
 
Número da fita: 0077 
 
Título: Entrevista com Benedito Seixas e Antônio Seixas  
 
Mídia: Mini DV 
 
 
Time Code 
 
 
In out 

Vídeo Áudio Tema Comentário 
imperdível (interno 
ao material) 

Sugestão (conexões 
externas) 

00: 02 02: 00 S. Antônio e S. 
Benedito na varanda.  

Falam sobre quem 
contava as histórias da 
região. E quem são os 
filhos do Sirilo – S. 
Benedito havia 
contado anteriormente 
uma história sobre o 
escravo Sirilo que era 
do Breves.  

   

02: 01 03: 53 Idem Falam que não ia 
muita gente de fora 
para os bailes da 
região e conta-nos 
onde aconteciam esses 
bailes.  
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03: 54 05: 26              Idem Falam quantas 
famílias tinham no 
Bracuí quando eles 
eram mais jovens. 
Lista os nomes das 
famílias.  

   

05: 27 07: 00             Idem Ana Rios pergunta se 
eles ouviram falar de 
algum senso na região 
durante a década de 
1940, eles respondem 
dizendo que nunca 
ouviram falar nisso.  

   

07: 01 08: 20            Idem Falam que 
antigamente a 
plantação de banana 
era o carro chefe da 
região, mas eles 
trabalhavam 
basicamente com a 
produção de 
subsistência. S. 
Antônio explica como 
era feita a venda da 
banana para outra 
região, transportavam 
a banana pelo rio. E 
quando entrou a 
estrada Rio-Santos o 
transporte passou a ser 
feito por caminhão. 

CN   
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08: 21 09: 03                Idem Tinha um padre que ia 
para a região fazer as 
missas e os 
casamentos na Igreja 
São José. O padre que 
vinha era de Angra.   

   

09: 04 11: 00              Idem S. Benedito fala que 
Sirilo é sobrenome e 
eles não se lembram o 
primeiro nome do 
escravo da história que 
eles haviam contado 
anteriormente. A 
esposa do S. Antônio é 
da família Sirilo.  

   

11: 01 12: 07 S. Antônio e S. 
Benedito e a equipe.  

Fim da entrevista. 
Confraternização da 
equipe com os 
entrevistados.  
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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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