~~-------------------------V ENCONTRO Al':UAL DA ASSOCI1-\ÇAO
DE PÓSGRADUAÇAo

E PESQUISA

NACIONAL

El-'I CIÊNCIAS

Renato

Trabalho
logia
1981.

Apresentado

da Cultura

na Reunião

SOCIAIS

Ortiz

do Grupo de Trabalho

Br-e s i Leí.r-a? , Friburgo

"Soe i.o

21 a 23 de outubro

de

Introdução

Uma coletânea
fundamente

marcada

Clsmo e a questão
borados

locar problemas
dos movimentos

nacional.

negros

çao nacional.

Devemos

ca influência

observar

no Brasil, provavelmente

o problema

tras áreas da cultura
O manifesto

de 1960, entitula-se,
Nele reencontramos

brasileira,

uma problemática

dida no seio de uma situação

sibilidade
do.

O que caracterizaria

samente a sua "estética

a

pa~

apreciados

para

lançado

específica

em novembro

ao

O cinema nacional

colonial".
pensamento
se apres~

cultural

empreen

que impossibilitaria

Com Glauber

ou

o cinema novo.

"Uma situação

ainda malS.

publicada

da emergência

Cer

ao considerarmos

em particular

colonial

do homem brasileiro.

me", tese-manifesto

polêmica.

sobretudo

isto é, como produção

çoes com Fanon se estreitam

como

falar em afinidades,

Salles Gomes,

de Fanon, a do homem colonizado.

criatividade

seja

ser melhor

sugestivamente,

ta assim como alienado,

a po~

desses movimentos

negros,

às influências,

de Paulo Emílio

de libert~

negra.

Podemos no ent&lto
nao reduzirmos

em

norte-americanos,

seja como ponto de reflexão

pela comunidade

umaam

negro brasileiro;se

difusa de Fanon,

poderão

As

sobre a ide~

até no momento,

devido ao declínio

com o avanço dos movimentos

e debatidos

crescimento·

ao mesmo tempo

sobre os negros

tir dos anos 70, seus escritos

para co

aos negros brasileiros

porém,

nos anos 60, temos uma presença

tamente,

O

dentro de uma perspectiva

é inegável

fontg inspiradora,

descoloniza

por si só a tradução

de Fanon junto ao movimento

esta influência

de

suas posições

de conhecimento,

que insere a luta racial

el~

negro e revolucionário.

de Fanon sobre o racismo,

de seus quadros

seus escritos,

ainda hoj e.

deste escritor

possibilitam

o ra

que o determina,

no Brasil justifica

pr~

importância:

particular

histórico

que nos preocupam

logia da negritude,
pliação

Nesse sentido

de um processo

o momento

de parte dos textos
reflexões

sobre Fanon está

por dois temas de grande

no interior

ção, transcendem

de textos

Rocha as

"Uma Estética

a
rela

da

Fo

em 1965, coloca c.Lar-amerrt e a pos

de uma arte popular

no Terceiro

este novo tipo de arte seria
da violência ".

Mun
preci

O tema da\Tiolência que

Fanon desenvolve

nos I!Condenados da Terrafl

no nível da linguagem
cha.

artística~

O Cinema Novo retoma

damentais
aflora

do pensamento

com a produção

reencontra

a filmografia

de

de~ta forma algumas

Glauber

premissas

fun

dos países

ll

Ro

do "novo borrem"

de Fanon, e a temática

de uma V/nova estética

assun,

colo

nizados.

o
•

perguntas

estudo

a respeito

brasileiro.

do desenvolvimento

A questão

aos pensadores

de Fanon nos coloca ainda diante

nacional

O pensamento

tudo através
realidade

e do escravo,

Existem

a categoria

evidentemente

contrariamen~e

aos isebianos

vas distintas

considera

so de emergência
cada nação,
'c

verdade

os limites

de um esforço
um estudo

dro internacional

•

termos

..

defenderia

interesses
Porém, a

essas

melhor

sobre F~lon esclarece

as

u

ên

perspect~

como o

proce~

no nível

de

próprio.

necessidades

para inserí-lo

no

e
qu~

de uma luta a..nti-imperialista. Referir o pe!2.

da reestruturação

Daí as semelhanças
pela libertação

nacional

undo se acompanha,

semento do ISEB esta situação
e

Fanon.

por exemplo,Fanon,

aproxima

brasileiro

.da

do senhor

em se crlar um pensamento

de um pensamento

sobre

a burguesia

com?reender

do Terceiro

que~

são pontos que

e populares.

nacional

e nos permite

a

Pinto e Frantz

profundas,

a classe espúria que fundamentalmente

fase sobre a problemática

brasilei

Fanon é um revoluci~

colonial,

Vieira

nacionais

r~

para a compreensão

de situação

diferenças

às aspirações

concretas

de Sartre, a dialética

como Alvaro

vezes

que se manifesta

utilizados

A presença

escritores

contrários

muitas

em que ambos previlegiam

uma convergência

dos conceitos

pensamento

da realidade

é reformista,

na medida

tem-se

social.

aproximam

sejam distintas

isebiano

nário, no entanto,
tão nacional~

vai aproximá-Io

do ISEB, muito embora as questões

lativas à luta argelina
ra.

de próprio

de

internacional

da dominação

com o pensamento

da Argélica,

é

co~preende-lo

imperialista

mundial.

de Fanon que,

combatendo

este momento

universal do

exprime

anticolonia:lismo •

Procuramos
das preocupações

desenvolver

acima sublinhadas.

tos empregados

por Fanon procuramos

da intelectual

francesa

te.

assim como

esta introdução
Ao analisarmos

situá-los

à

dentemente

uma abordagem

rá no entanto
traçamos

encontrar

o itinerário

política

intelectual

tamos que o tipc de exposição

e político

escolhida

à v~

domin~

minimizamos

do gênero biográfica.
em anexo uma Seriação

os concel

em relação

situação

Optando por este tipo de encaminhamento

dentro

eVl

O leitor pod~
Biográfica

onde

de Fanon. Acred~

t.orna mais rico o

de

bate sobre o raClsmo

e a questão

de uma certa forma entender

nacional.

inúmeros

Compreende-los,

pontos

da própria

é

reali

dade brasileira.

A Vida Intelec~ual

Francssa

Fanon ~eixa definitivamente
tinica),

sua ~e~~a ~a~a:,

em 1947.

Forte-França

(Mar

Tendo lutado na 11 Guerra

Hund i.eL ao lado do exêrci to francês,

retorna

por um

breve

mo

mento a Martinica~

mas logo em seguida parte para Lyon onde i

nicia

de medicina.

seus estudos

Fr-ança e completa

sua formação

Entre 1947-53 permanece
médico-psiquiátrica

tempo em que se inicia aos debates
É Lmcor-t ante compreender

época.

francesa

particularmente

do pós -guerra.

sa e~to universitário
s~as primeiras

e partidário

Jrofundamente

marcado

passos

da
de

interior

da vida intelectual

dos anos 50 Fanon alimenta

filosóficas

intelectual

da re~lidade

e políticos

se fazem no

característico

acalora

sa, ele forja suas primeiras
preensão

i!

mesmo

Junto às po Lern.i ce s que recobrem o pe~

aspirações

or de um debate

ao

que os primeiros

das "ci enc í.a s sociais

Fanon no domínio
de um quadro

filcsóficos

na

e políticas;

analíticas

Se- destino

por Sartre,

interi

o que marca a vida france

categorias

social.

no

para a com

.•

intelectual

e não é em parte

sem

sera
razão

ç e Jean HariE.
..Domerie.c h , editor da r-evi sta L';Esprit, comentan

co

seu livro

"..
~ dlSClpulo

credita

Condenados da ':'erral1, irá considerá-lo
como
da rl
C"
Domenac h a
1 oso f ila sartrlana. (1)
urloso,
110S

_0

o

que o existencialism

radicalização

do Marxismo;

ca, o que nos interessa

de Fano~ carrega
aJesar

no

um elemento

da inconsistência

o.ento

da

~ ento do pensamento
treito paralelo

fanoni&~o.

a realidade

entre o processo

••

dois destinos
ca.

que partilh~_

Les Temps Modernes

apoia sem restrições
cional

(FLN).

uma idêntica

é das poucas

os objetivos

No momento

unifica

Francês

(PCF) procura

francesa,

ou os socialistas

históri

de ~squerda

que

da Frente de Libertação

Na

redefinir

reforçam

"O colonialismo

es

aindarnais

perspectiva

revistas

um

de Sartre e o

em que desajeitadamente

Comunista

ta, Sartre escreve

da Argélia

e~

desenvol

existe

de politização

de Fanon; a guerra de libertação

críti

é reter esta associação

tre Fanon e Sartre que se .anté~ ao longo de todo o

de

o

Partido

o mito da

Argélia

o sentimento

é um sistema

ll

nacionalis
onde se

(l)J. M. Domenach, "Les Damnés de Ia 'I'e
r-r-e !", L'Esprit,
454-63 mars 1962 e 30(4):634-45 avril 1962.

pr~

30(3):
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de ar-gc Lí.nc s
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,
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a2

~

(2)
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2

f r-arioe s e s

con

e po:, aC2SC

que

-

-

Nao

.ia ':rerra

"';":1

s~c

como ~~tigos
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as vias

de
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-

politização

intelectual
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que

ao final

da

__

que

vidQ intelectua:
11 Guerra
podem
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~OEanos

que

se s23uem
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M0~di~1.
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seu
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Hegel

Hyppo Li te

pa~a

.i n i..
c am
í

a ~1~GJ~~ia

ate

fra~cesa

De s t a fOJ:-'IT.a,
s ome rrt.eer.r r-c 193 9-4l

Giz

~ermanece

t:-7a92_1hos sobre

88"] S

debates

cont ur-bado e fé:cundo
C:.T1. pr i.mei r-o ponto

desconhecido

discurso

da

ati vi

ue

Da f unde+s e
~egel
<::0

r r

-

l-_:i_-,pC~

praticamente

que

Kojeve

o idea:ismo

r r ariçe

os

'

r.c j e ve
,

2.

