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EDITORIAL
Alcance da paz exige vontade política com cedência
Beira (O Autarca) – O país celebra no próximo
domingo (04OUT2020), a passagem do 28º Aniversário do
Acordo Geral de Paz (AGP), rubricado a 04 de Outubro de
1992, em Roma, entre o Governo da Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique) e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).
Pouca graça tem aos moçambicanos a celebração
do 04 de Outubro transformado em feriado nacional, porquanto o país não consegue ainda viver em paz. Neste momento há dois conflitos militares que retiram o sossego dos
moçambicanos: O cenário de terrorrismo no norte e as incursões da auto-proclamada junta militar da Renamo no

Frase:

centro do país.
São situações de guerra eminente que sugerem uma
inteligência mais apurada do governo do dia para a sua superação. Porém, é um facto que só o empenho das partes
em conflito pode-se conseguir solucionar a actual crise e
permitir que o país volte a desfrutar de ambiente de paz
efectiva. Tudo passa necessariamente pela vontade política
e, sobretudo, com cedência das partes. Faz pouco sentido
que o país prevaleça “amarrado” nessa situação. Felizmente, são conhecidos de forma clara os principais pontos de
impasse, sobrando as partes apenas um entendimento para
desfazer o nó estrangulador.

Feliz 4 de Outubro.■ (R)

Felicidade é quando o que voce pensa, o que voce diz e o
que voce faz estão em harmonia.■ – Mahatma Gandhi
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A PAZ É A MAIOR VITÓRIA DOS MOÇAMBICANOS
FELIZ 4 DE OUTUBRO, DIA DA PAZ
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04 de Outubro
Dia da Paz

Com a Paz, a Emodraga empenha-se contínua e arduamente para
garantir a navegabilidade e acesso seguros aos portos nacionais

