
Número da fita: 0054 
 
Título: Entrevista com José Silva e Hamilton Miranda 
 
Mídia: Mini DV 
 
 
Time Code 
 
 
in out 

Vídeo Áudio Tema Comentário 
imperdível 
(interno ao 
material) 

Sugestão 
(conexões 
externas) 

00:00:01  00:06:47 S. Miltinho 
em plano 
Americano. 

S. Miltinho 
canta o 
mineiro-pau: 
“O mineiro pau 
da serra 
chegando 
agora.”. Diz 
que no mineiro 
pau sempre tem 
calangueiro e 
que as pessoas 
só respondem.  

Mineiro 
pau 

  

00:06:48 00:09:11 A câmera 
abre e foca 
S. Miltinho 
e Seu Zé 
Pretinho. 

S. Miltinho 
conta algumas 
histórias  que 
sua mãe 
contava (João e 
Maria). 
Edmilson 
pergunta se o 
avô de S. 
Miltinho 
contava muitas 
histórias. Ele 
reponde que 
não. Ele conta 
as dificuldades 
da vida, na 
infância. 

Mineiro 
pau 
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00:09:12  00:06:47  S. Miltinho 
em plano 
americano. 

Edmilson pergunta 
se a mãe de S. 
miltinho contava 
alguma história do 
tempo do cativeiro. 
Ele responde que 
não. S. Miltinho 
fala o nome do pai: 
Nistinho Miranda e 
da Mãe: Isabel 
Pinto Miranda. 
Antonio Carlos 
pergunta de onde 
vêm os pais de S. 
Miltinho. Ele 
responde que o pai 
vem da fazenda 
Santana e a mãe da 
Fazenda das 
Posses..Perguntam 
o nome do avô 
paterno: Paulo 
pinto ) Fazenda das 
Posses) e a avó: 
Maria Silvina 
(Fazenda das 
Posses). Perguntam 
sobre os bisavós e 
S. Miltinho não 
sabe informa. 
 Perguntam sobre 
histórias das 
fazendas. S. 
Miltinho só lembra 
que tinha muito 
café. 
S. Miltinho conta  
de um episódio de 
sua infância onde o 
“cacete” aparece. 
S. Miltinho conta 
que todos na 
família praticavam 
cacete. 

FA 
 
Mineiro 
pau 
 
Cacete  
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00:09:12  00:16:04  S. Miltinho em 
plano 
americano 

Descreve o 
trabalho na 
fazenda. Os 
bailes na 
fazenda. 
Antonio Carlos 
pergunta se o 
baile era de 
calango. Ele 
responde que 
com certeza, 
com sanfona e 
pandeiro. 

CA 
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00:16:05   A câmera 
enfoca S. Zé 
pretinho e S. 
Miltinho. 

Continua 
descrevendo o 
baile. Isabel 
pergunta se eles 
já ouviram falar 
de jongo e 
caxambu. S. Zé 
diz não. S. 
Miltinho 
concorda, 
dizendo que na 
época era 
calango e folia. 
S. Miltinho diz 
que começou 
primeiro com a 
folia. Isabel 
pergunta se o 
pai de S. 
Miltinho fazia 
folia. Ele 
responde que 
não, mas, que o 
pai praticava 
cacete. Isabel 
pergunta 
quando S. 
Miltinho saiu 
da fazenda, ele 
responde em 
1971. Antonio 
Carlos pergunta 
S. Zé pretinho  
sobre sua 
participação na 
folia de reis e 
no mineiro pau. 
Ele fala que 
saiu 18 anos na 
folia e depois 
foi para o 
mineiro pau. 
Antonio Carlos 
pergunta como 
S. Zé Pretinho 
começou na 
folia.  

CA  
FR 
JO 
Cacete 
Mineiro pau 
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idem: 00:26:14 A câmera 

enfoca S. Zé 
Pretinho e S. 
Miltinho. 

Ele responde 
que começou 
com seu pai. S. 
Zé pretinho diz 
que nunca saiu 
briga na folia. 
Ele descreve 
como a folia 
saía: Os 
palhaços saíam e 
beijavam a 
bandeira. Ele 
conta uma 
história onde a 
folia de um 
amigo foi pega 
pelo “bicho-
ruim”. Edmilson 
pergunta quando 
o pai de S. Zé 
pretinho 
começou na 
folia.Ele diz que 
seu pai sempre 
gostou de folia. 
S. Zé Pretinho 
conta que 
antigamente as 
folias vinham da 
cidade no dia de 
reis. (06 de  
janeiro). Hoje 
em dia elas 
desfilam o ano 
inteiro. A época 
de saída da folia 
e do Natal até o 
dia 20 de 
janeiro. 

FO   
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. 
00:26:15 00:26:58 Close em S. Zé 

Pretinho. 
S. Zé Pretinho 
já tinha grupo 
de mineiro pau 
junto com a 
folia. O grupo 
de mineiro - 
pau tem 22 
anos. 

FR 
 
Mineiro 
pau 

  

00:26:59 00:28:53 A câmera 
enfoca S. 
Miltinho e S. 
Zé Pretinho. 

Pedido de 
autorização 
para a 
utilização da 
entrevista. 
S. Miltinho dá 
a sugestão de 
filmar na 
fazenda numa 
próxima 
ocasião. 

FR   

00:28:54 00:37:14 Imagens do 
museu da folia.

Silêncio FR   

00:37:15 00:37:34 Bandeira de 
folia. 

Folia tocando. FR   

00:37:35 00:41:17 A folia 
cantando e 
tocando 

Folia 
cantando. 

FR   

00:41:18 00:41:40 Imagem do 
palhaço. 

Folia 
cantando. 

FR   

 
 

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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