S~

,

l~n~a~

alemao.

hegeliano

no qual

Ao carxisôc

se contrapõe

e..-:: :u:::.rx:"sôo
hUP-lanista que

assim

reinterpretado

pela

!radiç~o

crtodoxo,

cat6lica

incarnado

que

busca

(4)

Sobre a presença
de Hegel na França
tential
Marxism
in Postwc1.r France,
Univ. Press~ 1977.

(5)

,-!,

.'

-

ver

N.

pelo

junto

71L8 co l.on.i.e.J
.i sme est un systême 11 5 Les
!l9 123 :::la::-'ço-'ab::-:i.l
1956, pp.1371-1386.
em

he ge Li.a

PCF ,

-

e

rr.uitas vezes

(2) Sartre,

(3)V er o t este:nunno
'
B 2aUVOlr'
da S·~~one ae
Choses,
Paris Galli:::1ard, 1963.

na

compreender-

J.i-;';2rtaçe.o
~o hornera atra.vés do conceito

de

de

conhecido

Har x procure.

no de alienaç~o.

nes,

os

a problem~tica

<

o processo

da

5.!lt~rpr'etê.çãohuman i s t a

~o texto

l;.'-t"

(4)

se comp Le t a a t r-acuçáo

e do eSCT'':'''C ? ."'3.1elêilllsn.te
Torna-se
"Hanus cr-itos de

e

-

co
so br-e o s i' s t erna h
ne ge l'a ano . ( 5;

pJ~:"':":":;'''' :.2 er:.--:io
u.sa

2.

q's tende

senhor

-_-=-~ '"

à

respeito

"Fe r.o:I2I101ogiô.do _~:-~::r:.:'i-:or.,
.~ em 191f6 são publicados
-. os
=en t aru

e te

ao

Temps

J~

Moàer-

L es

Forces des
------------------

Mark PosteI'
ExisJersey,
Princepon
I

Ver A. KOJev~,
'IntrocucTlon
a la lecture
de Hegel I,
Pa
ris, 1946 e J. Hyppolite,
Gen~se et structure
de Ia
phéno
menologie
de L'Es~~rit
de Begel, Paris, 1946.

ve__ Marx uma nova fonte de inspiração
rnerrt e influenciado
ll

sência humana
realizar

uma nova sociedade.

ele identifica

•

por este humanista

e que descobre

a relação

colonizado,

à

perspectiva

a libertação

lienação

dialética

do homem,

própria

muito

texto hegeliano

que se enraiza

na história
Veremos

na

que em diversos

de

escritos

colonizador

do senhor e do escravo;

é compreendida

"es

a possibilidade

entre branco e negro,

mas antagônicos

conceituação

por Fanon,tem

profunda

dentro

como processo

e

desta
de des~

isto é, como uma luta entre esses dois ter

mos complementares
•

-

Fanon sera

o

do fenômeno

em que a violência

que permite

a história.

da viOlência,

A

estabelecida

a ver com a interpretação

na medida

mento de libertação

que definem

de Koj~ve

do

é vista como ele

a superação

da relação

opre~

se refere

a Sartre e à

sor-oprimido.

o

segundo aspecto

mica entre marxismo
ríodo.

e existencialismo

A publicação

Poderia

as mesmas
processo

se esperar,

preocupações

a questão

da liberdade

que em princípio

social, no entanto

pelo pensamento

é descobrir

determinações
define

no indivíduo

históricas

Sartre se

logia sartriana

é justamente

dade que em prinaípio
são humana
o método

e ser homem significa

nem o existencialismo
pelos marxistas

O existencialismo

SOClo-economlcas
criticam

esta concepção

fenomenológica

relações

é assim apreendido

lhe

se

escolher

li

que por

a

na fenomeno
de liber

de uma dimen

sociais.

duramente

que na época representavam

daque Le

o homem

como as premissas

são neste período

do

situa

o que

abstrata

a existência

às próprias

ho

que escape às

Neste sentido

fundamentaria

transcendental

da redução

Na verdade

O que os marxistas

existir.

distinto

uma dimensão

e SOClalS.

apesar das determinações

caso possam

.•

dialético.

como pura liberdade,

vremente

do

o tema recolocasse

dentro de um ponto de vista fundamentalmente

interessa

um de

de Hegel e do jovem Marx a respeito

de desalienação

considerado

nestepe

do "Ser e o Nada" em 1943 inaugura

bate que tem como ponto central
mem.

que se instaura

pol~

Tanto

que def~

criticados

a ortodoxia do PCF.

como "moda"

guesa e um autor como Luka cs chega inclusive

pequeno-bu~

à -cons.ider'â-Lo

_oco

mo a expressão filosófica mais bem acabada do último
estágio
,
'1'lsmo.(6) A polemlca
- ,
'f luencla
,
deClSlva
' ,
do lmperla
tem uma ln
so
bre Fanon, pois na medida

em que se inclina para o pensamento

(6)8 . Lu k acs) E'xlstenclallsmo
"

P , L'lvrarla
'C'
ou M'?
arxlsmo, , S ..
l
ências Sociais 1978.
O livro deLukacs
foi escrito em 1948,
outros marxistas ortodoxos também escrevem nesta época con
tra o existencialismo.
H. Lefebyre L'Existentialisme,1946;
H. Mougin, La Sainte Famille ExistenFialiste
1947.
j

6

sartriano,
lógica.

se vincula

Isto vai talvez definir

ximidade-distância
constantemente
momento

em relação

~ perspectiva

ao marXlsmo

que se

no

fenomenológica

í

contra a

As incompatibilidades

ini

se reforça
libertação

teóricas

cio dos anos 50 são desta forma substituídas
lítico que se enquadram

pr~

manifesta

em re2:bção ao mar-x smo ortodoxo

da Argélia.

de

Paradoxalmente,

em que Fanon se afasta da postura

uma vez que o PCF se coloca praticamente
colonial

fenomeno

em Fanon uma posição

ao lcngo de seus escritos.

cial, seu conflito

..

necessariamente

do

iní

por conflitos

p~

dentro deuma guerra colonial.

Racismo e Negritude

Fanon pub~ica
saio 'onde procura
sua própria

analisar

experiência

seu primeiro

a questão

so trabalho

livro:

nos perguntou

estudo decisivo
ra se engaja,

de Sartre

a partir

de

existencialis-

"Alguém,

à quem falávamos de no~

o que esperávamos

com ele.

"O que é a Literatura?",

Desde o

a literatu

cada vez malS, na sua única e verdadeira

este trabalho

en

quando o autor define os obje-

atual que é de fazer a coletivid-de
ditação;

do racismo

vivida. (7) A filiação

ta do texto pode ser apreciada
tivos de seu próprio

livro em 1952,

pretende

passar

à

reflexão

ser um espelho

à

tarefa
e

à

me

infraestrutu

ra progressiva
·
-"
sa 1lenaçao

onde o negro possa se encontrar em vida de de
AI' eltura sartrlana
.
-. aSSlm que a escr~.
.(8)
propoe

ta se transforme
consciência

da realidade

desalienação
tização

em instrw~ento

.•

de que o raClsmo

se reveste

pOSSUl uma dimensão

tórica.

de uma importância

objetivamente

Entretanto,

Fanon procura

enação econômica
(7)

o processo

encerradas

econômica

Blancs,

so

o ato

de
poli
que

em uma dada situação his

intelectual

e por isso tende a se distanciar

Fanon, Peau Noir ~asques

e

das consciências

com sua inspiração

~~a alienação

de

pela sua conscie~

fundamentalmente

de despertar

coerente

distinguir

uma tomada de

Dentro desta perspectiva,

tica, ele age como elemento
se encontram

este sentido,

do negro passa necessariamente

cial que lhe é p~ópria.
escrever

social.

que possibilite

sartriana,
de uma ali
da

análise

Paris, Ed. Seul, 1952.

(8)Fanon, ibid p.148.
O livro de Sartre é publicado por Galli
mard em 1948.
Basicamente ele pode ser resumido
atravéS
de sua conclusão IlPela literatura, a coletividade passa
a
reflexão e à meditação, ela adquire uma consciência
infe
liz, uma imagem sem equilíbrio dela mesma a qual·
procura
sem cessar ~ modificar e ~ melhorar" p.356.

marxista

da conSClenCla.

se

faz

a partir

de "dentroll~ isto é, do ponto de vista daquele

que

o sofre na pele.
que exprlme

Seu estudo

I1Pele Negra, Máscaras

a subj8tividade

alcançar

as subjetividades

teressa

tanto pelas razões

Evidentemente,

a "situação

racialll,

objetivas

livro
procura

Fanon não se in

que engendram

o racismo,

é vivido interiormente

pelo

Fanon dá o devido peso que caracteriza
no entanto,

a ênfase do enfoque

negra.

Sua análise

"existencial!!, no sentido que mergulha

Lrrt í.mi.dace do negr-o , desvendando
É interess~te

ções.

é um

negro que

de outros negros.

gla o estudo da personalidade
mente

Brancas",

de um escritor

mas sobre tudo como este racismo
netro.

sobre o racismo

observar

previl~

é

profund~

na existência,na

suas ambiguidades

e contradi

que Fanon desenvolve

uma

tri

a ?O~ Sartre em sua introdução ao livro dos po~
tas da negrit ce, 'Orfeu Negroll.(9) Comparando o negro ao o
lha já esboç~

perário,

Sartre proc ra compreender

manifestações
culares,
sal.

racisLas,

e a opressão

que ele considera

a negritude,

sua dimensã~

concretas

~e classe, que caracteriza

tomada de consciência

negra, pertenceria

Dito em voc'abu Làr-i o sartriano,
de uma situação

da "escolh~"

va ao analisar
gro.

parti

como

univer

do homem negro de
da subjetividade.

imediatamente

de inferioridade

a pr~

do

ne

médico

81e dirá:

latificação

1-.\
u)

meu objetivo
móveis,

mas a agir no sen

das estruturas

de colocá-lo

em condições

parte da citação

de Fanon no sentido explícito

Black Orpheus,

pp.80-81.

os

de

8m relação

orienta

da mudança

Paris, Présence

de 1948.
Fanon, Peau Noire ...

sociais.

será, uma vez esclarecidos

lher a ação ou a passividade
-- - " (10)
estruturas SOClalS .