Viva a Paz
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Vem aí a segunda temporada do Aquele Papo
Maputo (O Autarca) – A série que já teve a sua primeira temporada no ano passado, sem dúvidas foi renovada para
uma segunda temporada onde serão abordados temas relacionados à Saúde Sexual e Reprodutiva, os desafios e dramas da adolescência, bem como as alegrias comuns à maior parte dos adolescentes. Acompanhamos a turma em histórias que tocam
em temas importantes para as suas vidas, como as primeiras relações sexuais, o abuso do álcool na juventude, violência no
namoro, HIV, e assédio sexual.
“Aquele Papo Que Anima” será lançada no dia 21 de Outubro com uma conferência de imprensa física (destinada
aos financiadores, parceiros, patrocinadores, e alguns meios de comunicação). No dia 22 de Outubro teremos a estreia com a
transmissão em tempo real através dos canais digitais em facebook/aquelepapo e pelo instagram em @aquelepapomz.
O lançamento será acompanhado por uma campanha de divulgação nos meios de comunicação de massa, redes sociais e em comunidades, através de sessões de aconselhamento e concertos que animam. A série terá 8 episódios e será
transmitida a partir de 22 Outubro, todas as quintas-feiras, pelas 17 horas, na TV Miramar, programa Atracções.■ (R)
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Anúncio da DFI da Exxon Mobil pode ultrapassar 2021
Maputo (O Autarca) – O Novo Boletim Económico do Moza Banco prevê prorrogação do anúncio da Decisão Final de Investimento (DFI) da Exxon Mobil para depois do próximo ano. As mexidas nas previsões anteriores têm a covid-19
como principal motivo. Devido à pandemia, a gigante americana registou, pela primeira vez na história, prejuízos consecutivos nos resultados trimestrais, traduzidos em perdas acumuadas de 1.7 bilião de dólares no primeiro semestre de 2020. Um
cenário influenciado também pela queda das cotações internacionais de combustíveis. Outro motivo que poderá influenciar o
adiamento do anúncio da DFI da Exxon Mobil, de acordo com o Boletim Económico do Moza Banco (que cita analistas internacionais) é o aumento, para o dobro, do volume total da dívida da empresa ao longo do primeiro semestre de 2020. Nos
primeiros seis meses do ano, a dívida da empresa americana aumentou em 23 biliões de dólares. O acréscimo da dívida justifica-se pela manutenção das despesas (Opex e Capex) e com pagamentos de dividendos aos seus investidores. Adicionalmente, no dia 31 de Agosto de 2020, a Exxon foi retirada do índice Dow Jones Industrial Average, onde as suas acções estiveram representadas desde 1928. Esta evolução deveu-se à redução do valor de mercado da Exxon nos últimos anos, passando de USD 500b em 2008 para USD 178b actualmente. No geral, o peso da indústria energética no índice Dow Jones Industrial Average diminuiu substancialmente entre 2008 e 2020, passando de 15% para apenas 2,5%, respectivamente.■ (R)
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FELIZ 4 DE OUTUBRO
DIA DA PAZ E
RECONCILIAÇÃO
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INE divulga estatísticas do turismo em 2019
Maputo (O Autarca) – O INE Instituto Nacional de Estatísticas acaba de divulger “Estatísticas do Turismo 2019”,
que retrata os principais resultados do Inquérito Mensal ao Alojamento e Restauração no período 2017 a 2019. Segundo o
INE, o objectivo desta publicação é reportar o quadro geral da evolução anual, de indicadores homogéneos do sector de Alojamento e Restauração baseados num painel de 224 empresas estruturadas segundo a Classificação das Actividades Económicas de Moçambique. Na Análise dos Principais Indicadores que se referem a “Oferta dos Produtos e Serviços/ Número de
quartos”, os resultados do inquérito tornados públicos mostram para o ano de 2019, uma concentração da capacidade de acolhimento de hóspedes nas províncias de Cidade de Maputo, Inhambane, Gaza e Tete que contribuíram com 63.2% do parque
de Alojamento e Restauração. Entre os principais contribuintes, a Cidade de Maputo representa 35.3% do parque de alojamento e restauração em 2019, tendo aumentado gradualmente nos últimos anos com registo de 33.7% e 34.9 alcançadas em
2017 e 2018 respectivamente. Em relação a variação anual, registou-se 1.2% em 2018 comparativamente a 2017 e 0.4 pontos
percentuais (p.p.) em 2019 comparativamente a 2018.■ (R)
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PGR apela a os cidadãos para denunciarem actos criminais
Maputo (O Autarca) – O Ministério Público apela a todos os cidadãos para procederem a denúncia de actos criminais de que tenham conhecimento à Procuradoria mais próxima, pelos meios formais de denúncia ou outras autoridades competentes. O apelo decorre da tomada de conhecimento pela Procuradoria Provincial da República-Maputo, através da denúncia de familiares da vítima e dos órgãos de comunicação social, de um caso de violação, de uma menor de 13 anos, ocorrido
no Bairro da Machava, no dia 12 de Setembro de 2020. Na sequência foi instaurado o processo-crime registado sob o número nº 786/1001/P/20 na Procuradoria Provincial da República-Maputo, sobre o qual realizadas diligências preliminares, no
dia 01 de Outubro de 2020, foi promovida a validação e manutenção da prisão dos arguidos Idílio José Moreira, Jusidino
Leonardo Chambisse, Shelton Vanildo Arlindo Cumbe, Edmilson dos Santos, Leia António Cumbane, Claudio Julio Mateus
e Charles Muaie, por suspeita de prática dos tipos legais de crime de violação; ministração de substância nocivas à saúde;
corrupção de menores; utilização de menores na pornografia. O processo está na fase de instrução preparatória, de modo a se
esclarecerem os factos e se responsabilizarem os infractores. Outrossim, a PGR refere que recebeu uma participação por parte da sociedade civil sobre uma alegada tentativa de obstrução do processo, o qual remeteu ao Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, órgão de gestão e disciplina dos magistrados e, ainda, ao SERNIC para a averiguação dos factos denunciados.■ (R)
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,...
Por: Eng. Carlos Sousa
Formador Especialista & Certificado para a região SADC
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa

