
Número da fita: 0020 
 
Título: Entrevista com José Silva (Zé Pretinho) 
 
Mídia: 8 mm 
 
 
Time  Code 
 
 
in out 

Vídeo Áudio Tema Comentário 
imperdível 
(interno ao 
material) 

Sugestão 
(conexões 
externas) 

00:00: 01 00:00: 49 Imagem de Seu Zé 
Pretinho em plano 
americano. 

Carlos pergunta o 
nome do entrevistado 
e a idade dele.Carlos 
esclarece o objetivo 
da entrevista, 
dizendo para Seu Zé 
Pretinho que irá 
perguntar sobre sua 
família. 
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00:00: 50  Idem. Seu Zé Pretinho fala 
das raízes de sua 
família (Duas 
Barras).Na vida com 
a família na fazenda 
da Serra.Carlos 
pergunta dos avós 
paternos de Seu Zé 
Pretinho.Ele 
responde o nome 
deles: José Tropeiro 
e Antônia Maria. 
Carlos pergunta os 
nomes de seus tios-
avós. Seu Zé pretinho 
não chegou a 
conhecer. Carlos 
pergunta o nome dos 
tios de Seu Zé 
Pretinho. Ele diz ter 
11 tios e fala os 
nomes. Carlos 
pergunta o nome o 
pai Seu Zé Pretinho. 
Ele responde: José da 
Silva de Oliveira. 
Carlos pergunta se o 
avô de Seu Zé 
Pretinho era da época 
do cativeiro. 
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 3

  Idem. Ele responde que 
sim. Zé Pretinho fale 
o nome do 
Fazendeiro que 
possivelmente era 
dono das terras onde 
seus avós 
trabalhavam Senhor 
Zé Fininha.Carlos 
pergunta se os tios de 
Seu Zé Pretinho eram 
escravos.Ele 
responde que 
não.Seu Zé Pretinho 
fala que sua mãe foi 
escrava.Carlos 
pergunta o nome da 
mãe de seu Zé 
Pretinho.Ele 
responde: Antônia 
Maria da Conceição 
e o pai José Silva 
Oliveira.Seu Zé 
Pretinho afirma que 
seus pais foram 
escravos da mesma 
fazenda. 
Seu Zé Pretinho não 
conheceu seus avós 
por parte de mãe. 
Mas fala o nome da 
avó: Maria José. 
também afirma que 
seus avós maternos 
também eram do 
cativeiro. 
 

ME   



 00:09:15 Idem. Mas também eram do 
cativeiro. Seu Zé 
Pretinho fala da vida 
na fazenda. Trabalho 
condições de vida. 

   

00:09: 16 00:10: 32 Idem. Antônio Carlos 
pergunta se Seu Zé 
Pretinho conheceu os 
avós.Ele respondeu 
que sim.Antônio 
Carlos pergunta se 
Seu Zé Pretinho 
lembra de alguma 
História.Ele conta 
que o “povo” tinha 
que trabalhar 
mesmo.Conta das 
pernas marcadas do 
Avô como um sinal 
da escravidão.Fala 
dos maus tratos da 
época. 

ME   
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00:10:33  Idem. Antônio Carlos 
pergunta sobre o 
calango. Seu Zé 
Pretinho fala que 
havia festas na 
fazenda, como o 
mineiro-pau. Carlos 
pergunta se o avô de 
Seu Zé Pretinho 
dançava mineiro-
pau.Ele responde que 
não.Seu Zé Pretinho 
conta como surgiu o 
mineiro-pau.Carlos 
pergunta quando o 
grupo de mineiro-pau 
foi formado.Seu Zé 
Pretinho diz que foi à 
22 anos.Carlos 
pergunta se antes do 
grupo as pessoas 
jogavam o mineiro- 
pau.Seu Zé Pretinho 
diz que sim.No 
Sábado e no 
Domingo depois do 
trabalho.Seu Zé 
Pretinho canta que 
viu o mineiro-pau 
numa festa em uma 
cidade vizinha e dali 
quis aprender. 