A primeira

conscienti

à não mais tentar uma

alucinatória,

tido da mudança

à

meu cliente

zar seu inconsciente,

( 9 )Sartre,

livreme~

em termos de diagnóstico

a) lleU devo auxiliar

pações

superação

Fanon retoma esta perspecti

do complexo

a questão

objetiva,

livre, vivendo

livre introduz

as

e

a negri tude seria a

sartriana;

o preblem

Equacionando

psiquiátrico

ao domínio

dada pela consciência

O tema da consciênci~

blemática

(10)

entre

A classe se a rese ta assim como uma realidade

enquanto

te.

as diferenças

as

rr'eoc~

social, é ne-

Africaine,

l~

ed.

cessário

porém compreender

talmente

no terreno

ce-nos central
transformação

fenomenológico.

d~ pr~tica

losóficas

do existencialismo

que fundamentam

o discurso

berdade,

e explicitarmos

a concepção

sartriana

do homem.

liberdade.

a être libre.

É bem verdade

situação

no entanto

da li

um pouco mais

existencialista,

enunciada

sobre

acredi:.

pelo próprio~

Cela signifie

mon

de mon acte:
qu'on ne

ll

dade, a "escolha
liberdade,

je

saurait

que a teoria

no interior

no quadro de um exemplo

pio determinariam
problema

a história

a

a

os indivíduos,
liber

é um ato de pura
da história

as premissas

Marx e Durkheim,

das relaçôes

ou

a ação social.

Aplicando

de uma realidade

claramente,

da filosofia
Sartre

objetivistas

judeu ele inverte a relação

social a partir

vincula

para Fanon, desenvolve

concreto,

Ao criticar

da análise

pura

O estudo de Sartre sobre a questão j~

dia, que serve de paradigma

se afastar

desta situação

os limites objetivos

econônica.

xistencialista.

sartriana

como

em que o homem se define por Rua

e transcende

da realidade

o homem se define

em que estão submergidos

concreta

na medida

j

outros

ao problema

et les motifs

cebido dentro desta perspectiva

à

polêmica

à ma liberté d'autres limites qu'elle même". (11) Con

trouver

ção

da

Muito embora seja difícilco~

a filosofia

par délã les mobiles

suis condamné

fi:.

....
prlnclplos

à exister pour toujours par delã

"Je suis condamné

essence,

colonial

.

os

se reduzia

tamos poder partir de uma afirmação
tre:

momento

as premissas

que o núcleo

agora nos determos

densar em poucas palavras

a

fanoniano.

e existencialismo

é necessário

na guerra

retomarmos

Vimos anteriormente
entre marXlsmo

consideração

de Fanon no

seu engajamento

Para Lanto é importante

fundame~

este ponto par~

levar em

e do pensamento

durante

permanece

Entender

pois só assim pode-se

em que se politizc
argelina.

que sua análise

procura

que em ~~incf

seu raciocínio

que compreende

objetiva.

~

a

ao

vida

-

- e
Para Sartre nao

que engendra

a noção de judeu, mas a idéia que os
_.
h' - - (12)
se f azem do Judeu que determlna a lstorla.
Neste
.

sentido é o antisemitismo
a discriminação
interior

se define através

de uma dimensão

subjetiva no

da qual o judeu pode optar por uma forma de

ativa ou passiva
sublinha

que faz o judeu, o que significa que

em relação

ao racismo.

o peso das estruturas

perspectiva

sartriana

(11)
Sartre,

L'Etre et 1e Néant,

(12)
Sartre, Ref1exions
1976.

sociais,

quando vincula

A citação

anterior

ela retoma porém

o processo

da escolha

Paris, Gallimard,

sur la question

conduta

a

à

p.494.

juive, Paris, GallLTard,

subjetividade que se exprlme
do livro se esclarece
per,t.ara consciência
sonalidade

pouco a pouco.
negra, mostrar

corrompida

a "escolha"

de ou inautenticidade
passividade

os descaminhos
racista,

exclusivamente

na medida

em relação

o racismo

às formas de dominação

Ia Negra Mascaras
nam internamente

subjetividade.

Brancas'l

~

relação

descrever

de "Pe

como funcio

de dominação.

2

descreve

A compree~

Ao se referir

inerente

à

à

por~m

te-se sobre o fato de que aquele
de opressão

como o sujeito

em
negro

autenticamente

nação do complexo,

e um complexo

essência

do negro

do seu modo de viver

ativ2 que o definiria

tem em mente a 2xist2ncia

concreta

interpreta

de defesa e de controle da cons

oscila entre uma escolha patológica

(freudiano),

quando

negra a partir de dentro aponta desta for

ao mundo do branco,

to negro.

racista.

de um co plexo de inferioridade

uma participação

a ação ou a

A força e a beleza

ciência negra diante de uma situação

ma a existência

Como o

de Fanon perde em sub~

justamente

os mecanismos

são da personalidade

de ums pe!:

pela sua autenticida

por cütro ela se enriquece

em termos

em des

entretanto,

em que escolhesse

Se por um lado a análise
tância objetiva,

objetivo

ao paciente.

o negro se exprimiria

j

O

Fanon se esforça

por uma sociedade

diz respeito

judeu para Sartre

como pura liberdade.

de tipo

enqua~
Fanon não

libidinoso

negra, pelo contrário,
decorreria

da qual participariam

ou

de uma

insi~

situação
(i3)
e negrDs. . .

brancos

que Fanon tem com Mannoni é particularmente escl~
.
(14)
a esse respelto.
Enquanto psicanalista que
se

A discussão
recedora
interessa

pelos fenômenos

a existência

de um complexo

canos; o homem da África
dental estudado

-

..

sociais,

se diferenciaria

por Freud.

fricano

"puro:r~ um representante

tamente

no momento

a realidade

que busca desvendar

o conceito

objetiva

de situação

que engendra

ção de uma situação
sua contrapartida
sonalidade
possuindo

corresponde

de dominação

seria a vontade

negra se apresentaria

aos afri

de um

a
JU~

pré-colonial,

se impõe como um

colonial

insiste quede

à

.&

fa

inferiori

ou rejeitá-lo.

na verdade

Tal co~

interioriza

pela consclencia

do

negro,

de embranquecimento.
assim como ambígua,

duas r'limensõescontrárias

OCl

esta per~

a realidade

este complexo

dade, e que caberi~ ao negro aceitá-lo
plexo de inferioridade

natural

duramente

da África

em que o colonialismo

demonstrar

pois do homem

Fanon critica

etnocêntrica

Retomando

procura

de inferioridade

pectiva

to.

Mannoni

A pe!:
o

que a comporlam:

negro
"uma em

( 13 ) So b·re este tema ver R. Bastlde
.
·Introductlon a 1 etude de
quelques cornp Lexe s e f r-o+br-esi.Li.e na " in Le rêve, Ia transe
et Ia fo Li,e ... 2aris, Fa Irnmar-i.on 1972.
I'

=:...'

( 14 )
Fanon , "Pe an .Nc~:!..re•..
e e

--,

.:

.

')l)ctClT"

.

-

,

-

10
relação

a seus congêneres,

outra em relação

ao branco".

Por

isso FAnon dirá que o homem negro não possui uma "resistência
ontológica"
procuraria
temática
minação
•

uma vez que desnudado
se fe..zerreconhecer

hegeliana

em termos

nsidera

branco.

da relação

o outro enquanto

a Sl mesmo somente

ele

Retomando

Fanon vai descrever

Hegel

escravo

enquanto

Ao

mostra

e que o outro

escravo.

A reversão

íe s t e opo sa çao OCOFL""equando o senhor é negado enquanto

ac~~ e

escravo

n

na ?~ss'põe

enquanto

Ser dominado.

assim que o escravo

sej~, e..~~2~ésdeste reconhecimento
igue..::'c==.-=:;::
_o senhor.
nador-'8~~2~o
dificu_-2~
co o

eg~

impossi

0

?~ocesso

-eS~~2VO

._~-~

subjetivo

de superação.

se reconhece

~ovimento

sição s

domi

aobran
que

o

q e esta inscrito

de

do

forma

ser alienado,

na

embranquecimento

entre uma ilusão

~2=='::'~~2deQjetivaque não cess

ce

objeto e..
~re

subje
a

p~

ao senhor-branco.

re~onheciffi?nTO se dá assil. ~~ravés de uma forma

t

ant os ou t r-oc,

que par-a o branco ele é

o racismo

te a este rao •.'i.. ento de reificação
A problemática
o ~ensanento

negrituce

aparece
.
surge no inter10r

intelectuais,

de confirmar

em re13ção

pat cLógi.ca e o ..e gr o não percebe

mensao

do

Ao se identificar

A vontade

2::'-e~~2do negro-escravo

O process~

dialética

que de uma certa

enquan~o

senhor, o q~e _~2~tca uma contradição
~2

existencial

de

S~2 ~imensão s~bjetiva que ine tifica o escravo ao

represe.-_

tiva e

da

de superaçao

próprie..c~2::.é~~C2
~egeliana.

homem,

ele se coloca em termos

no interior

um elemento

domi.

hegelia

enquanto

Estuda.ndo a problemática

F_-: .. vera desvendar

negro,

A superação

se reconheça

a

a do

senhor/escravi.

entre o senhor e o escravo,

~ ~o o senhor reconhece
se

enquanto

do reconhecimento

branco/negro

.alisar a relaçãJ

pelos olhos do branco

cor-r-espondendo

j us t ameri

do O tro.

racial nos

de Fanon:

um

a negr~t

eve..à uma outra

di

A ideologia

da

e.

primeiramente co,o. avi ento
literário que
~ .
(15)
das colon1as negras francesas.
Alguns

dos quals os mais representativos

são

Aimé

Ce

saire

(antigo professor

de Fanon r.a escola

secundária),

Camas

(Guiana),

Sénghor

se reunem nos anos

Leopold

(Senegal),

Léon

(15)S o b'
. .
re a negrltude ver L. V. Thomas " Les ldeologles
negro-africaines d'aujourd'hui", Lib. A. G. Nizet,
Sorbonne,
Paris V; Abiola Irele "Netritude
and Black
cultural
Nationa1isml!,
The Journa1 of Modern African Studies,
n9
33, 1965, pp.321-48; Stani1as Adotevi,
NegrItude
et
Negrologues, Paris, 10/18, 1972.