Divulgam-se Práticas Sanitárias, mas Algo vai muito Mal!!!
Um acto de Bom Dia, meu Caro (a),
Constrói-se por boas práticas de actos preventivos,...
Apesar de lógico, reconhecido, fácil, bom senso,
mas ainda muito poucos praticam,...
Não vai desprezar o conteúdo aqui partilhado em anexo, por estar convencido de que, “já sabia disso”, mas apesar de saber e reconhecer, continuou desprezando.
Não vai p,f. considerar o informativo, inadequado
ao desempenho profissional.
Não vai simplesmente ignorar e enviar para o lixo!
Ainda se lembra como já certamente fez, quando era pequeno, no mato, e ainda hoje volta a fazer, sempre que
aperta a necessidade, quando vai em longa viagem na estrada,..
Aplicou e Sentiu-se muito, mas muito aliviado,... e
porque motivo?
Simplesmente, porque é uma prática natural e de
bom senso.
Questione s.f.f., o médico, ou o formador, ou o
técnico de segurança e ou o director da área HSS da organização em que se encontra envolvido.
Há vários hábitos errados que praticamos na actualidade, que por uma questão de moda social, alguns procedimentos apesar de reconhecidos por todas as entidades,
compatíveis,... são desviados, ignorados na educação geral,
na formação profissional, na empresa, na instituição, na escola, na universidade,... na vida!
Não, Não fique convencido de que partilhando
uma vez, com os colegas, com a família, a coisa vai mudar,...
Não nos esqueçamos Nunca, por exemplo, de uma
das lições de vida mais reconhecidas este ano, foi preciso
vir esse tal de covid-19, para nos fazer lembrar que acima
de 60% das escolas, em 2020, em todo o mundo, ainda
não tinham condições básicas de higiene, para os nossos

petizes, professores e pessoal de apoio, nem sequer água e
ou saneamento,…
Meus Caros, nossas Crianças e os mais Jovens, já
podem hoje e agora lavar as mãos, com sabão, e aliviar necessidades sanitárias, sempre que preciso, e em todo o tempo que estão aprendendo o melhor para amanhã?
Não, infelizmente ainda,... ainda Não!
No entanto, os companheiros da informação e comunicação social, os organismos dirigentes, continuam a
multiplicar apelos sobre as sérias preocupações relativas ao
uso obrigatório da máscara, prometem mais confinamentos,
porque vem aí a 2nda vaga do vírus a atacar, e as vacinas
ainda não estão prontas?
Na infeliz verdade, temos hoje fortes motivos para
reconhecermos que o poder do objecto, desenvolve-se muito escondido no potenciado Negócio!
Continuamos ignorando muito do necessário e essencial pela educação, pela formação profissional inovadora, a qual deveria evoluir pelos princípios básicos da higiene, saúde e adequadas disciplinas preventivas no ambiente
da segurança, atendendo a todos os meios e respeito pela
conservação da natureza.
Ao contrário estamos desprezando o pesado impacto das perdas e graves prejuízos que temos, por agirmos em
geral mais no faz de conta, e de aparência, de que vai tudo
nos trilhos , mas na verdade, estamos ainda longe do bom
senso.
Normas existem, mas as Boas Práticas, esclarecidas, praticaveis,… continuam sendo desprezadas!
Note o constante faz de conta sobre os procedimentos de check list que a maioria dos motoristas e mecânicos deviam aplicar e alguns fazem aos carros, porém, as
chefias continuam no deixa andar, desinteressadas, desprezam o modo errado em como a observação e avaliação tem
sido aplicado, apesar das evidências dos graves resultados
de perdas e prejuízos, continuarem muito afastados do ob-
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jecto preventivo.
Sintonizemos a Noção de risco com as Práticas
Preventivas e a Prudência, resulta um afastamento desviado
de muitos Km,…
Quando um menino volta para casa, no final do
dia, depois daquela actividade específica, que denominamos por ensino, educação, o que os nossos meninos podem
trazer nas mãos, apesar da máscara, podem trazer afinal,
uma outra "máscara potencial" minada de vírus nas mãos e
pronta para abraçar toda a família!
Lavou as mãos convenientemente, como escrito e
divulgado em todo o lado, antes de retornar para casa?
Evidente que Não!,... ah mas a máscara, suja, contaminada pelas mãos, os meninos têm de tal coisa exibir,

nem que seja por faz de conta, multiplicando risco, por falta de condições para a higiene básica, mas temos de ter a
máscara,... (algo vai muito mal).
A educação, para se harmonizar ao desenvolvimento Humano, precisa ANTES,... eleger PRIMEIRO, atitudes
compatíveis aos meios, procedimentos para sustento de
processos e tecnologias de Formação Capazes, guiados aos
valores adequados e conformes com o nosso chão!
Pois Nem sempre aquilo que Parece, Acontece!
Fico tranquilo por cumprir com mais esclarecimentos e partilhados, logo no início deste Dia,... construindo
positivo.
Se Não apreciou, peço que aceite as minhas sinceras desculpas pelo incómodo.
Obrigado.■

