
 
Número da fita: 0097 
 
Título: Entrevista com Luis Oliveira de Sousa (Pastor Luis) 
 
Mídia: Mini-DV 
 
 
Time Code 
 
 
in out 

Vídeo Áudio Tema Comentário 
imperdível 
(interno ao 
material) 

Sugestão 
(conexões 
externas) 

00:00:00 00:02:26 Enquadramento 
fechado no rosto do 
Pastor Luis 

Conta alguns problemas que o movimento negro de Búzios 
enfrentou, o reconhecimento da comunidade quilombola e a 
associação quilombola.  

QL   

00:02:27 00:06:52 Idem Fala sobre a estátua construída no mandado de Mirinho 
Braga em homenagem a Zulu. Conta a história de que 
estava sendo montada por um ex-padre (que já morreu) e 
começou a escrever um livro que tinha o a história de Zulu - 
que é considerado o chefe do quilombo que originou a 
comunidade.  

   

00:06:53 00:07:48 Idem Diz que o tem o livro na Igreja Católica sobre alguns negros 
desembarcados em Búzios. 

MT   

00:07:49 00:08:38 Idem Fala um pouco mais do envolvimento com a política 
partidária. Diz que o INCRA está firme lá. 

   

00:08:47 00:10:34 Idem Fala da ida para Nilópolis durante  a sua infância e depois 
volta para Rasa.  

   

00:10:35 00:10:51 Idem Explica que todo mundo sabe dos marcos que divide as 
terras. 

   

00:10:52 00:11:28 Idem Conta das duas saídas como pescador    
00:11:29 00:12:00 Idem Serviu a Marinha onde ficou por um ano    
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00:12:01 00:16:08 Fechada no rosto do 
Pastor Luis. Fecha 
mais ainda na mão e 
no olho e depois 
retorna para todo o 
rosto. 

Fala um pouco de como começou na política. Foi por meio 
de reuniões políticas que ia com seu avô Aristides. E 
começou gostar de política. Era do município.  Relata mais 
a sua experiência com a política. 

   

00:16:09 00:18:35 Idem Fala de um homem que expulsa algumas pessoas das terras 
em Formosa. 

   

00:18:36 00:20:54 Idem Conta um pouco como o movimento negro de Búzios está 
hoje. 

   

00:20:55 00:22:11 Idem  Explica sobre a Afro-Búzios.    
00:22:12 00:24:09 Idem Narra como está a mobilização da comunidade e como está 

a associação Quilombola da comunidade. 
   

00:24:10 00:25:10 Varia entre o 
entrevistado e o 
entrevistador. 

Encerramento e autorização pra uso da entrevista.    

00:25:11 00: Sem imagem – tela 
azul. 

Sem som.    

 
 

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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