40 entorno

de um grupo de poetas

os argumentos
tude.

que orientariam

Em 1947 Alioune

vista Présence

os elementos
minação

de um2 identidade

como observa

dos negros

racista'! pois na medida

branco,

ela acentua

uma "essência"
ca.

a dimensão

negras,

substrato

os homens

ta investigaç20
profundezas

ontológica)

traços de uma civilização

dernas, privilegia-se

a história

ponentes

situação

históri-

em oposição

estético

Cla se contraporl~

a

-"

descobrir
são

dos povos

da situação

nas
os

mo
afri

colonial,

e a força religiosa

como co~

negra que na sua

rrleza "d a razao

des

Valoriza-sedes

às organizações

pré-colonial

essen

OCl. d enta 1 . (16)

r·

Fanon observa

a todos

pelo branco,

autóctone.

de uma personalidade
•

com interesse

-

.

a emergencla

desta

que se forja em Paris sob seus olhos, ele guarda po

rém as devidas
nlClO percebe

distâncias

em relação

as arnbiguidades

sence Africaine;

muito embora

ao m~vimento.

que definem
considere

o movimento

contra o racismo,

ção não se faz sem uma atitude

profundamente

dade Fanon considera

a ideologia

mas não suficiente

focada pela opressão
za como momento
de si e volta-se

da negritude

da consciência

do mundo branco,

em que culturalmente
para a procura

Desde o i

a negritude

forma de tomad~ de conSClenCla

necessário

de

o local privilegiado

do estudo político

o sentimento

básicos

ideologia

própria,

com a busca das raizes

colonizado

africana

do

negra.

a exist~ncia

e o que se procura

tribais

canos em detrimento

um

como um "anta

da realidade

a própria

coincide

ta forma os elementos

concebe-se

de

do

Não obstante,

uma identidade

torna-se

deste continente

à

em que combate a opressão

deve sublinhar

A África

da

uma primeira to

negros.

racializada

re

africana,

este que seria comum, em principio,

negros.

a

os poe

portanto

vai se definir

espelha

da negritude

cultura

Trata-se

negra transcendente

A ideologia

da

enquanto

racismo

por outro, necessariamente

funda

no porta-voz

e que exprime

Sartre, a negritude

.Se por um lado o movimento

netri

negra que se contraponha

de busca de identidade

mada de consciência

da

o que pretendem

no seio

do mundo branco ocidental.

movimento

senegal~s,

Basicamente

desvendar,

desenvolvem

cultural

que se transforma

6)Çfressão negro-africano.

é

o movimento

Diop, escritor

Africaine

tas da negritude

e pouco a pouco

de Pré

como

sua

crítica.

uma

aprecl~
Na ver-

como um estaglo
dos negros.

Su

esta fase se

caracteri
..
o negro toma conSClenCla

de suas tradições

específicas.

(16)Um livro que encerra de forma exemplar a filosofia da ne
gritude é o do sacerdote Placide Tempels,
La Philosophie
Bantoue, Paris, Présence Africaine, 1948.

12
Estamos

no Iltempo da lembrança",

trução da memória

à

frontamento
r-e ce

negra que se articula

dominação

assim como

isto é, uma etapa de

racista.

recons

como elemento

O conceito

de

a

de negritude

ap~

antítese afeti va, senão lógica, deste
insul
f
az
h
.
,,(17)
."t o que o 1lomem b ranco
aZla a umanldade .
Substltul-se a
1!

í

ideologia

..

-

do embranquecimento

por uma outra ideologia,

não mais se afirma

a superioridade

incondicionalidade

da cultura

da cultura

africana.

gras são desta forma racializadas
rlor de um movimento
deste movimento

cultural.

da positividade

entretanto,

caz desta ideologia.
nidade

de interesses

rlam a própria

e interesses

bolizado

cia de urna comunidade
ma racial

Fanon

cura mostrar

consider

pós a ocupação

francesa,
o período

corno não brancos,

va

persp~

uma com~

transcende

Dentro desta perspectiva
participariam

o africano

~a guerr~,

da

e que eles se

ao que ?anon acrescenta:

ideo

ele pr~

pela ideologia

a Martinica

sim

o probl~

americanos,

um selvagem.

que transforma

de pr~

a existên

a penetração

penetrado

um

estaria

recusa a considerar

e em particular

como o antilhan~,

durante

um crítico

na verdade

junto aos intelectuais

branquecimento,

militar

fronteiras

negra como um todo; ao estudar

nas Antilhas5

logia da negritude

as

cujo foro definidor
S2

no int~

importância

que em princípio

ou antilhano,

idênticos

pela África.

postula

social.

americano

a

n~

à libertação nacional dos

ele se mostra

homogêneos

realidade

negro senegales,
blemas

Fanon sublinha

A negritude

mas a

As reivindicações

uma vez apontadas

do movimento,

européia,

e podem se exprimir

no que diz respeito

povos africanos,

onde

do em

Somente a
em

base

descobrem

!IParece-me que os

antilhanos,

depois de viver o grande erro branco, estão agora
"
d o a grande mlragem
"
.
1
"
da
Vlven
netra " . (18) Aceltar
a lid eo_ogla
negritude

seria conceber

isenta de qualquer
tóricas

tipo de conflito.

assim como as lutas políticas

falsidade
mente,

a existência

desta premissa

que procura

a raça negra entorno

ligiosa.

de urna comunidade
As especificidades
demonstram

his

claramente

a

soldar, moral e cultural

de princípios

Por isso Fanon insiste

negra

de uma comunhão

sobre a impossibilidade

re
de

se crlar uma comunidade de destino
"
(19)
tes povos e naçoes
afrlcanas.

cultural para os
"
.
A unldade
a f rlcana,

dlieren

Ia seja possível,

em termos políticos

e

culturais,

deve ser pensada

e se define pela sua oposição

ao próprio

caso e
nao

imperiali~

(17)

Fanon, "Os Condenados da Terra", op.cit. p.146.
(18 )F anon, """
i.ce i
11
Antllhals et Af r
rlcalnes
in Pour Ia Révolution
fricaine, Paris~ Maspero, 1978.
(19) Fanon, Les Damnes
- ... OP.ClL.
"+
p.l 63 .

A-

mo e colonialismo.

Dentro desta perspectiva

ria os limites raciais
diferentes

como por exemplo

j

ticulassem

e abriria

politicamente

origens.

desconfiança
•

-.

luclonarla

como lncompatlvel

com o

netritude

•

branca,

a primazia

sem o ressentir,

estabelecida

ximar os teóricos

da negritude

ra quem o primitivo
..

.

tos mlstlcoS

branco~

.

e estetlcos

Adotevi

se conformar

Afirmar

com a exclusão

intelectual

co lhe havia construído,
rior de uma situação
A ideologia

dos

Esta
da

entre as partes.

elemen
perspect~

.

mentalidade
ao

de se expressar

en

da

ciência

pois não mostra

que o próprio

, o negro simboliza

à racionalidade

atribuindo

e impossibilita

na medida

o homem.

ao branco

a

T

•

.
dotevl,

da ontologia

•

Op.Clt.

.
Negrltude

a

conciliação

em que o homem se define por

mas

à um processo

de

superaçã~

dos poetas negros,
negra,

p.150.
et Negrologues,

ne
sua

ou brancos,

é um grito da libertação

anon, Peau NOlre ...

ociden

cristã entre

mas ele define os limites de sua própria

firma que a negritude

potên

de uma essência

O racismo corresponde

Quando Sartre, no prefácio

inte

a

do estereótipo

retoma a dicotomia

e sentimento,

bran

Fanon que, no

não existe neste sentido negros

A

p~

negra face

Para Fanon a existência

gra é impensável

(21)
.
Stallsnas

é

apr~

de Levy-Bruhl

a presença

e psicanalítico~

razão ela divide o ser humano

alienação~

razão

tem razão ao

do negro do universo

da negritude

corpo e alma, espírito

simplesmente

a

etno

que o branco é razão implica em

de racismo

cia sexual em oposição

unicidade;

distinção

O que é mais grave ainda, o negro deve acei

e da tecnologia.
tar o modelo,

da

(21)

por outro lhe retira a esperança

quanto racionalidade.

os pensadores

inverte a relação

se por um lado enfatiza

ociden
C1Vl

como portador
.

opo

à

racista:

por excelencla.

somente

~

A essen

puro que se

a própria

~

2O)

Ao atribuir

ao pensamento

se caracteriza

-

va, que na verdade
primitiva,

Stalistas

(

a uma sociedade

pela antropologia

a alma é.negra.

com

a vontade revo

"'

do sentimento,

bus

sendo vista

'genlo' negro.

inerentes

na

com uma volta às

assim como sentimento

técnicas

aceitam,

cêntrica

(20)F

~

O negro é poeta, o branco técnico.

lização africana

tal?

I

distancia

esta ideologia~

social termina

••

Cla negra se definiria

tal.

Fanon se

Diop chega a considerar

•

se ar-

colonialista.

aCuba se identificando

e Alioune

rla às necessidades

o quanto

na realidade

A própria mudança

para que raças
j

contra a dominação

dos poetas da negrituàe;
negras,

possibilidade

transcende

árabes e negro-africanos

Pode-se perceber

ca dasraízes

ela

op.cit.

a

Fanon

14
responde,
negre.

