
 

 

Número de Fita: 01.0002 

Título: Paisagem Fazenda Florença e Alto da Serra 

Mídia: Mini-DV 

 

Time Code Vídeo Áudio Tema Comentário 

Imperdível 

(interno ao 

material) 

Sugestão 

(conexões 

externas) 

in out 

00:23 02:05 Vista externa da 

fazenda. 

. FA   

02:05 02:25 Senhor Manoel 

Salvador sentado 

dentro de um 

carro. 

 FA   

02:25 05:52 Senhor Manoel 

em sua casa, em 

pé na porta, 

tocando a 

sanfona. 

Ouvem-se os 

acordes da sanfona 

FA   

05:52 06:39 A esposa de seu 

Manoel em 

frente a sua casa. 

A mulher relata 

como já dançou 

muito e que parou 

de dançar após 

casar-se. 

FA   



06:39 09:54 Senhor Manoel 

toca sua sanfona 

em frente sua 

casa 

Ouve-se os acordes 

da sanfona 

FA   

09:54 15:09 Manoel toca sua 

sanfona para 

diversas pessoas, 

há dança e muita 

alegria 

Ouve-se o som da 

sanfona e das 

palmas 

FA   

15:09 15:27 Idem. Marta Abreu 

anuncia que irá 

para o quilombo e 

que por isso era 

necessário encerrar 

os trabalhos 

naquela fazenda 

FA   

15:27 16:33 Idem. Perguntam onde 

Manoel havia 

aprendido a tocar 

sanfona. Ele 

responde que 

aprendeu sozinho. 

O pesquisador 

pergunta então seu 

nome e se Manoel 

permitiria a 

utilização de sua 

imagem. Manoel 

confirma. 

FA   

16:33 18:46 Visão externa da 

Fazenda. 

 FA   

18:46 25:07 Visão interna da 

casa, com close 

nos móveis e em 

todo o conjunto 

arquitetônico. 

 FA   

25:07 27:38 Visão externa da 

Fazenda 

    



27:38 31:07 Seu Carlos 

conduz uma 

charrete 

O som dos cascos 

do cavalo 

   

31:07 32:21 Caminho para o 

Quilombo São 

José da Serra 

 QL   

32:21 41:52 Quilombo São 

José da Serra e 

festa jongueira. 

Som dos tambores 

do Jongo 

JO   

41:52 49:41 Idem Jongueiras(os) 

cantam: “Aí eu fui 

na mata buscar a 

lenha/ passei na 

cachoeira molhei a 

mão/ senhor da 

pedreira meche 

essa fogueira/além 

da fogueira ajuda 

todos os irmãos” 

JO   

49:41 50:00 Idem. Rezam todos(as) a 

oração do Pai 

Nosso 

JO   

50:00 52:10   Jongueiras(os) 

Cantam: “na 

senzala tem um 

velho esse velho 

canta assim/ 

caminhando tem 

espinho mas na 

frente tem jardim/ 

é um jardim de 

flores/ é um jardim 

de luz/ nosso 

caminho é Jesus” 

JO   



 

 

Legenda dos Temas Equipe de Decupagem 

Fazenda: FA 
Jongo: JO 
Quilombo: QL 

Matheus Sinder 
Bruna Lamego 
Fernanda Pinheiro 

 

52:10 54:12 Idem Jongueiras(os) 

cantam: “nossa 

senhora do rosário 

e também São 

Benedito” 

JO   

54:12 56:40 Idem Jongueiras(os) 

cantam: “Deixa a 

moreninha 

passear” 

JO   

56:40 1:03:02 Idem Jongueiras(os) 

cantam: “no dia 

treze de maio é um 

dia muito 

bonito/todo preto 

se reúne pra saldar 

são Benedito” 

JO   


