*I – A experiência que eu tenho é desde miúdo, é uma experiência que começou na minha 

infância, nos bailes tradicionais, nas matanças de porco, naqueles rituais que se fazia na época. 

_____Portanto, tínham os bailes próprios das matanças de porco que foram inventados, aqui 

alguns, pelo menos os Pêssegos e houve também outros que se perdeu um pouco a originalidade, 

mas depois falarei disto, mas havia os Pêssegos que foram inventados. Penso eu, na década, eu 

não preciso bem, mas talvez trinta, por aí assim, eles foram mais bailados no meio tempo nos 

quarenta e cinqüenta, (1940) mil novecentos e quarenta, (1950) mil novecentos e cinqüenta foram 



muito bailados. É uma dança que foi inventada por oito jovens na época com a intenção de irem 

aos bailes das matanças de porco, porque as matanças de porco eram feitas no convívio familiar e 

os bailes das matanças eram feitos só para os convidados, e como a rapaziada queria, pronto, ir 

ver as namoradas e essas coisas, e não eram convidados, naquele tempo eram muito, muito 

restringidas essas coisas e tal, eis que se lembraram? Inventaram aquele baile só com homens, 

oito homens, oito homens _____ e então, inventaram o baile em que assim iam tocar à porta dos 

mordomos, dos mordomos não, dos donos da casa que matavam o porco, na época, cantavam à 

porta pedindo licença para entrar, cantavam varias cantigas e tal, muita acessíveis para ver se eles 

abriam à porta. Se eles não os abriam. Eles diziam: - Olha, a gente apanhou uma perna de 

galinha! Era engraçado, uma perna de galinha, sabe o que queriam dizer com isso? 

I – Perna de galinha! 

*I – Perna de galinha apanhamos uma perna de galinha! Vinham todos tristes pra casa, não tinha 

problema. Se abriam, muitos abriam a porta e depois queriam dar porrada neles também. Eles, 

desconfiados então, entravam _____a dois, bailavam, faziam seu baile e quando eram para se 

despedirem iam recuando para a porta e ficavam em fila, para que se houvesse problema já 

abriam à porta e piravam-se. É engraçado, o baile é muito engraçado. Tem uma coreografia muito 

gira. Esse baile foi muito, muito bailado naquele tempo, na década de quarenta e cinqüenta que eu 

me lembro bem. Depois, a partir dali eles deixaram mais “Pêssegos a mão” e começaram a fazer 

uma dança, de Matança de Porco. Eram do gênero dos Pêssegos, mas já não era bem assim, 

reuniam mais tocadores, cantadores dos bailes regionais… e isso fazia as danças, e iam lá cantar 

à porta também umas cantigas, eles abriam porta e formavam um longo baile regional e depois 

seguia-se o baile durante a noite. 

I – Ta certo. E no que diz respeito às danças tradicionais, em que ocasião vocês costumavam 

dançá-las? 

*I – Essas danças eram sempre dançadas nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro, esses 

três meses era a época das matanças dos porcos. 

I – E no sentido de rituais, você conhece algum correlacionado às danças tradicionais? 

*I - Conheço poucos, mas conheço alguns, sei lá, rituais que eles tinham... 

I – Poderia citar o nome deles? 

*I – Quais _____?  

I – Já falou da matança do porco... 

*I – ____É na matança do porco, era um ritual que havia na altura _____ tinha também o Ritual 

dos Mascarados que eles faziam na altura também aproveitavam e os amigos que não faziam 

parte dos Pêssegos (da dança), entravam à frente, batiam à porta e iam mascarados, todos 

mascarados e faziam ali umas brincadeiras, umas maluquices na altura. 

I – Certo. _____ você poderia identificar o local da realização dos rituais? Onde eles eram 

realizados? 



*I – Sempre em casas particulares, nas casas das matanças, nas zonas urbanas, nas casas que 

matavam os porcos. ...Depois mais tarde, começaram a fazer esses bailes nas sociedades 

recreativas e foi andando a desenvolver-se… 

I – Ta certo. Isso acontecia em determinadas freguesias, ou em quase todas as freguesias aqui da 

ilha. 

*I – As freguesias da minha zona, da zona do topo, naquela zona das freguesias, todos faziam e 

penso que aqui para baixo também nas outras freguesias faziam. Penso, mas não tenho certeza, 

lá faziam. 

I – Então, em relação à coreografia da Dança dos Pêssegos, você tem algum registro, alguma 

forma que eu pudesse...! 

*I – Há! a coreografia escrita, e a música escrita, eu escrevi a música, e desenhei a coreografia, 

deve ter ficado no folclore ou então tem arquivo em casa, não tenho certeza, a música deve ter. A 

coreografia não sei se tenho desenhada, mas também, qualquer um que baila os Pêssegos 

desenha aquela coreografia, foi muito fácil, é uma coreografia que é feito a base das quadras, é 

muito fácil. 

I – Então é possível a gente conseguir recriar essa coreografia, através... 

*I – Julgo que sim, através do Grupo Etnográfico da Calheta conseguem. 

I – Ta ótimo. Você acha que a miscigenação interferiu nos rituais coreográficos aqui da região? 

*I – Como, como? 

I – A miscigenação, a mistura de povos, ou se de repente não bem aconteceu nessa região! 

Vieram povos de outros países... 

*I – …na minha época não me lembro, era muito miúdo. 

I – Ta. Se traçarmos um comparativo que fator você destacaria nos rituais tradicionais 

coreográficos ao longo do tempo, na Antigüidade e hoje em dia como eles são feitos? 

*I – Bem! Na Antigüidade foi o que eu acabei de falar. 

I – Certo. 