"Non, Sl Je pousse un grand cri, il ne sera

Dans la perspective

bleme noir". (22)
to à dialética
contradição

adoptée

Os termos branco

ici il n'ya a pas de
e negro se associam

do senhor e do escravo

momentânea

point
pr~

porta~

e como tal exprimem

que deve necessariamente

uma

ser superada .

•
••

o

Processo

ce

01~tizaç20

~

pós trabalhar

co~pleta

~0~

d ~~te

a_guns

seus estudos médicos
anos na clínica

la Losere, em 1953 parte para Blida
dirigir

o hospite.l psiq iátrico

transformar

tanto s~as perspectivas
to..
e. co rcac to

cas; na Argélia
tação nacional

aos militantes

médico

que

de politização

e d~ engajaoe

em seu pensamento.

das premissas

samento exprime

outras.

Os escritos

guerra colonial~

de

Moudjahid"

deste período

sub~
refle

francesa,

nacional.

no qual Dien-

O declínio do colonia
através

de

in~meras

é uma entre tantas

poucos anos depois megulhada

porém à Argélica,

tes face às antigas metrópoles.

.
Fanon I1Beau NOlre ..." op.cit.

colônia

em uma

nova

O nacionalismo
outras nações

se firmam como

-

ara
como a

independe~

Dentro deste quadro

p.23.

oci

pelo processo de

e asiáticos,

agora em solo argelino.

a

Seu pe~

que em 1954 perde sua

o Egito de Nasser,

e

muito mais ampla,

sobretudo

se desenvelve

se

para se apr~

os pelo imperialismo

das quais, a da Argélia,

be não se Clrcunscreve

(22)

junta

Psiquiátrico

anteriores

são datas símbolos.

A metrópole

vê

.onde se

da FLN. O processo

Jolítica

dos povos oprimi

dos povos africanos

coloniais

síria, Tunísia,

de liber

nticolonie.lista e neste sentido

porém uma realida-e

e Bandung

se

teóri

to de Fanon tem implicações

Os anos 50 se caracterizam

vietnamita~

como

do "El

políticas

feno_enológicas

lismo do tipo tradicional
guerras

lhe

Fanon se vo~ta assim para a análise

seja, a emancipação

-Bienphu

vai

para a FLN; ao lado de

de uma nova te ~tiC2: a questão

descolonização

a

de Blida em Jane~

ese _volve no Hospital

as direL:izes

xi ar do marxismo.

..

é expulso

q- e trabalham

tem o clima de uma guerra

dental.

passa

com o movimento

membro Ge. equipe editorial

jornal que exprime

compreensão

existenciais

direto

?o~íticas

argelinos

Tunis, torna-se

afastam

A mudança

Fanon oar-t e e__
~2.o ?ã.ra a Tunísia

ro de 1957:

tanciais

onde

Alban

e de i~e ~a~o se engaja na luta revolucionária.

Devido às suas poslçoes

um trabalho

de Saint

(Argélica)

local.

em 1951; ~

interna
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cional de lutas a questão
É necessário

damental.

sem contradições

em relação

do marxismo
de análise
situação

é bem verdade

hist6rica

sobre a realidade
ção que procura

marcáda

colocar

ao bloco socialista

do marxismo~

se afasta

categorias

os conflitos

Rodinson

observa

esquerda

com a

pensamento
de uma tradi

com justeza

da nação, na verdade

quase

- pro 1 etêr10

da praxis

tra necessariamente

subordinada

do internacionalismo

de classe nacional

plica em se considerar
classe dominante.

nos

como antipa~

do nacional

proletário.

se

encon

mais amplos

e

Os escritos

associam

desta

de
forma

ao de classe ilirigente, o que 1m

A dificuldade

colonial

as ·preoc~

1 .(23)N a
lnternaC10na

aos objetivos

a realidade

Engels

1neX1S

requeridas

se apresenta

sobre os estados modernos

a

à questão nacional,se

táticas

tem-se que a problemática

serva que Marx.c

uma

coloniza

sociais em termos

às considerações

f ases 00
,- mOV1mento

Marx e Engels

de

pela opressão

no que diz respeito

sobretudo

ticularista,

situação

aproxima

de novas

dos cânones

dá

inclusiveem

ao mesmo tempo que seu

em que a filosofia

o conceito

e

Se Fanon se

de antemão

tência de uma teoria marxista

universais

não se

de classe.

Maxime

medida

p~

v~zes suas realções

nacional

que exclusivamente

í

que a luta dos

que a introdução

são conflituosas

vincularam
i.f erentes
01

fun

COJIlOli irr.p'2:i.."iali
smo ti , se fazem no interior

Por isso, muitas

francesa

uma relevância

do imperialismo

à teoria marxista tradicional.

relação

pações

adquire

porém compreender

con-tra à expansão

vos colonizados

dora.

nacional

nacional

torna-se

tendem muitas

como ideologia

maior quando

se

vêzes a compreender

em termos de uma ideologia

da
ob
a

evolucionista par

ticular

ao século XIX~ para a qual a expansão dos valores bur
- ".
-.
(24)
D
gueses e v1sta
enquanto processo C1v1l1zator1o.
entro
desta perspectiva

dependência
os debates

•

fica problemático

dos povos colonizados.
entorno

alguns marxistas

da questão

apontem

Bauer ?or exemplo),

entender

o processo

A 11 Internacional

nacional,

para direções

porém, muito

de i~
retoma
embora

novas e originais

a tônica da discussão

permanece

o

(Otto
inter

(23)M . Ro d i1nson, -!lEImarX1smo
"

nacional.

Barcelona,

"".
.
y 1 a naC10n
1n S obre lacuest10n
Ed. Anagrama, 1975.
-- ---

(24)Ver ~arx/Engels7 Sobre o Colonialismo, Lisbôa, Ed.Est~,
2 vol; Jaime Pinsky (org) Questao Nacional e Marxismo, S.
P., Brasiliense, 1980; Sobre a Ârgelia ver Marxisme
et
Algérie, Paris, Ed. 10/18, 1976, apresentaçao
de textos
e comentários de Galis30t e Bahia.
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nacionalismo

do qual Kautsky

tão nacional

deixa de ser considerados

te econômicos

e ganham umadimensão
.

..•.

se consu b stanCla
Entretanto,

questão

.

e necessidades

políticas

da própria

i~s -á_icos

c

deologia

SeCreT2.Y~

marxista

o cenário

através

a;2.

=.!.c.
..
cesê..Thorez

cia argelina,
pensamento

e ~eSTe sentido

da Argella

ao

pa~

"ex i st e uma nação
da

istura das

corrt r-ár-i,o a

se diferencia

ar
ra

independên

col ..~ê::'istabur-gue s , nao ob st arrt e , a formação

da

Com efeito,

é e..Tendida em termos evolucionistas,
a se opor as diretrizes

nacionais

ao se .;?osicionarem pela nação
reto~a~

Na verdade

da por Kautsky
ploração,

pela Rep~
.

do

equivale

comunistas

princí

radicalmente

nação argelina
prática

A i

a importâ~

e que em

11

-

a formaçao

:::~ose coloca portanto

?C?

IJ

sentimen

histórica

-

gelina que se c:J2'.s"Litue
ela também através
ças li. C28)

lutas

francesa.

quando ele afirma

conclue:

as

do pensamento de seu

em sua evolução

Comparando

No que

de um

junto ~ esquerda

Thorez,

se_ autiliada

devido

as

princí

mundial.

tem-se,

pio poceY~c
sado da

a

critérios

assim como os

que "se constitue

bllca Fra cesa.

que

necessariamente

c i.a de '.-;:-:ação argelina
(~7)

de autode

segundo os

a existência

ser resumida

,seral Maurice

.

dos povos.

tem-se

comunista

da Argélia

que predomina

?__
F pode

que
(26)

o princípio

do PCF refletem

contra o nazismo,

ac~_~a_ista

-

a ser utilizada

tradição

que dominam

a.'_da rece~tes

específica

do momento.

à independência

se re=eye

e a ques

exclusivamen

de autodetermlnaçao

passa a ser interpretada

As poslçoes
sc~lações

política

que se vincula

e~

~ t~tica politica

nacion2l

em termos
.

no prlnclplo

na medida

terminação

-o.

mais autoriza

Somen 't e com L'e n i.n o pro b lLema doo co
vco Lon
i Lia.smo
oru.a

do •(25)

to

2 o representante

o mito da Argélia

~~orez?

ao recuperar

entre, colônia

procura

comDreender

"em

francesa

o que na
da

cons+í.tuíçâo';
os
reinterpretando

a antiga oposição

de povoamento
a realidade

FLN.

el~a

e colônia

colonial

de

em

ex

termos

(2S)Leopoldo Hármora COrg.) La Internacional y el problema na
cional y colonial, Mexico, Cuadernos PyP, 1978, 2 vol.
(26)

.

n r-

•

•

•

ti

LenJn
LI derecho de Ias naClones a Ia autodetermlnaclon
in Obras Escogidas, tomo 111, Buenos Aires,
Ed. Cartago,
1973; e "Primer esbozo de Ias tesis sobre
los problemas
nacional y
Lon L" e
de Ia Comision sobre
los
problemas colonial y nacionalH in Obras op.cit. tomo VI.
co

i.a

"Lnf

or-me

(27) Ver Badla
. /G'allssot, M'arXlsme et A 1 gerle
- .
.
Op.Clt.
So b re a
questão do marxismo no mundo arabe ver
Maxime
Rodinson
Marxisme et Monde Musulman Paris, Ed. Seuil, 1972.
(28) Ba dila /Ga LilssOt, Marxlsme
'.
-.
.
eT Algerle
Op.Clt.
p. 416 .

17
exclusivamente

de classe. (29)

lação colonizador
Argélia

mido.

e colonizado

é considerada

o colonizador

O primeiro

minação.

