
 
Número da fita: 0030 
 
Título: Entrevista com Valentim  
 
Mídia: Mini DV 
 
 
Time  Code 
 
 
in out 

Vídeo Áudio Tema Comentário 
imperdível (interno 
ao material) 

Sugestão (conexões 
externas) 

00:00 03:54 Imagens da festa do 
VIII Encontro da 
Cultura Negra do 
Campinho. Algumas 
pessoas fazem jongo e 
outras dançam.  

Batuques e jongo.  JO   

03:55 08:18 Imagem do grupo de 
percussão do 
Campinho tocando. 
Pessoas observando 
em volta do grupo. 

Percussão.     

08:19 16:57 Grupo de percussão do 
Campinho ensaiando e 
se apresentando para 
crianças de uma escola 
municipal.   

Percussão.     
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16:58 20:28 Imagem de três 
meninas abraçadas.  

As meninas falam do 
jongo e das outras 
atividades que existem 
no Campinho. Sobre 
essas atividades, elas 
dizem que acham 
“tudo legal”. Uma das 
meninas canta um 
ponto do jongo, em 
seguida, elas se 
apresentam uma por 
uma.  

JO   

20:29 24:10 Imagem de um muro 
pintado de uma casa 
com a seguinte escrita: 
“Quilombo Campinho 
da Independência, 7 
anos de titulação. 
Valorize” 

Sons de pássaros e 
barulho da festa.  

   

24:11 25:34 Imagem de uma placa: 
“Preserve a natureza”, 
em seguida, imagem 
da BR 101 cortando as 
terras do Campinho.  

Sons de pássaros.     
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25:35 41:45 Início da entrevista 
com o sr. Valentim. 
Imagem fechada no sr. 
Valentim sentado no 
quintal da sua casa.  

Sr. Valentim se 
apresenta e fala o 
nome de seus pais. 
Sobre sua bisavó, 
Luisa, diz que não 
sabe da sua origem, se 
da África ou outro 
país, mas lembra que 
ela alcançou o tempo 
da escravatura. Fala da 
ocupação que sua 
bisavó Luisa e suas 
irmãs tinham na 
fazenda onde 
trabalhavam: 
cuidavam da casa e 
das crianças. Diz que a 
terra foi à elas doada 
na época da abolição. 
Começa a contar o 
início da disputa pelas 
terras do Campinho, 
marcada pela abertura 
da BR 101. Conta da 
importância de um 
padre de Volta 
Redonda e do 
Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais 
nesse processo. Conta 
da invasão ocorrida 
em Trindade.  

ME 
FA 
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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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