
 
Número da fita: 0012 
 
Título: Entrevista com Eva da Conceição 
 
Mídia: 8mm 
 
 
Time  Code 
 
 
in out 

Vídeo Áudio Tema Comentário 
imperdível (interno 
ao material) 

Sugestão (conexões 
externas) 

00:01 01:36 Imagem da Dona Eva 
Conceição sentada, 
plano americano. 

Dona Eva fala do 
trabalho e da vida na 
roça. 

CN   

01:37 03:46 Idem. A câmera 
desloca-se para a 
esquerda e mostra o 
Pastor Luís. 

Liliane pergunta de 
um parente do Pastor 
Luís. Ele fala o nome 
pessoas antigas e de 
ex-escravos que 
dançavam o jongo. 
Luís canta. 

ME, JO   

03:47 04:45 Imagem do Pastor 
Luís sentado, plano 
americano. 

Thiago pergunta se a 
música é da época da 
infância de Luís. Ele 
diz que é antiga e fala 
em “reis de boi”. 
Depois fala de “jogo 
de malha”, Luís e 
Dona Eva explicam 
como era.   

   



04:46 06:18 Idem. A câmera 
desloca-se para a 
direita e mostra a 
Dona Eva.  

Liliane pergunta de 
Samôa. Luís e Dona 
Eva falam de pessoas 
antigas. Luís conta que 
cursa Graduação em 
História. Dona Eva 
conta que no passado 
havia mais respeito 
entre as pessoas. 

   

06:19 12:38 Imagem da Dona Eva 
sentada, plano 
americano. A câmera 
desloca-se para direita 
e mostra um homem 
sentado, depois volta a 
mostrar Dona Eva. 

Liliane pede que Luís 
fale sobre o seu 
bisavô. Dona Eva diz 
que ele veio de fora, 
da África e que ele era 
escravo. Conta que os 
escravos vinham em 
um navio e fala onde 
acontecia os 
desembarques. Fala 
também de um tipo de 
pesca que se fazia 
antigamente. Um 
homem fala sobre o 
fim da escravidão e de 
um mercador de 
escravos que existiu 
ali. Dona Eva conta de 
uma plantação de 
bananas, mas um 
homem fala ao fundo 
atrapalhando o som da 
entrevistada.   

ME   



12:39 17:11 Dona Eva sentada, 
plano americano. A 
câmera desloca-se 
mostrando um homem 
sentado a sua direita. 

Thiago e Liliane 
agradecem pela 
entrevista e pedem 
autorização do uso das 
imagens e da fala da 
entrevistada pelo 
Projeto Petrobrás. Eles 
explicam o projeto. 
Um homem conversa 
com eles sobre áreas 
que vão ser entregues 
pelo governo aos 
quilombolas dali. 
Todos conversam.  

   

 
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 
Rejane Celeste 
Thiago Campos 
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