é minimizada;

como colônia

se reveste

cura a qualquer

Dentro desta perspectiva

preço explorar

subalternas

tentam na colfnia

melhor.

~ ização na metrópole:

a questão

tema de classes
~.

~

conotação

abrangente,

r~gem árabe e francesa,
cl~sse,

se encontrariam

tes do islamismo
tariado

ças o que implica

à

ma população,

.ssocia-se desta forma o prole

um~

a~geli.o.

A política

do PCF

ers ectiva de assi.ilação

das ra

da naçao

ar

relação

a

::>rjeto ft:.turo.
do ?~~~~~O s cial~sLa
!

c stc aplicar

es rategla

UD.c

à uma visão evolucionisLê

bordada

e

de

procuram

a

todo

integração.

Próx~

do século XIX acredita-

e..
c erra um "proj et o de civilização"

q e implica em se negar a existência

de uma dominação

lista. (30)

de autocrítica

Jean Daniel,

~'ill

esforço

-

inados por um sentimen

os socialistas

-se que a colonização

de

trus

to ..
.=>cionalistaexacerbado

DOS

sis

ad- .u í.r-e porta~

ando idê.tica

é ainda mais ~~f~c~_.

a Argélia

do

unidos .a 1 ta contra os grandes

como

A poslçao
bdependência

no interior

em se afi~ ~~ q~e a existência

só é possível

na medida

de

conservador.

assim

O co

posição

europeu ao proletariaco

a~ se vincular

gelina

que, oc

egressa

a descolo

esta minoria,

ela significa

de d~

francesas.

A noção de argelino

colonial.

que pro

desta forma

sobre

das minorias

a mesma posição

que

trabalhadores

Introduz-se

à

a

e opri

capitalistas

o debate

se identificaria

em que ambos desfrutariam

opressor

e que, como

constantemente

autóctone

tem-se

porém aquela população

francesa,

um destino

que

colonialista

as relações

um tema que alimenta

onizado

de povoamento

ao burgues

O segundo representa

das classes

uma vez

de um duplo aspecto:

corresponde

a re

o

imperi~

posterior

que os socialistas, eL relação à guerra da Argélia, se
.
.
..
l'
comportaram como ldeologlcamente
lmperla
lstas. (31) Na ver da

admite

de a tradição

•.

ções imperialistas,
ternacionalismo

"

socialista

deu pouca atenção

basta ler os escritos

para se perceber

(29)Kautsky, "Socialismo
cional y e1 Problema

ao estudo

285 maio 1960.

•

rela

de Mauss sobre o in

o quanto o sentimento

naClO

e política Colonial!! in 1a InternaNacional y Colonial (vol.""I,.....),.--o-p-.-C.....
·t.,..--.-

(30)J. M. Domenach "Ar-r-e t ons Ia guerre d?Algérie",
novo 232, novo 1955.
(31) J. Danle
. 1 ,Socla
'I

as

l' lsme et antlco
.
1onla
. l' lsme,ti

Esprit,
Esprl,
.t

n.o

18
nalista

permeia

Argélia

é portanto

francês,

parte da esquerda

que os excessos

so os socialistas

se recusam

çao e tentam resolver
tica de integração,

pensar

a~andonar

o projeto

colonial

prática

do colonizador

vam, no período
corretamente
cionária

2c~s~derado,

a q~estão.

de uc

lismo enquanto

do

da esquerda

fran

tanto

forças se
de

analisar

deve portanto
compreender

a

revela

Fanon, ao se engaJar na luta
Mundo,

solo

autóctone que

colonial;

dessas

e neste sentido

s~t~~ção

de uma pol!

frances

como que 1ncapazes

a~s do Terceiro

para novas explic~~õ2s

A Situação

e ambiguidades

teórico

Por is

federativa aparece mui:.
Ch ega-se 1nc
. 1 uS1ve
.
a se

a COffi?reenSaoda realidade

como o i~s~rumental

para

de coloniza

através

no deserdamento da população
.
.
(34)
ser1a 1ncauaz ce sobrev1ver por Sl mesma.

cesa impediaE

da

governo

francesa

ic?licaria

As hesitações

do

S2 esgotassem.

exemp 1 ar. (33)
abrupta

interno

colonial

o conflito

- como so~uçao

A guerra

a política

na qual a proposta

que a retirada

argelino

moralizar

da violência

(32)

francesa.

vista como um problema

seria suficiente

t as vezes

.

revolu
se voltar

o

colonia

colonial.

Col n~al

ra~~n u~iliza o conceito de situação
colonial
.
.
1 r1'
(35)
no mesmo sent1dc que SarLre e Ba anJ1er;
entretanto, se e
le já o havia e2p~e
cessário

subli~~ar

conceito

adquire

ado e~ seu estudo
ç~e no contexto

',a

da luta

-imensão especificamente

sua discussão

co:

inferioridade

do negro pré-colônial,

1an~oni, a respeito

tava precisamente

sobre o equívoco

tuições

nas suas formas

(32)C

africanas

sobre o racismo,

é

ne

revolucionária
política.

do pretenso

Em

complexo

vimos que Fanon
de se considerar

o
de

argumen
as

"puras!!, anteriores

insti
ao colo

•
.."
onsu 1 tar M. Mauss, . 11 La nat10n
et 11' 1nternat1onal1sme
Ceuvres, Paris, Ed. Minuit, 1969 (tomo 111)

•
1n
--

(33)G. Lavau, "D'Algéria avec Ia Francei',
Esprit, n? 23, maio
1955; O. Resenfeld "Pour une solution federale",
Esprit,
n? 23(11), novo 1955.
(34)
.
.
- .
A d1scussao sobre a capac1dade ou nao da Argella poder 80
breviver por si mesma (Sic) pode ser apreendida em arti~
gos como, D. de Bernis, llL'Algérie peu-elle nourrir
sa
population!l, Esprit, 26(3), março 1958.
( 3 5 ) S artre,

11

L e co_onla~lsme
1
. -'

landier Sociologie
lq. edição 1955.

11
•
G.
Ba
est un systeme
Op.C1t.;
actuelle de liAfrique noire, Paris?UF:

nialismo.

A crítica

se situava portanto

tação antropológica.
as análises
tribos

procurava

Da mesma forma que Balandier

de Malinowisky,

africanas

o complexo

como forma de conduta

colonla~.

(36)

entanto,

a noção de situação

abrangente

antropológica

para se consubstanciar
Brancasll•

permeia

os estudos

ra política.
imediato

mar que "todo-francês
significa

colonial

que reciprocamente

são fundadas
perspectiva

a priori

desaparece

ções entre colonizador

literatu

como um choque

ressente

de força.

e colonizado

o que

o colonia
SOClalS

Dentro

é minimizada,

se afastam

como relações

afir

inimigo",

pois as relações

fenomenológica

que

e Fanon chega a

todo argelino

escolha para ser apreendida

ao livro "Pe

com a

é um soldado

como relações

a abordagem

política.

sartriana

se apresenta

lismo como uma forma de dominação

revo u

se mantém,no

em relação

e colonizado

na Argélia

1

do perlodo

O tema da escolha

entre colonizador

substân

como iminentemente

sobre o racismo

A situação

negros

ganha uma conotaçãomais

Outro ponto deve ainda ser considerado
le Negra Mascaras

Fanon

dos

do conceito

colonial

das

colonial,

.•.

Nos escrltos

esta dimensão

criticava

na própria

.

cionário

argume~

a realidade

de inferioridade

que se fundamentava

. -

Cla do slstema

que compreendia

fora GO quadro da dominação

apreender

..

no nível da

desta
as

rela

da temática

objetivas

da

de domina

çao.
. O conceito

de situação

ra Fanon de uma dupla dimensão
define como totalidade
por conseguinte
gir inclusive

personalidade

intelectual

excludentes:
do.

colonialista

do homem colonizado.
Primeiro

O mundo colonial

3

o universo

com o mundo ocidental

desta situação

colonial:

ilnos países

e o poder se interpõem

de moral,

de conselheiros,

e que

no

ní

na própria

-

porem

de uma mediaçã~
em duas partes

e o setor do coloniza

de "maniqueístall,

Uma comparação

(36)A

completa

se

indivíduos.

se manifesta

e se divide

que o compoem

explorado

dos

pa

para ati~

O que caracteriza

do colonizador

Por isso Fanon o qualifica

ele

e colônia,

desdobramentos

a ausência

é compartimentado

co", isto é, os termos

e subjetiva;

e psíquica

mas que possue também

esta situação?

se reveste

a vida social e política

Tem-se assim que a dominação
vel ideológico

objetiva

que envolve metrópole

transpassa

a vi.da

colonial

são polos
revela a

"aristotéli
antagônicos.

especificidade

capitalistas,

uma variedade

entre

o

de professores

de "desor-i.errt ador-e s 11.

Nas regiões

. d e Mallnows
..
k y re 1·atlva ao estudo das
poslçao
relaçoes
raciais na África se encontra desenvolvida em seu
livro
Les Dynamiques de l'Evolution Culturelle, Paris,
Payot,
1970.
Para um~ crltlca ver Balandler op.cit.

20
coloniais,
presença

pelo contrário

imediata,

o policial

5

suas intervenções

e o soldado,
diretas

pela

sua

e freqUentes, man

com o colonizado e lhe aconselham à golpes
de
,,!'
(3 7 ) A cltaçao
.
coron h a e d e napaLm,
ae naG se mexer'.
po der-i
erla

têm o contacto

ser Lrrt cr-pr-e t ada

e:11.
t er-mc s gramscianos;

finiria pela ausência
•

o colonia.lismo se

de UQa. s oc i eda de civil articulada

de

e

mo tal se car-act e.rc.z ar i.a pe La f orç a e não pela hegemonia
tural e idE:ol;:;gica, O emba t e ent:re colonizador
prescinde

de qualque~

posto qUE: a sociedade

ta diretamente
tivo explorar

ao máximo

ma zona ~ntermediãria
Fanon insistir

colonial

a infraestrutura

coloniais.

tem por obj~

Não existe

se

é igualmente

define

no banco que caracterizam

a

"Nas

A cau

superestrutura.