Moçambique nas provas de classificação para o “Rally Dakar”
Maputo (O Autarca) – Moçambique participa, de 06 a 10 de Outubro corrente, em Espanha, nas provas
de classificação do “Andalúcia Rally”,
evento que faz parte do Dakar Series,
um conjunto de provas em que os pilotos se podem qualificar para a mítica
prova de todo-o-terreno – o Rally Dakar. Ao participar nestas provas, além
da qualificação, os pilotos podem subir
no ranking da pontuação e garantir melhor posicionamento na partida da corrida, durante as competições no Rally
Dakar.
O piloto moçambicano Paulo
Oliveira, que já participou em diferentes provas todo-o-terreno, em países
como Marrocos, Espanha, Portugal,
entre outros, representa Moçambique e
conta com o patrocínio das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), grupo Intelec Holdings, Salvador Caetano Moçambique e SB Restaurantes.
“Foi sempre um sonho de infância participar em grandes competições do desporto motorizado, sobretudo em Rally de todo-o-terreno. Estar
presente em Espanha, com vista a participar na qualificação para o Rally Dakar, abre um grande horizonte para
Moçambique neste desporto. O meu
objectivo é elevar a bandeira nacional
bem alto além-fronteiras e conseguir
estar presente no mítico Rally Dakar”,

Paulo Oliveira, piloto
moçambicano “todo-o-terreno”

disse emocionado Paulo Oliveira, momentos antes de rumar à Espanha, onde
irá participar no “Andalúcia Rally”.
“Para o grupo Intelec, é com
particular honra que participamos no apoio a Paulo Oliveira, primeiro, porque
o caracterizamos como uma pessoa
persistente e batalhadora, para aquilo
que quer. Ao carregar a bandeira moçambicana, aliciou o grupo Intelec a apoiá-lo, pois será a primeira vez o país
irá participar num torneio internacional, que certamente trará muitas vantagens de imagem para Moçambique. Acreditamos que este piloto, por aquilo

que conhecemos, é um exemplo que
deve ser transmitido a outros pilotos
mais jovens”, destacou Salimo Abdula,
PCA da Intelec Holdings, relativamente à confiança depositada pelo grupo
Intelec no piloto Oliveira.
Para a LAM, o desporto nacional está a ter maior projecção alémfronteiras, daí haver necessidade de apoio. “Estamos muito orgulhosos por
se ter escolhido a LAM para transportar o piloto Paulo Oliveira. Queremos
fazer de tudo para ajudar a divulgação
do desporto nacional e conquistar vitórias que são muito importantes para
nós e para Moçambique. A LAM está a
dar todo o suporte possível, para facilitar que isso aconteça”, disse João Pó,
Director-geral da LAM.
Caso consiga a qualificação ao
“Rally Dakar”, será a primeira vez que
a bandeira de Moçambique estará representada na prova mais conhecida e
importante do mundo de todo-o-terreno.■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Correspondênci@ Electrónic@
Por: José Matusse Duarte

