
 
Número da fita: 0107 
 
Título: Festa do 13 de Maio 
 
Mídia: Mini DV 
 
 
Time Code 
 
 
in out 

Vídeo Áudio Tema Comentário 
imperdível (interno 
ao material) 

Sugestão (conexões 
externas) 

00:00 02:48 Ônibus em frente ao 
DCE da UFF, em 
Niterói. Saída da 
excursão e da equipe 
do Projeto para São 
José da Serra.  

Conversa entre as 
pessoas.   
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02:49 22:32 Chegada de parte da 
equipe em São José da 
Serra: Hebe Mattos, 
Liliane Brito e, 
também, o Pastor Luis 
da comunidade da 
Rasa, de Cabo Frio. 
Imagem das pessoas 
chegando para a festa. 
O Pastor Luis observa 
o lugar. Filmagem da 
missa que ocorre no 
momento da chegada 
da equipe, do lado de 
fora da igreja do 
quilombo. No altar, 
um retrato do papa 
Bento XVI ao fundo, 
uma imagem de N. 
Srª. Aparecida sobre a 
mesa e muitas frutas 
no chão. Aparecem no 
quadro o sr. Manoel 
Seabra e Toninho 
junto ao padre e outros 
celebrantes.  

Inicialmente, música e 
falatório.  
 
Rituais de missa 
(cantos e palavras do 
padre). 

 Os cantos durante a 
missa são 
acompanhados pelos 
tambores do jongo. No 
momento do abraço da 
paz eles cantam a 
música: “um abraço 
negro, um sorriso 
negro, traz 
felicidade...” 
É uma missa com 
elementos africanos, 
bem animada! 

 

22:33 25:03 Terminando a missa, 
sai uma procissão 
rumo a igreja ao lado. 
Pessoas observam em 
volta.  

Batuques e falatório.     
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25:04 28:15 Paisagem do 
quilombo. Pessoas 
chegam para a festa. 
Sr. Manoel Seabra 
posa para fotos em 
frente a um enorme 
pôster com seu retrato.

Ruídos.     

28:16 29:31 Hebe Mattos apresenta 
Toninho ao Pastor 
Luis.  

Pastor Luis conversa 
rapidamente com 
Toninho sobre a 
questão do título das 
terras.  

QL   

29:32 41:38 Imagens de um grupo 
fazendo batucada no 
local da festa. Em 
seguida, Pastor Luis, 
sua esposa e Liliane 
saem para conhecer 
outras áreas do 
quilombo. Pelo 
caminho encontram 
um membro da 
comunidade que irá 
lhes mostrar o local do 
antigo engenho.   

Batuques e falatórios. 
 
Conversas isoladas.  

QL   
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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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