
 
Número da fita: 0071 
 
Título: Igreja dos Breves – Cemitério São João Marcos – Bebedouro Imperial – Paisagem  
 
Mídia: Mini DV 
 
 
Time Code 
 
 
in out 

Vídeo Áudio Tema Comentário 
imperdível 
(interno ao 
material) 

Sugestão 
(conexões 
externas) 

00:00:00 00:02:42 Imagens do exterior e da vista envolta da 
igreja 

Sons da natureza, em alguns 
momentos a equipe fala. 

   

00:02:43 00:03:47 Imagens do interior da igreja – Janelas 
escadas paredes 

Som da equipe conversando.    

00:03:48 00:04:51 Martha e Hebe na igreja Falam sobre a igreja    
00:04:52 00:04:55 Imagens da igreja Idem    
00:04:56 00:05:33 Martha e Hebe Idem    
00:05:34 00:06:07 Imagens da igreja Idem    
00:06:08 00:06:27 Imagem do Matias com a máquina 

fotográfica 
Idem    

00:06:28 00:07:43 Caminho que dá na Igreja, com ela ao 
fundo e toda a equipe passando na 
descida. 

Som das pisadas no capim e 
da conversa da equipe 

   

00:07:44 00:08:08 Mais imagens da Igreja Sons da natureza    
00:08:09 00:09:07 Capela do cemitério e túmulos – 

panorama geral do cemitério. 
Idem    

00:09:08 00:09:48 Portão do cemitério – Abre o quadro e 
pega a paisagem e parte do cemitério 

Idem    
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00:09:49 00:10:31 Capelinha do cemitério, a imagem vai 
passando para os túmulos. 

Idem    

00:10:32 00:10:48 Frente da capela e alguns túmulos a sua 
frente. Vai chegando mais perto da capela

Idem    

00:10:49 00:12:11 Cruz do cemitério com a capela ao fundo, 
em segundo plano.Várias imagens da cruz

Idem    

00:12:12 00:14:09 Placa do com o nome do cemitério, abre a 
imagem e enquadra a capela, gira a 
câmera, pegando a vista num movimento 
de 180º, iniciado na placa e  terminado na 
paisagem. 

Sons da  natureza e, em 
alguns momentos, a equipe 
conversa 

   

00:14:10 00:15:09 Rio próximo ao cemitério Sons naturais    
00:15:10 00:16:15 Roda a câmera e filma a ponte, dá zoom 

em uma planta 
Idem    

00:16:16 00:17:26 Riacho e o túnel de uma ponte Idem    
00:17:27 00:18:56 Paisagem da estrada de chão que vai para 

o mirante de Mangaratiba.  
Algumas partes tem som 
carro 

   

00:18:57 00:33:22 Vista do mirante de Mangaratiba , 
partindo de diversos ângulos 

Vento e em alguns momentos 
a equipe conversando. 

   

00:33:23 00:36:02 Bebedouro de D. Pedro II, na primeira 
estrada de rodagem. 

Crianças ao fundo, e em 
alguns momentos pássaros 
cantam. 

   

00:36:03 00:39:17 Paisagem da estrada para a Fazenda da 
Grama 

 Começa com o som  do carro 
e depois a câmera fica sem 
som. 
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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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