Mineiro-pau   
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  Idem. Carlos pergunta 
sobre as festas da 
época dos Avós de 
Seu Zé Pretinho. Seu 
Zé Pretinho conta 
que no Fim de 
semana seus avós 
cantavam muito 
calango e depois 
tinha roda de pau. 
Carlos pergunta se 
além do calango 
tinha algo mais. Ele 
fala que havia 
futebol. 
Antônio Carlos 
pergunta se Seu Zé 
Pretinho também é 
do calango. Ele 
responde que já não 
tem uma memória 
muito boa. 
Edmilson pergunta se 
Seu Zé Pretinho fazia 
desafio no calango. 
Ele responde que 
sim. 
calango.. 
 

Mineiro-pau 
CA 
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  Idem. Carlos pergunta se o 
calango continua até 
hoje. Seu Zé Pretinho 
responde que sim e 
que tem um grupo de 
Duas Barras que faz 
calango. Antônio 
Carlos pergunta se 
no mineiro-pau tem 
gente do calango. Ele 
responde que sim e 
fala uns nomes. 
Carlos pergunta se na 
época do avô de Seu 
Zé Pretinho havia 
caxambu, tambor... 
Ele descreve o 
tambor e fala que o 
avô gostava muito de 
sair na folia de reis. 
Seu Zé Pretinho fala  
que sai na folia de 
reis e  faz 16 anos 
que ele num sai. Ele 
era mestre nas folias. 
Carlos pergunta o 
nome da folia e ele 
fala que era 
andorinha. 

Mineiro-pau   
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 00:16:06 Idem. Antônio Carlos 
pergunta se a folia 
saia dia 24 de 
Dezembro até o dia 
06 de  janeiro.Seu Zé 
Pretinho responde 
que ia até o dia 20 de 
janeiro, por causa de 
São 
Sebastião.Antônio 
Carlos pergunta 
quantas folias tinha 
na região.Seu Zé 
Pretinho responde 55 
folias.Seu Zé 
Pretinho fala da 
reunião dessas folias 
no dia 06 de janeiro. 

Mineiro-pau   
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00:16:07  Idem. Antônio Carlos 
pergunta se a folia 
saia no dia de Nossa 
Senhora da 
Conceição. Seu Zé 
Pretinho diz que sim, 
junto com o mineiro-
pau. 
Carlos pergunta se o 
avô de Seu Zé 
Pretinho fazia 
folia.Seu Zé Pretinho 
fala que seu avô era 
folião.A folia passou 
de seu avô para ele.o 
Avô era dono da 
folia - segundo Seu 
Zé 
Pretinho.Edmilson 
pergunta quantos 
anos o avô de Seu Zé 
Pretinho ficou na 
folia.Seu Zé Pretinho 
diz que a folia nunca 
parou. 
Antônio Carlos 
pergunta se a folia 
era dentro da 
fazenda. Seu Zé 
Pretinho diz que sim. 

FO   
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00:16:07  Idem.  Antônio Carlos 
pergunta se o dono 
da fazenda não se 
importava. Seu Zé 
Pretinho diz que não 
e que a folia entrava 
na casa do 
fazendeiro.Todos 
respeitam a folia de 
reis.Atualmente Seu 
Zé Pretinho diz que é 
mais difícil. 
Antônio Carlos 
pergunta se na 
fazenda havia apenas 
a folia de Seu Zé 
Pretinho. Ele 
responde que não, 
que havia outras. 
Carlos pergunta o 
que acontecia quando 
uma folia encontrava 
a outra. Seu Zé 
Pretinho diz que há 
sempre o respeito e 
uma folia abria 
passagem para a 
outra passar. 
Edmilson pergunta se 
a folia saia para 
outros lugares. 

FO 
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00:16:07  Idem.  Seu Zé Pretinho diz 
que a folia só 
percorria o município 
de Duas 
Barras.Antônio 
Carlos pergunta se 
Seu Zé Pretinho 
tocava algum 
instrumento.Ele diz 
que tocava 
cavaquinho.Carlos 
pergunta se ele 
tocava calango.Ele 
diz que sim.e que 
toca bateria 
também.Antônio 
Carlos pergunta 
como ele 
aprendeu.Ele 
responde que foi com 
seus pais.Antônio 
Carlos pergunta se os 
pais de Seu Zé 
Pretinho faziam os 
instrumentos.Ele fala 
que na roça era tudo 
feito.Antônio Carlos 
pergunta  se  Seu Zé 
Pretinho aprendeu a 
fazer instrumentos 
com seus pais.Ele 
responde que sim. 