As relações intersubjectivas e as construções
distorcidas do outro: o racismo e os seus paradoxos
A problemática das relações intersubjectivas desenroladas entre um eu e um outro no Ocidente e durante a expansão colonial ultramarina, iniciada pela Europa no século
XV e as construções representativas do outro, representa
centro da nossa reflexão.
Importa acentuar que o homem, entrando em relação intersubjectiva com o outro, inteligiu algo revelado por
este outro. Este algo é representado pela constatação, pelo
mesmo homem, da possibilidade resolutiva dos seus interesses intentados por mediação da distorção do ser doutro
polo de relação. A distorção em consideração determinou,
em alguns casos, a afirmação da inferiorização deste outro
polo de relação . A inferiorização em referência remete para a problemática do racismo. Em ordem a introduzirmonos no alcance significativo deste conceito, insta-se vincar
que «o racismo consiste em caracterizar um conjunto humano por atributos naturais, associados por seu turno a características intelectuais e morais que valem para cada indivíduo que releva desse conjunto e, a partir daí, em instaurar
eventualmente prática de inferiorização e de exclusão»
(Michel Wieviorka, O racismo: uma introdução, Fenda,
Lisboa 2003, pág. 11). Esta definição do racismo que representa criação da Europa ou do Ocidente, impõe-nos a proceder à consideração do racismo ad intra, isto é, virado para dentro da Europeu ou do Ocidente e do racismo ad extra, ou melhor, virado para fora da Europa ou do Ocidente.
O racismo ad intra, isto é, virado para dentro da Europa ou
do Ocidente tem a sua constatabilidade implícita nos gregos antigos, para os quais os bárbaros exteriores à cidade
(dos civilizados) eram seres humanos, mas singularmente
inferiores. Como se depreende, a inferioridade em análise
não se fundava no atributo natural representado pela cor da
pele (cfr. Ibidem, pág. 19). As nações e os nacionalismos
intra europeus inscrevem-se nos pressupostos da natureza
do racismo ad intra em reflexão (cfr. Ibidem, pág. 22).
O mesmo racismo ad intra, isto é, virado para dentro da Europa ou do Ocidente, fundado na inferiorização,
constata-se no anti-semitismo perpetrado pelos alemães na-

zistas. À semelhança dos bárbaros gregos e do racismo inscrito nos pressupostos da nação e dos nacionalismos europeus, o fundamento da inferiorização dos judeus e doutros
europeus não é o atributo natural constituído pela cor da
pele (branca). Era representado pela condição da sua submissão e por outras circunstâncias tais como a inferioridade
cultural, etc. (cfr. George M. Fredrikson, Racismo: uma
breve história, Campo das Letras, Porto 2004, págs. 85121); cfr. tb. D. Negro Pavón Racismo in Gran Enciclopedia RIALP GER, Tomo XIX 1974, pág. 599.
Estas considerações centradas no racismo em estudo impelem-nos a fazer alusão sucinta às formas elementares do racismo. Tais formas, segundo Michel Wieviorka,
são representadas pelo preconceito, pela segregação e pela
discriminação. Em ordem a tornar inteligível o dito, salienta-se que o mesmo Michel Wieviorka, a respeito do preconceito, sustenta que «Uma primeira forma elementar do racismo é dada pelo preconceito, ao qual associaremos aqui a
categoria relativamente vizinha do rumor. O racismo, com
efeito, assenta em representações do outro que valorizam o
ingroup (grupo de pertença, também chamado endogrupo)
em detrimento do outgroup (grupo outro, também chamado
exogrupo), que ampliam as diferenças e desembocam em
estereótipos susceptíveis de alimentar ou de justificar atitudes discriminatórias» (cfr. ibidem, pág. 61). Quanto à segregação, Wieviorka sustenta que «o termo segregação é
ambíguo, uma vez que designa também um processo como
o seu resultado. Aplica-se, além disso, a realidades diversas: étnica, racial, social nomeadamente. A segregação racial é, pois, ao mesmo tempo, um processo e o seu resultado, que vê um grupo ser mantido a distância, localizado em
espaços próprios que lhe são reservados, enclaves, guetos,
territórios de um tipo ou de outro (cfr. Ibidem, pág. 67). No
que respeita à discriminação, o mesmo autor advoga que «a
segregação racial corresponde a uma lógica de diferenciação, a discriminação corresponde antes a uma lógica de
hierarquização. Consiste, com efeito, sem excluir o grupo
tratado de maneira racista, em invocar a raça para lhe con-
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ferir um tratamento diferenciado» (cfr. Ibidem, pág. 70).
O racismo ad extra, ou melhor, virado para fora, é
inaugurado na Europa a partir do momento em que se opera
a sua expansão planetária, com as grandes descobertas, a
colonização Oofffjjj
e com aquilo que é, a partir do século XV, um
processo de mundialização económica (cfr. Ibidem, pág.
20). O racismo ad extra em consideração funda-se no atributo representado pela cor da pele. Neste horizonte, o grupo colonizado, em virtude da sua pigmentação da pele era
considerado de raça inferior. O grupo com atributo físico
constituído pela cor da pele branca considerava-se da raça
superior e a sua cultura também era superior visto que a civilização estava associada aos brancos e aos seus atributos
físicos. Em contrapartida, a barbárie ou a selvajaria associava-se a outras raças. Esta ideologia inscreve-se no racismo científico (cfr. Ibidem, págs. 22-27).
Este racismo ad extra, ou melhor, virado para fora,
remete para o fato de que o colonizador, ao fixar-se nas
possessões ultramarinas concebeu uma figura, forma, com
a legendagem cuja significação era a da inferioridade do
negro e inseriu-a na sociedade africana colonizada. O mesmo racismo reenvia, ainda, para a constatação de que o aludido colonizador, ao estabelecer-se na sociedade colonizada concebeu uma figura, forma, detentora da legendagem
com a significação da superioridade da raça branca e da sua
cultura.
O discurso sobre a superioridade da raça branca
implica a criação das condições determinadoras da estrutura cultural acenadora de auto-confiança e da criação da figura, forma com legendagem cuja significação era remitente a estas condições criadas e à superioridade da raça branca e da sua cultura. Neste horizonte, o grupo branco, imerso
nestas condições e no aceno estrutural de auto-confiança,
regia-se pelo princípio da imitabilidade conatural à cultura
superior.
O discurso sobre a inferioridade do negro implica
a criação das condições que reenviam para a emergência
da estrutura cultural intrinsecamente inibidora, com a figura, forma, revestida da significação desta natureza inibidora, não inspiradora de auto-confiança intrinsecamente estrutural e cultural. Esta criação era determinadora, em termos
comparativos com a raça superior, estruturalmente autoconfiante, do sentimento de não auto-confiança instrínsecamente estrutural da raça negra inferiorizada. Tal criação,
pelo colonizador, que pertencia à raça superior, da estrutura
cultural com aceno inibidor referida à raça negra inferiori-

