
 
Número da fita: 0108 
 
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 01:46 Depois de percorrerem 
a área do quilombo, 
Liliane, Pastor Luis e 
sua esposa voltam 
para o local da festa. 
Imagens da festa.  

Falatório e batucada.     

01:47 05:45 Imagem de um grupo 
encenando uma dança 
com pau (talvez seja 
mineiro-pau). Em 
seguida, no centro de 
uma roda, dois 
homens lutam com 
facões. Depois, a 
mesma luta, só que 
agora com um homem 
e uma mulher.  

Batuques.     
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05:46 09:35 Três senhores falam 
sobre os tambores de 
jongo de São José da 
Serra. Imagem dos 
tambores.   

Hebe entrevista os três 
senhores, eles são 
tocadores de tambor 
de Arrozal. Um dele 
diz que aprendeu a 
tocar com os antigos. 
Martha pergunta como 
se faz um tambor, ele 
diz que é difícil, mas 
tem profissionais que 
produzem tambores 
hoje em dia.  

JO   

09:36 17:53 Imagem da festa. Luiz 
Fernando Cândido 
(Feijão) observa a 
capoeira.  

Batuques e música de 
capoeira.  

   

17:54 19:34 Sr. Manoel Belizário 
(do calango) 
cumprimenta o Pastor 
Luis. Imagem da 
sanfona de 8 baixos.  

Conversas isoladas.  CA   

19:35 20:22 Feijão aguarda a Folia 
de Reis que se prepara 
dentro da igreja. 
Imagem do grupo de 
Folia se arrumando. 

Conversas isoladas.  FR   
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20:23 28:13 Feijão cumprimenta o 
sr. Manoel Belizário. 
Sentados, Pastor Luis 
com o violão e sr. 
Manoel com sua 
sanfona iniciam um 
calango, Feijão os 
observa de pé. Um 
homem arrisca um 
verso e Feijão 
acompanha. Imagem 
do sr. Manoel tocando 
a sanfona.  

Calango. CA   

28:14 36:51 Feijão entra na roda de 
capoeira. Imagem de 
Feijão jogando 
capoeira.  

Música de capoeira.     

36:52 41:22 Imagem da Folia de 
Reis.  

Cantoria da Folia FR   
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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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