
Número da fita: 0022  
 
Título: Entrevista com D. Joana Azevedo  
 
Mídia: Mini DV 
 
 
Time  Code 
 
 
in out 

Vídeo Áudio Tema Comentário 
imperdível 
(interno ao 
material) 

Sugestão 
(conexões 
externas) 

00:01 04:16 D. Joana, na varanda 
de sua casa. Plano 
americano 

Genealogia; afirma 
que o seu sítio era do 
seu bisavó por parte 
de pai (Francisco 
Azevedo da Silva) 
 

CN 
 

  

04:17 05:09 Idem Fala do trabalho na 
roça passado pelo 
pai. 

CN   

05:10 08:29 Idem Começa a falar da 
Igreja e da Fazenda 
Santa Rita de José de 
Souza Breves. Conta 
da construção das 
Igrejas pelo Breves, 
tanto de Santa Rita, 
quanto de São José.  

FA   

1 



08:20 11:00 Idem “Meu pai contava 
que eles não foram 
escravos, mas o pai 
do meu pai era 
administrador da 
fazenda, lá de cima, 
de Santa Rita do 
Bracuí (...) mas o 
José de Souza 
Breves era um bom 
patrão, não judiava 
dos escravos não (...) 
foi ele que mandou 
fazer essa igreja 
aqui” 

ME 
FA  

  

11:01 11:48 Idem Diz que o cemitério 
também foi 
construído por 
Breves. 

   

2 



11:49 13:05 Idem Fala novamente do 
seu avô Francisco 
Azevedo e afirma 
“ele nunca foi 
cativo” disse que 
nunca judiou de 
ninguém ” Porque  
tinha fazenda aí 
como no Grataú, 
judiava muito dos 
escravos (...) e aqui 
era tudo irmão e 
irmã” 

ME Como Seu José 
Adriano, D. Joana 
ratifica a imagem do 
dono da Grataú como 
um senhor mau. 

 

3 



13:06 14:13 Idem Fala que os escravos 
de Breves já estavam 
libertos quando 
ocorreu a abolição. 
Ratifica novamente: 
“a minha família 
nunca foi escravo, 
nem por parte da 
minha mãe, nem por 
parte do meu pai mas 
(...) os escravos eram 
nossos irmãos 
também, eram filhos 
de Deus eram 
escravos pela ordem 
da humanidade, mas 
pela ordem de Deus 
não era não, nós 
somos irmãos” 

ME   

14:14 18:51 Idem Conta como era o 
transporte, feito 
apenas através de 
barco. Conta da 
época em que foi 
batizada. Fala um 
pouco da sua família, 
antes do fim da 
entrevista. 

   

 
 
 

4 



 
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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