
 
Número da fita: 0043 
 
Título: Performance Folia de Reis de D. Mariana 
 
Mídia: Mini DV 
 
 
Time  Code 
 
 
in out 

Vídeo Áudio Tema Comentário 
imperdível (interno 
ao material) 

Sugestão (conexões 
externas) 

00:00 01:39 Imagem, com efeito 
(shutter baixo), de um 
palhaço da Folia. Foco 
na máscara, 
inicialmente, depois 
dos pés à cabeça e, por 
último, foco no 
movimento dos pés.  

Sem áudio. FR   

01:40 01:52 Imagem sem o efeito. 
O palhaço tira sua 
máscara, foco no 
rosto.  

Sem áudio. FR   

01:53 02:18 Com o mesmo efeito. 
Imagem da máscara de 
um palhaço em 
movimento, de baixo 
para cima.  

Sem áudio.  FR   
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02:19 02:41 Menina (não 
identificada) 
encostada numa 
mureta. Nesta, existe 
uma placa com a 
seguinte inscrição: 
“Sede da Folia de Reis 
Estrela do Oriente. 
Deus é Nosso Guia”. 
Câmera filma de 
frente. 

Sem áudio. FR   

02:42 03:00 Mesma imagem, só 
que agora a câmera 
filma de lado 
mostrando o número 
da casa. Em seguida 
uma outra placa: 
“Vende-se CD de 
Folia de Reis”.  

Sem áudio FR   

03:01 03:11 Imagem lateral da rua 
com pessoas na 
calçada e a fachada de 
algumas casas.  

Sem áudio. FR   

03:12 03:16 Nesse momento, a 
câmera vai girando e 
focaliza toda a 
extensão da rua, tendo 
um morro ao fundo e o 
movimento de pessoas 
caminhando.  

Sem áudio.  FR   
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03:17 03:36 Foco em dois 
coqueiros. A câmera 
vai girando e 
mostrando as árvores 
em volta das casas. 

Sem áudio. FR   

03:37 04:06 Imagem no rosto de 
um senhor de idade 
(não identificado) 
vestido com roupa de 
folia. Movimento dos 
outros integrantes da 
folia ao fundo. 

Sem áudio.  FR   

04:07 04:49 Foco no rosto de D. 
Mariana. 

Sem áudio. FR   

04:50 04:57 Imagem fechada numa 
menina (não 
identificada) vestida 
de branco. Outras 
crianças aparecem em 
volta dela.  

Sem áudio. FR   

04:58 05:23 Imagem aberta na 
banda de folia em fila 
e de costas para a 
câmera, no quintal da 
casa. Algumas 
crianças circulam 
entre os músicos e 
observam a banda.  

Sem áudio. FR 
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05:24 05:42 A mesma banda em 
outro foco, agora 
lateralmente. Os 
músicos tocam seus 
instrumentos. A 
imagem vai abrindo e 
mostrando o ambiente 
em volta com pessoas 
observando.  

Sem áudio.  FR   

05:43 05:57 Imagem vai girando 
lentamente partindo da 
rua, com seus 
observadores, até 
chegar à banda no 
quintal da casa.  

Sem áudio.  FR   

05:58 07:52 Dentro da casa os 
músicos tocam seus 
instrumentos, todos 
estão voltados para a 
direção de uma mesa. 
Nela há uma vela 
acesa, um porta-retrato 
e outros objetos.  

Sem áudio.  FR   
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07:53 08:50 No quintal, os músicos 
tocam em fila, agora 
de frente para a 
câmera, com a rua 
aparecendo ao fundo. 
Imagem fechada nos 
primeiros da fila, 
mostrando os outros 
músicos 
diagonalmente.  

Sem áudio. FR   

08:51 09:25 Câmera volta, 
rapidamente, para 
dentro da sala onde 
estão outros músicos. 
Imagem de cima para 
baixo. Ao fundo, uma 
árvore de natal. 

Sem áudio. FR   

09:26 10:09 Do lado de fora, banda 
em fila com a casa ao 
fundo. A câmera vai 
passando pelos 
músicos enquanto eles 
se voltam para a rua. 
Depois a imagem se 
aproxima da porta de 
saída da casa onde se 
concentram outros 
integrantes.  

Som da banda da folia. FR   

10:10 11:24 Imagem dos músicos 
perto da porta da casa. 
D. Mariana saindo 
junto com os foliões. 

Início de cantoria. FR   
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11:25 11:30 Foco aberto: imagem 
do quintal, mostrando 
a saída dos músicos de 
dentro da casa junto 
com D. Mariana.  

Cantoria. FR   

11:31 11:48 Imagem fechada num 
dos músicos, um 
senhor idoso (não 
identificado). Detalhe 
do seu chapéu. A 
imagem vai abrindo e 
mostrando o restante 
da banda. Foco na 
bandeira.  