FO 
 

  

 11



00:16:07 00:23:19 Idem. Edmilson pergunta 
que tipo de 
instrumento. Seu Zé 
Pretinho descreve. 
Antônio Carlos 
pergunta se as 
pessoas da fazenda 
eram  de Nossa 
Senhora da 
Conceição.Seu Zé 
Pretinho responde 
que sim.Carlos 
pergunta se o pai de 
Seu Zé Pretinho fazia 
folia, calango quando 
não tinha festa.Seu 
Zé Pretinho responde 
que sim.Ia para  casa 
dos vizinhos aos 
domingos. Carlos 
pergunta se Seu 
Pretinho conhece 
alguém que dance 
jongo, caxambu... 
Seu Zé Pretinho 
responde que não, 
não ouviu falar. 
Antônio Carlos 
pergunta sobre o 
fado. Seu Zé 
Pretinho desconhece. 
 

FO 
CA 
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00:23:20 00:32:37 Idem. Carlos pergunta 
quando que foi 
organizado o grupo 
de mineiro-pau de 
Seu Pretinho.Ele diz 
que o grupo tem 22 
anos.Seu Zé Pretinho 
parou com a folia de 
reis e foi para o 
mineiro pau.Antônio 
Carlos pergunta 
como é o mineiro- 
pau..Seu Zé Pretinho 
diz que é uma  dança 
perigosa.Tem que ter 
muita atenção para 
não acertar a cabeça 
do outro. Edmilson 
pergunta se já teve 
briga no mineiro-
pau. Ele responde 
que não. Antônio 
Carlos conta um caso 
de Duas Barras.Uma 
briga entre um 
fazendeiro e uma 
pessoa, onde o bastão 
( o pau) foi usado. 
Antônio Carlos 
pergunta se seu Zé 
Pretinho lembra de 
algum caso assim. 

Mineiro-pau   
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00:23:20 00:32:37 Idem. Carlos pergunta 
quando que foi 
organizado o grupo 
de mineiro-pau de 
Seu Pretinho.Ele diz 
que o grupo tem 22 
anos.Seu Zé Pretinho 
parou com a folia de 
reis e foi para o 
mineiro pau.Antônio 
Carlos pergunta 
como é o mineiro- 
pau..Seu Zé Pretinho 
diz que é uma  dança 
perigosa.Tem que ter 
muita atenção para 
não acertar a cabeça 
do outro. Edmilson 
pergunta se já teve 
briga no mineiro-
pau. Ele responde 
que não. Antônio 
Carlos conta um caso 
de Duas Barras.Uma 
briga entre um 
fazendeiro e uma 
pessoa, onde o bastão 
( o pau) foi usado. 
Antônio Carlos 
pergunta se seu Zé 
Pretinho lembra de 
algum caso assim. 

Mineiro-pau   
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00:23:20 00:32:37 Idem. Ele não responde 
exatamente, mas diz 
que o pau era 
utilizado em 
brigas.Edmilson 
pergunta se Seu Zé 
Pretinho  era 
carreiro.Ele responde  
que puxou carro de 
boi.Carlos pergunta 
novamente o que é o 
mineiro-pau, o que 
acontece quando se 
joga o mineiro-pau. 
Seu Zé Pretinho 
responde que é uma 
dança bem bonita. 
Antônio Carlos 
pergunta sobre os 
instrumentos do 
mineiro-pau. Seu Zé 
Pretinho enumera. 
Antônio Carlos 
pergunta do ritmo. 
Seu Zé Pretinho 
responde que o ritmo 
é semelhante ao do 
calango.Carlos 
pergunta se também 
tem desafio.Seu Zé 
Pretinho responde 
que não. 
 