é-se brancopo~

devem sempre

ser

cada vez que se aborda o problema

Não são as üsinas5

u
daí

e não pela luta de classes.

é-se rlCO porque branco,

modificadas

manifes

os conflitos,

P r isso as análises marxistas

que rlCO.

nial.

colonialista

capaz de amortecer

sa é a conseqüência:

levemente

as riquezas

cul

colonizado

ele se

sobre o fato que o colonialismo

través da situação
colônias,

~orma de intermediação,

e

co

colo

nem as propriedades,

nem as

contas

a classe dirigente.

A espécie diri

gente é primeiraDen~e

aquela que vem de fora, aquela que nao
~
se asseme lh
.a aos auto_t
~es, os outros li o (38) A luta de I ~.b er
tação deve portan~o
tes daquelas

se sus~e~tar

analisa~~s

sobre forças

?C~ Marxo

Não existe nas colônias

setor operário

des2"l".::-lvic.o
pois o sistema

define através

do p:::,ocesso
c.e industrialização

exploração

da matéria

incipiente

parcela

que floresce

operária

Isto dificulta

lucionária

junto

à

a emergência

esta população.

de desta forma a recrutar
camponesa),

ção africana

ao restante

fora da cidade

deserdada

senta precisamente

que, animalizados

-

e

A revolu

pelos

"conde

que ocupa

a

social, mas que rep~

de não homem,

po8.

(massa

urbanos

que ela ganha forças.

opocit.

p~

ten

na hierarquia

Fanon, Les Damnéso.o
(38'Ibid p.9.

da

ser

A causa da revolução

posição mais inferiorizada

(37)

pode

revo

seus adeptos

contra uma situação

na i~

de uma consciência

por aquela população

aqueles

pela

na metr6pole.

cidades,

é na realidade uma luta empreendida

nados da terrali,

se insurgem

mas sim

e se por acaso ela atinge os centros

junto ao lumpenproletariado

um

nao se

que trabalha

em algumas

cons iderada como "prev i.Legí.ada " em relação
pulação.

colonialista

prima que será trabalhada

Por outro lado, a peçue~2
dústria

sociais diferen

pelo colonizado~
de miséria totaL
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A temática
traI do pensamento
pecífica

de Fanon:

de Georges

a violªncia.

ao problema

Sorel.(39l

~ ne ce s s arLo

o que corremos

a questão

posicionar

pela violªncia

press~o

ca supressão

numa evolução

do capitalismo.

diç~o socialista

sa a obtenção
desenvolver

de resultados

seus esforços

geral", momento

como melO através

ra o:ocialismo

tro aspecto

do pe~samento

se, ela demonstra
violªncia

erupção.
talmente

diversas

distinta

engendra
terminada
coloca

à

o advento

tituiç5es

artificial

pOlíticas,

individual

A violªncia

se

a passagem

p~

greves de

que

natureza

naturaliza

inerente

procurar

ao

conte-Ia

Primeiro,

do homem;

colonial

as relaç5es

em sua
se pren

fundamen

a virlªncia

jurídicas,

religiosas,

de agressividade

que se manifesta

ser

ele se

inclusive

de

entre as partes
A violªncia

ela permeia

gera um processo

Se referindo

segundo,

de dominaç~o.

ordem colonialista,

~
anl

historicamente

de intermediação

A opress~o

(39)

ligreve

capitalista

e se aplica ~ uma situaç~o

mem colonizado.

quica do oprimido.

para

da

de Fanon sobre a violªncia

na qual a ausªncia

da própria

Vl

a substância

como instintiva,

no seio de lli~asituação

o substrato

que

social e de forma alguma poderia

uma dimensão

frontalmente

tra

organizaç5es

soreliana

da Europa Ocidental.

~ vista como um produto
associada

'1 Sore
ae

As consideraç5es

dem à motivaç5es

da

Zahar aponta ainda um ou
. do-se em Marcu
.(40) ApOlan

como a perspectiva

seria portânto

su

Renate

para considerá-Ia

mal homem;

da

mas importantes,

sobretudo

Jau

socialismo.

as

do qual se realiza

reivindicatórias.

de

greve política

define a greve geral em relrição as outras
puramente

o

e esperituais.

mas ela eXJressa

ao

Sorel ao se

em que a sociedade

em suas bases materiais

apresenta

para

ele condena

em preconizar

apocalíptico

socialista

diferenciando-se

imediatos,

com

A discuss~o

uma vis~o particularizada

de qualquer

o

di s t í.nçóe s

ao gradualismo

natural

revolucionária,

ou resultados

críticos

nos dois C?SOS ~

do capitalismo;

Na verdade,

es

ou ~s reflex5es

algumas

se contrap5e

Sorel representa

partidárias,

abordado

por-im estabelecer

se colocar

Entretanto,

em alguns

e~erge no seio do movimento

res que acreditava

os

Esta dimens~o

do terrorismo

O objeto

um aspectoce~

o risco de cair em incompreens5es.

sobre a violªncia

ruiria

introduz

do mundo social vem illuitasvªzes,

de Fanon, associada
mesmo,

da revolução

as ins

para atingir
de

~

o ho

sedimentação

na atividade

ao tipo de sonho do homem

psf
co

- .
.
.
. .G.Sorel, Reflexlcns sur Ia vlolence, Parls, MareeI
R1Vle
re, 1936.
(40)
,
Renat Zanar, Frantz Fanon:
Colonialims and Alienation, N.
York, Monthly leV18W Press, 1974.
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lonizado

Fanon dirá:

sonhos musculares,

"por isso os senhos dos

indígenas

sonhos de ação, sonhos agressivos.

nho que salto, nêdo, corro,

subo em árvores...

sao
Eu so

Durante

a co

lonização

o colonizado n~o para de se liberar entre nove
ho
.
.
h
h
-"
(41)
.
ras da nOlte e SG1~ .oras da man a' .
.
Devemos porem dlfe
renciar,

como e faz Harcuse,

.

entre uma violência

-

(42)

da vlda e outra como agressao.
de libertação

D2cional

tante do co~oniz~dor.

••

t on i ana

:

do colonizado
recíproca

Neste sentldo

é uma violência-resposta
Dir~ Fanon em linguagem

".:3. vi.0lência do regime

colonial

à

defesa
.

o mOVlmento
opressão con~

claramente

e a contra

se equilibr2ffie se respondem

ne~

violência

numa homogeneidade

O desenvolvimento

extraordin~ria.

como

.

da violência

no

seio do povo colonizado ser~ proporcional à violência
exerci
.
i 1 contestado'
• "1 (43).
1
d a pe_o
reglBe
co Lon
onla~
.
A lntensl.d a de d a re~ção do colo~izado

serla igual e contrária

a ação violentadora

do colonizado~.

O processo
como violento,

de libertação

ele ~ealiza~

dade atmosférica

o que Fanon denomina,

s2cimentada

pela situação

to, esta violência-resposta

sos escritos

que o ~ovi~ento

za num humanismo

a resposta
mido:

2

profundo

..

A violência

do escravo transcende

que senhor e escravo

análise
heg~

de Fanon se enrai

do senhor oprime,

sua própria

condição

mas

de opr~

ê também a morte do colonizado.
a ideologia

participam

da contradição

la abre a possibilidade

da

negritude

de uma mesma unicidade:

entre o senhor e o escravo,

da concretização

de uma "novai1

dade na qual o homem não mais se manifestaria
ou senhor, mas segundo relações
nais adquirem

portanto

(42)M arcuse,

sition"

de igualdade.

uma outra dimensão,

(41) .
Fanon, Les Damnes ... Op.Clt.

Fanon,

A

A violência que se exprime na situação colonial rea

liza a superação

(43)

carrega

o ser do homem só pode ser pe~

onj2

liberdade.

qu~

em diver

nacional

O pensamento

do escravo.

a morte do colonizador

o homem.

Fanon enfatiza

de libertação

Da mesma forma que Fanon criticava
tem-se

possui uma

"no va" espécie de homem.

U!TB

Entretan

se i~scre desta fo~ma dentro da perspectiva

liana do senhor

sado enquanTo

a agressivi

violência do colonizador,

de uma ~esma natureza.

em seu bojo o ge rrne de
da violência

à

portanto

colonial.

de homem oprimido

lidade nova, ela nao se identifica
nao participa

se configura

"T'-- ne problems

enquanto

~

socie
servo

As lutas naClO

elas não

significam

p.18.

.
of vlolence

in Fiv€; Lectures, Boston,
.
_
Les Damnes ... Op.Clt. p.47.

and th'e radlcal
oppoBeacon Press, 1970.
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simplesmente
vergentes3

o embate

mas se consubstanciam

ra o processo

Questão

..

entre interesses

de libertação

Nacional:

utoDia

e sociais

di

como uma etapa necessária

p~

do próprio

reveste

de uma import~ncia

devemos

porém compreender

somente

se concretiza

bertação;

mais adiante~

que a realidade

enquanto

através

criação

mergência

unidade

configura

o movimento

significado

de uma nação argelina
nacional.

se chocam.

ceito de situação
tas da realidade

colonial,
colonial~

estudos políticos
rante o momento

escritos

do combate

colonial

provavelmente

ter sido escrito
diferenças

colônia

tre elementos

no interior

con

suas críticas

às análises

pode ser apreendida
como literatura

marxis

seja em

seus

revolucionária

anticolonialista,

seja nos

após a vitória

"Conde

argelina.

todas essas análises~
parece-nos

estudos

il

A no
entre

da Terra"

que algumas

se impõem.