zada, era apoiada pelo princípio de umedidatidade (entendemos pelo princípio de umedidatidade o estado em que o
sujeito cria situações de dependência relativas a outro sujeito ou a outros sujeitos, dificultando, tendencialmente,
aos referidos sujeitos, o acesso aos meios (cfr. José Matusse Duarte, O Passado Africano em Reflexão, Universitária
Editora, Lisboa 2007, pág. 102). Neste horizonte, a criação
das condições que dificultavam o acesso aos meios aos negros e a criação das condições que facilitavam o acesso aos
meios aos brancos, determinava a fundamentação visiva
desta diferenciação racial (inferioridade negra e superioridade branca).
Insta-se acentuar que além deste racismo com fundamento no atributo biológico, existe também o racismo
institucional. Este é representado por um tipo do racismo
que funciona de maneira não declarada, implícita e institucional (cfr. Michel Wieviorka , o.c., págs. 31-32). Michel
Wieviorka, refletindo sobre este tipo do racismo, e estabelecendo conexão entre o mesmo e a problemática da discriminação, sustenta que « Nas democracias em que o racismo
é combatido, legalmente interdito, a discriminação transita
por forma mais ou menos velada, de tal maneira que houve
quem forjasse (…) o conceito do racismo institucional para
dar conta de certos mecanismos cegos aparentemente sem
actores» (Ibidem, págs. 71-72).
Registou-se ainda uma nova realidade que consistiu na concepção dum tipo de racismo denominado novo racismo. Este, consiste em passar da inferioridade biológica à
diferenciação cultural na legitimação do discurso racista.
Neste horizonte, a argumentação racista já não se assenta
na hierarquia mas na diferenciação, já não nos atributos naturais, mas na sua cultura, na sua língua, na sua religião,
nas suas tradições, nos seus costumes. O novo racismo,
nesta perspetiva, insiste na ameaça que a diferença dos grupos visados faria pesar sobre a identidade do grupo dominante (cfr. Ibidem, págs. 36-38).
O edifício cultural e estrutural construído é intrinsecamente revestido de matéria resistente, mas demolível.
Esta resistência da matéria do edifício é passível de fácil
demolição ou de difícil demolição, em termos subjectivos
ou individuais, no contexto das mudanças. A dialéctica entre o edifício cultural e estrutural colonial da raça negra inferiorizada e da raça branca superior, e o edifício cultural e
estrutural pós colonial da raça negra independente e da raça branca ex-colonizadora desenrola-se com os pressupostos da resistibilidade e demolibilidade desta matéria do edifício.■
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