*I – Depois passou a ser nas sociedades recriativas, e menos nas matanças de porco, e julgo que 

hoje nas matanças de porco, já ta um pouco perdido. Faz-se mais nas sociedades recreativas para 

angaria mento de fundos, e faze-se em espetáculos, de criação dos grupos folclóricos, foram 

recuperar essas tradições. “Ainda bem!” Os grupos folclóricos e etnográficos a recuperarem isso.  

I – Ta certo. Bom em tempo você já falou então, que, que foi em meados de mil novecentos e 

trinta, depois foi dançado mil novecentos e quarenta. 

*I – Quarenta, cinqüenta, lembro-me bem. Isso foi inventado um pouco antes. 

I – E a zona era mais na zona rural, ou dançava na zona urbana, como é que era? 

*I – Era as duas zonas, a zona rural e urbana, toda casa que fizesse uma matança de porco lá 

estava os pêssegos. 



I – Ta certo. Deixa eu te perguntar uma coisa? No Rio Grande do Sul hoje em dia são dançados, 

algumas danças que tem o mesmo nome a mesma terminologia que nos Açores, a dança do 

pezinho já ouviu falar?... 

*I - Tem dança-se aqui também! 

I – Chimarrita?... 

*I – …Chimarrita sim…. 

I – A ta certo. E o Pau de Fitas? Ou Dança dos Cadarços? 

*I – Pau de Fitas isso é mais do Pico, parece-me não é daqui não é. 

I – Ta certo…olha Flávio, existem assim outros aspectos que consideras importante que eu não 

tenha perguntado…,que tu julga importante acrescentar pro trabalho conhecendo o título? 

*I – No momento não me lembro nada, julgo que não…  

I – Ta certo. E tu lembras a primeira dança que tu viu ou que teu gostou assim pra entrar nesse 

caminho de pesquisador. 

*I – Lembro, lembro... 

I –… Há! É importante, pode falar. 

*I – Lembro de eu já andava nos bailes com meu pai e tal e com minha mãe, agente ir a um baile 

era difícil, agente era pequenino, (...) depois meu pai ensinava em casa põe umas cadeiras à volta 

e ensinava-me a dançar a volta das cadeiras né e depois chegava lá pra não se enganar-se num 

baile, era uma vergonha e era difícil agente dançar num baile. ...e a primeira dança que fiz foi 

mesmo pra fazer parte de um grupo de Pêssegos com quatorze anos, fiquei feliz, convidaram-me e 

eu fui e, pois já nesta noite bailei os bailes originais toda a noite. A partir dali eu comecei a tocar 

viola, mandar bailes e mandar Chamarritas e essas coisas.  A partir dali foi um salto, até os 

quatorze não dava pra ter paz, pra ver se conseguia entrar naquela, naquele ritmo. 

I – Que interessante. 

*I – É engraçado, que agora faço parte de toda gente e também ensino as pessoas a dançar. 

Naquele tempo não, a gente tinha que aprender em casa, os pais tinham que ensinar em casa. 

I – Mas isso que é folclore mesmo né, que é passar as tradições. 

*I – Tem que ensinar, exatamente se a gente fizesse qualquer coisa de errado, o maestro da viola 

que mandava o baile, os bailes daqui são mandados por viola e  engraçado que se alguém errasse 

o baile, o mestre da viola parava e no meio daquela gente toda, ficavam todos alvejados e não 

queriam dançar, e então era assim, na minha freguesia era assim, nas outras não sei, mas era 

assim. E fui ensinado a bailar em volta de umas cadeiras, depois quando foi pra começar a mandar 

bailes também assim, aprendi a tocar viola, e as passagens pra poder mandar e andava e chegava 

lá no quarto sozinho, tocar lá e a mandar, pras cadeiras, (risos) é engraçado, mas foi assim. 

I – Que interessante, …e depois chegou a fazer trabalhos de coreografia mesmo, de montar, de 

criar. 

*I – Pois é já naquela altura já tinha certo desenvolvimento rítmico, já me ajudou mais, não sei, aos 

quatorze. 



I – Ta certo. E não parou mais. 

*I – Não nunca mais parei. 

I – Então ta certo. Que bom, que continue né então cultuando as tradições, olha muito obrigado 

pela colaboração. 

*I – De nada, de nada, se precisar de alguma coisa. 

I – Obrigado, a gente vai tentar conseguir mesmo uma forma de conhecer a coreografia da Dança 

dos Pêssegos, até pra transcrever essa coreografia. 

*I – Isso é fácil, não sei talvez eu até os tenha, uma coisa escrita lá, mas já deixei lá escrito, mas se 

não eu sou capaz de escrever, capaz de fazer pro um rascunhozinho que o senhor vai perceber 

depois pode passar pro computador. 

I – Ta certo. 

*I – É muito fácil, é fácil… Eu tenho a música escrita, e os versos, isso eu lá tenhose precisar de 

alguma coisa (...). 

I – …Eu procuro então. Olha obrigado mais uma vez, vou encerrar nossa entrevista por aqui, é 

uma colaboração importante. 

*I – Obrigado eu, obrigado eu. 

I – Tomara que a gente possa recriar e fazer um trabalho a contento depois. 

*I – Fui convidado algumas vezes para ir ao Brasil nunca consegui, várias vezes que fui convidado, 

naquela época fui convidado duas ou três vezes, por aí, nunca foi possível, uma vez tinha isto 

outra tinha aquilo, nunca foi possível… 

I – Quando for até lá, estende a viagem até o Sul, dá pra fazer uma visita pra conhecer nossas 

tradições. 

*I – Muito obrigado, sim senhor. 

I – Então ta certo. Obrigado. 

 