 
 
 
 

Mineiro-pau  



00:23:20 00:32:37 Idem. Antônio Carlos 
pergunta se as 
pessoas ficam 
versando. Seu Zé 
Pretinho responde 
que sim e conta 
como surgiu o 
mineiro-pau. Antônio 
Carlos pergunta se o 
fazendeiro apoiava o 
mineiro-pau.Ele 
responde que 
sim.Voltando aos 
instrumentos, 
Antônio Carlos 
pergunta se tinha 
viola no mineiro-
pau.Seu Zé pretinho 
Responde Que 
não.Seu Zé pretinho 
fala q o mineiro-pau 
tem mestre como na 
folia.Seu Zé Pretinho 
diz que o mestre 
maca o apito, em 
seguida ele descreve 
a roda, que no final 
só poder uma par de 
participantes.Antônio 
Carlos pergunta se há 
quanto no mineiro-
pau. 
 

Mineiro-pau  
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 Idem. Ele não responde 
exatamente, mas diz 
que o pau era 
utilizado em 
brigas.Edmilson 
pergunta se Seu Zé 
Pretinho  era 
carreiro.Ele responde  
que puxou carro de 
boi.Carlos pergunta 
novamente o que é o 
mineiro-pau, o que 
acontece quando se 
joga o mineiro-pau. 
Seu Zé Pretinho 
responde que é uma 
dança bem bonita. 
Antônio Carlos 
pergunta sobre os 
instrumentos do 
mineiro-pau. Seu Zé 
Pretinho enumera. 
Antônio Carlos 
pergunta do ritmo. 
Seu Zé Pretinho 
responde que o ritmo 
é semelhante ao do 
calango.Carlos 
pergunta se também 
tem desafio.Seu Zé 
Pretinho responde 
que não. 
 
 
 
 
 

Mineiro-pau  



 
 
 

 Idem. Antônio Carlos pede 
para o Seu Zé 
Pretinho cantar. Ele 
canta: “O mineiro-
pau ta em cima, ta 
embaixo. O mineiro-
pau vai ao meio para 
não erra, sou do 
mineiro-pau...” 
Antônio Carlos 
pergunta se o bastão 
tem um comprimento 
certo. Seu Zé 
Pretinho responde 
que sim, para não 
machucar a mão. 
Edmilson ´pergunta 
sobre a roupa do 
mineiro-pau.Seu Zé 
Pretinho fala que é 
uma camisa branca, 
um lenço vermelho, 
um chapéu de palha e 
calça jeans.Edmilson 
pergunta o 
significado do lenço 
vermelho.Ele 
responde  “ significa 
raiz”. 
 
 
 
 
 

Mineiro-pau  
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00:32:37 Idem. Carlos pergunta se há 
alguma data especial 
para a apresentação 
do grupo.Carlos 
pergunta quantos 
integrantes tem o 
grupo.Seu Zé 
Pretinho fala 22 
pessoas. Carlos 
pergunta se a criança 
pode participar.Seu 
Zé Pretinho diz que 
não, pois é muito 
perigoso. 

Mineiro-pau  
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00:32:38 
 
 

00:40:19 Idem. Carlos pergunta se 
alguém da família de 
Seu Zé Pretinho saiu 
de duas Barras e foi 
para outro lugar.Seu 
Zé  Pretinho falou de 
um tio que mudou 
para Friburgo.Fala de 
parentes que moram 
no Rio de janeiro.Seu 
Zé Pretinho fala dos 
irmão.Carlos 
pergunta se o pai de 
Seu Zé Pretinho era 
da folia.Ele 
respondeu que era 
sanfoneiro.Seu Zé 
Pretinho fala da 
bandeira da 
folia.Edmilson 
pergunta sobre os 
três reis magos.Seu 
Zé Pretinho fala de 
Valtazar e na 
importância dele.Seu 
Zé Pretinho fala de 
religiosidade. 

 
FO 
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00:40:20 
 
 

00:41:11 Idem. Pedido de 
autorização para a 
utilização da 
entrevista. 

Mineiro-pau  

 
 

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 

 

 21


	Vídeo
	Equipe de decupagem