Som da banda.  FR   

11:49 12:44 Imagem do topo de 
uma árvore. A câmera 
vai descendo até focar 
a banda no quintal. 
Imagem fecha no rosto 
de uma mulher 
cantando (não 
identificada) e depois 
mostra D. Mariana ao 
lado de um senhor 
idoso (não 
identificado). Em 
seguida, a imagem vai 
abrindo e mostrando o 
conjunto da folia.  

Cantoria de Reis. FR   
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12:45 13:14 Imagem aberta: casa, 
quintal e rua. A banda 
se organiza enquanto 
pessoas observam ao 
seu redor. Três 
palhaços brincam 
junto com as crianças 
na rua.  

Som da banda.  FR   

13:15 13:32 Câmera filma o morro, 
passa pela rua, 
lentamente, até 
mostrar a casa e o 
quintal onde estão os 
músicos, os palhaços e 
as pessoas que 
observam a folia. 

Cantoria  FR   

13:33 13:56 Banda em fila. 
Imagem fechada em 
alguns músicos, 
depois vai abrindo 
lentamente. crianças e 
palhaços em torno da 
banda.  

Som da banda e 
falatório da rua.  

FR   

13:57 14:07 Imagem em primeiro 
plano: palhaços; em 
segundo plano: banda. 

Cantoria de Reis FR   

14:08 15:09 Imagem fechada em 
D. Mariana. Algumas 
pessoas a sua volta, 
perto da casa e da 
bandeira. D. Mariana 
cantando.  

Cantoria FR 
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15:10 15:47 Meninas de vestido 
branco perto da porta 
junto com D. Mariana 
e os músicos. Em 
seguida, a câmera vai 
percorrendo a fila dos 
músicos, foco no 
sanfoneiro. Imagem da 
banda em fila, de 
frente, e, ao fundo, dos 
palhaços.  

Som dos instrumentos. FR   

15:48 18:14 Imagem mostra 
algumas mulheres da 
folia cantando. A 
câmera passa entre os 
músicos e mostra D. 
Mariana. Depois fecha 
o foco no rosto das 
mulheres novamente 
(não identificadas).  

Canto das mulheres da 
folia. 

FR   

18:15 18:30 Mulher (não 
identificada) dança em 
frente à câmera. 
Crianças passando e 
brincando para a 
câmera.  

Som da banda.  FR   
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18:31 19:47 Câmera entre as duas 
fileiras da banda. Os 
músicos se preparam 
para sair. Foco no 
movimento dos pés, 
depois na batida dos 
instrumentos. Saindo 
de dentro da fila, 
câmera mostra D. 
Mariana junto com 
outros foliões e a 
bandeira.  

Som da banda.  FR   

19:48 20:23 Imagem de um 
palhaço dançando em 
cima de um muro. Por 
trás dele a câmera 
filma a folia saindo 
para a rua com outros 
palhaços. Pessoas vão 
seguindo a folia.  

Som dos instrumentos 
e gritos das crianças. 

FR   

20:24 21:53 Câmera vai atrás dos 
palhaços que vão 
dançando em fileira ao 
lado da banda. 
Imagem de corpo 
inteiro e, depois, foco 
no movimento dos 
pés. Um dos palhaços 
dança para a câmera.  

Som da banda, das 
crianças e dos 
palhaços. 

FR O palhaço emite um 
som interessante 
(tempo: 21’22”). 
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21:54 22:26 Imagem da banda. 
Câmera entre as duas 
fileiras próxima ao 
chão, músicos de 
costas. A câmera 
acompanha os passos 
da banda. 

Som da banda.  FR   

22:27 23:02 Imagem da folia de 
frente. Crianças diante 
da câmera. Bandeira e 
palhaços em primeiro 
plano. Enquanto a 
folia passa a câmera 
fica parada até chegar 
o final da fila. Então, 
ela se volta e 
acompanha a folia 
indo embora. 

Som dos instrumentos. FR   

23:03 23:20 Câmera mostra uma 
casa, de frente, e nela 
uma mulher observa a 
folia se aproximar. A 
folia vai passando com 
a imagem acima 
descrita ao fundo. Um 
palhaço dança para a 
câmera.  

Som dos instrumentos. FR   
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23:21 23:47 No final da fila, a 
câmera acompanha os 
músicos. Em seguida, 
a câmera, próxima ao 
chão, acompanha a 
marcha da fila e os 
palhaços dançando.  

Som dos instrumentos. FR.   

23:48 23:57 Pessoas na calçada e 
nas casas observam a 
passagem da folia.  

Som dos instrumentos. FR   

23:58 24:39 Imagem de frente da 
folia: bandeira e 
palhaços. Câmera 
acompanha sua 
marcha de frente, 
depois de lado e, 
posteriormente, a 
deixa passar até o 
final.  

Som da banda de Reis. FR   

24:40 25:01 Imagem, com efeito, 
de um palhaço 
dançando. Final da fila 
de músicos, 
acompanhando sua 
marcha. 

Som da banda.  FR   

25:02 25:16 Imagem, agora sem 
efeito, de um ônibus 
no meio da rua e a 
folia passando ao seu 
lado. 

Som da banda. FR   
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25:17 25:39 Filmagem, com efeito, 
dos palhaços dançando 
no meio das crianças.  

Som da banda. FR   

25:40 25:53 Folia se aproximando 
ao longe. Crianças 
brincam diante dela. 

Som da banda. FR   

25:54 26:37 Foco numa venda de 
porta fechada. Imagem 
se volta para frente da 
folia e, depois, entra 
na fila e focaliza 
alguns dos músicos 
tocando seus 
instrumentos. Por 
último, filma os pés 
dos foliões.  

Som da banda.  FR Detalhe: sanfoneiro 
tocando (tempo: 
26’08”) 

 

26:38 27:01 Câmera, em diagonal à 
rua, filma a folia se 
aproximando com os 
palhaços e as pessoas 
que a acompanham.  

Som da banda.  FR   

27:02 27:10 Foco nas costas de um 
dos palhaços 
caminhando, depois 
para o final da fila de 
músicos.  

Som da banda. FR   

27:11 27:25 De longe, a folia se 
aproxima. Em 
primeiro plano: 
pessoas nas calçadas e 
na rua esperando a 
folia passar.  

Som da banda.  FR   
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27:26 28:13 Imagem fechada na 
frente da folia, detalhe 
para a bandeira. 
Depois mostra um dos 
integrantes da frente, 
abrindo o foco, em 
seguida, à fila inteira. 
Palhaço dança para a 
câmera.  

Som da banda.  FR   

28:14 29:19 Câmera parada filma 
toda a extensão da 
avenida com a folia se 
aproximando ao 
fundo. A folia vai 
passando com a 
câmera parada. 
Imagem de baixo para 
cima.  

Som da banda.  FR   

29:20 30:03 Pessoas esperando a 
folia.  

Barulho de fogos. A 
banda muda o ritmo da 
batida.  

FR   

30:04 31:05 Folia de frente se 
aproximando. Foco 
nos primeiros 
integrantes, em 
seguida, nos palhaços. 
Ao lado deles outras 
pessoas dançam com a 
folia.  

Fogos. Mulher (não 
identificada) cantando.

FR   
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31:06 31:17 Mostrando de costas 
as meninas de vestido 
branco de mãos dadas, 
com a folia ao fundo.  

Cantoria de Reis.  FR   

31:18 32:07 Imagem fechada em 
D. Mariana, depois vai 
abrindo e mostrando 
os foliões ao ser redor, 
tocando e cantando.  

Cantoria de Reis.  FR   

32:08 33:35 A folia pára em frente 
a uma casa,onde um 
senhor (não 
identificado) a 
recepciona, abraça e 
beija as meninas de 
vestido branco. 
Depois, ele se ajoelha 
e beija a bandeira, D. 
Mariana ao fundo da 
imagem. A folia vai 
entrando num corredor 
entre casas, o mesmo 
senhor indica a 
direção.  

Cantoria de Reis e 
fogos.  

FR   
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33:36 36:34 No corredor acima 
descrito, a câmera 
mostra a folia se 
aproximando de frente 
com as meninas 
vestidas de branco na 
dianteira. Uma mulher 
(não identificada) 
desce uma escada, vai 
até a folia e beija a 
bandeira, depois segue 
junto com os foliões. 
Na porta de uma casa 
o mesmo senhor 
espera pela folia que 
vai entrando na casa 
aos poucos.  

Cantoria de Reis.  FR   

36:35 36:59 A câmera acompanha 
e entra na casa junto 
com a fila dos 
músicos.  

Cantoria de Reis FR   
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37:00 39:04 Dentro da casa: uma 
mesa comprida com 
diversos objetos 
(velas, imagens e 
frutas). A câmera 
filma o local e a folia 
em frente à mesa. O 
mesmo senhor beija a 
bandeira e a levanta 
para que todos a 
vejam. Foco na 
parede: “A Casa do 
Reizado Flor do 
Oriente”.  

Cantoria de Reis.  FR   

39:05 40:09 Foco nos músicos e, 
em seguida, em D. 
Mariana. Um homem 
(não identificado) 
puxa a cantoria.  

Canto de Reis FR   

 
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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