Africaine

du

Na verda

corroem "Soc.io.log.ie

a problemática

nacional

A realidade

social

antagonlca

ao de nação francesa;

se manifesta

portanto

e a realidade

ou conflitos.

através
nacional

e "ar-Ls to t li.co
ê

Il

•

do embate

é

Entretanto?

a
en

apreendi

em particular

onde o mundo colonial

da

se colo

O mesmo tipo de

da Terra",

em

em bloco à

e se contrapõe

de nação argelina

aos "Condenados

11

e

A ênfase que Fanon coloca no

O conceito

sobre a violência

mo . "maniqueísta

a

par

como homogênea

da como que sem fissuras

capítulo

colonial;

se situa no

permeia

excludentes~

lise se estende

quer dizer

nacional

Révolution

ca assim como polaridade

é

A questão

aos outros

colonialista.

luta de libertação

nacional

naçao

com a mpl~

metrópole-colônia.

se apresenta

dominação

da categoria

homem.

portanto

d'une Revolution'il? Fanon concebe
da oposição

de

coincide

depois da libertação~

em rElação

de li

e, como veremos

devido ao fato dos "Condenados

de, tanto em "Pour- la

termos

"nação"

do qual as

nados da Terra, livro composto
ção de dualismo

A

o momento

da opressão

quadro de um sistema colonialista
tes antagônicas

de Fano~

do próprio

Libertação

independente

se

desta forma o processo

de desalienação

sócio-político.

tação de um governo

tanto~

nacional.

a luta contra o imperialismo~

de um Estado

colonial

do mundo colonizado

da qual se realiza

Um primeiro
evidentemente

de situação

capital para o pensamento

a independência

descolonização~

homem.

e realidade

Vimos como o conceito

denota a categoria

políticos

aná
ao

é def'inido co
na rned'ida

em

24

que

Condenados

ilOS

trução nacional,

da Terrall

tem-se

nal, especificamente
li ~

de homogêna

anLer~or~

zador) surgem interesses
vam ausentes
cional

em contraposição

e religiosos,
desvendam
maneciam

comuns

anteriores

tribais.

durante

anti-sudanesas

senegaleses

do Congo, mostram

tos tribais

e interesses

mogeneidade

pos t ul.ada

aparecem:

da no princípio
burguesia

uma África

com argúcia

e sutileza
colonial

uma dificuldade

m2rxista

inexistente

em sua dimensão

cional corresponde

a ss í,n

à

com o ad
se

sido

recusa

Ilavocação

histórica

de se negar enquanto
escrava

(45\

como porta-voz
de sentido,

negativa.

e esta

colonizados.
nacional

do capital

do capital revolucion~rio

-.

logo após:

.,

no

clas
na

organicamente
Dirá Fa
autênti

seria de se negar enquanto
instrumento

e

dos inte

A burguesia

incapaz

dos países

E acrescenta

J

anteriores,adqui

dos novos Estados

de uma burguesia

subdesenvolvicos

de

ao caso brasileiro,

uma classe

o desenvolvimento

tornar totalmente

(45)

na

em termos deste ins

que havia

?_ra a compreensão

se será apreendida

(44)

tem-se,

nos escritos

ocorre ~~a inversão

•

a questão

começa a se impor pouco a pouco; a idéia

da nação,

titue o povo

(44)

cada vez maior de

nacional

resses

ll

em relação~os

de uma ho

a bllrguesia nacional

guesia,

contra os

de classe que a distanciam

Entretan·~o, co~trariamente

ca nos países

que per

em confli

qual se colocava

non:

se

dilacerada

A análise

re Qm peso fundament2l

de conduzir

africanas

por contradições

a discriminação

de construção

naciona~~

mergentes.

étnicos

.

vento da independência,

teórico.

na

da luta anticolonialista.

da noção de siiuação

trumental

burguesia

anteriorment:e para o mundo colomzado.

Se Fanon pode compreender

o processo

coloni

que se encontr~

no Congo, o racismo

na Costa do Marfim,

entender

(luta contra o

As sociedades

o momento

senegaleses

cional atrav~s

totalida

e no lugar da coe

Dimensões

assim como que pontilhadas

As manifestações

naClO

as !r,assaspopulares , conflitos

desavenças

latentes

à

Contrariamente

díspares.

dos Escritos

cons

da realidade

a nação se fragmenta,

de objetivos

da

I'M~saventures de la conscien

um novo rumo.

t o.na

os problemas

que a compreensao

no capitulo

ce nationale

são social entorno

prenuncia

para
que

a burguesia

bur
se
cons
tri

A anallse do racismo nas socledades afrlcanas
contrasta
vivamente com as opiniões de Fanon em seus estudos anterio
r-e s , como por exemplo "Rac í.srne et Culture 11 escrito em 195"0,
Ver Pour Ia Revolution ...opocit.
-

Fanon, Les Damnes ... op,cit,

p.96.
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lha um caminho

antinacional

b urguesa~

.d

es t UPl amente,

.

enquanto

tal?

margem

••

urguesa'.

imaginar

para compreender
através

liburguesia

(4 6 )

Não bastariaaplicar

necessariamente

Mas pod~

uma

classe

a ela a dia

que a

negaçao

de seu contrário?

Uma

se .i.rrt r-o du z desta forma nas análises

de ambiguidade

Fanon e com dificuld2de
tórica

numa
I-

Seria plausivel

lética do seLhor e do escravo
se manifesta

b

clnlcamente

rla ser de outra forma?
que se negasse

ela se transforma
'

pode-se

dar conta de uma situação

que emerge com o processo

to, o que nos interessa

de descolonização.

é compreender

car como Fanon pode conceber

nacional

hi~

Entretan

esta ambiguidade

a questão

de

e expl~

dentro

desta

acepção

da ca

perspectiva.

Haviamos
tegoria
tra.

de nacional,

Na verdade

significado
turo. (47)

sublinhado

é necessário

o conceito

ontológico

uma primeira

agora especificarmos

de nação encerra para Fanon

e se define como mito projetado

.
Ta 1 vez a lnrluencla
r

~

,

coincida

com a realidade

homem.

nacional.

liAs relações

ao nascimento

imediatamente

de uma

novail

natureza

i1

e. por trás do colonizador;

queremos

que

vincular

de uma

do homem por outro

O que nós argelinos

.e to do homem.

fu

nacional nao

Fanon afirma

novas não são a substituição

bá_ie por outra~ de um esmagamento

.0

Quando

está morta ele procura

independente

no

de Sar t re ten h a acentua d o esta

do "pr-o j eto 11 3 o que faz com que a utopia

o Estado

um

-

dimensão

a velha Argélia

uma ou

do
bar

esmag~

é descobrir

o

este homem é ao mesmo tempo or

'e_~dor e vitima de um sistema que o havia sufocado e reduzi
.
(48)
'1
o ao Sli LêenClO.
Neste sentl. d o a ques t-ao naClona
se f un
cauenta

na substância

céia como nacionalismo

do próprio homem e como tal se opõe
e chauvinismo.

Enquanto

divisa a nação se define pela veracidade
to é, enquanto
de.

mito-projeto

Ao criticar

ciªncia

nacional

deveria

mais íntimas do conjunto
,.
mob i.Li
z.açao

(47)U tlllzamos
. .

nacional

Fanon pondera:

do povo, o produto
.
A Cltaçao,

i
in
is

de uma nova socieda

ser a cristalização

,- (49)
popular".
.

(46)
~
,
Les Damnes ... Op.Clt.

de sua essªncia,

de construção

a burguesia

totalidade

à

das

na cons

aspirações

mais palpável

da

.
1
enunc Lada
r.ocondia.caona
,

p.96.

-,
de mlto no sentl d o proxlmo
ao d eu t o
pia de Manheim, seja, como L. Strauss o conceitua
enquan
to mito invertido.
Ver O Pensamento Selvagem, S:P.,
Ed~
Nacional, 1970.
Se~ia equlvocado porem cons~de~a-lo
em
termos sorelianos, lstO e, enquanto efervescencla de sen
timentos individuais.
(48)F anon, Soclologle
"I'"
P'
M aspero, 1966 •
d une Revolutlon,arls,
(49)

"
o concelto

~.

Fanon, Les Damnes.e.

í

Op.Clt.

9

p. 5.

~ significativa,
te o projeto

ela nos re~ete ~ este tempo futuro que some~

revolucion~rio

ta perspectiva
mo o conflito

tem-se que, a heterogeneidade

~topia,

E

ria do real, que re

c~nstituiria

de negatividade7

u~ processo

por isso ?ode-se

pensar

se esgotado

secundários

de lado as qestões

na verdade

minação.

ela sio~ifica

enquanto
de urra

que ataca

as massaspopu

dos quadrosl',

sua

políti

mostrando

uma substituição

pelo colonizador

Fa

mas que deixa

Desmistifica

simplesmente

teria

ocidentais.

nacional

que

dos an

por novas formas de do

da naç~o como um todo.

Por~m,

entre o leal e o mito e se resolve

inequívoca

de um humanismo

deve necessariamente

assumir

do sua "vez-dade " eI.e revela

radical;

o conjunto
o triunfo

Ur:: úl~ih.o aspecto

fere ao papel do Terceiro
m~tica do nacional
A independência
políticas

Mundo.

potências.

as relações

permite

se resolve
sider~-la

dentro

A revolução

de seu car~ter político,

o conflito

colonial

a

probl~

filosófico.

daquela

assignada

Mundo ele pode co~

de uma perspectivadis
argelina

se manifesta

mas se define

tamb~m·

isto é, como espaço no qual

como um todo.

Fanon pode

con

como llterritório-guial?, seja como símbolo que

ta a soloridariedade
sua an~lise

cono

entre os povos subdesenvolvidos.

da unidade

ra Fanon existiria

africana

numa espécie
•.••

um certo tempo, promovldo

Toda

se liga a esta perspectiv~Pa
de comunicação

grada que faz com que cada território

Fanon,

de Fanon se r~

a Fanon pensar as relações
diferente

simbólica,

incarnan

do homem total.

também no plano

planet~rias

representação

nacional

da naç~o pois

Situado no Terceiro

tinta da Europa Ociàental.
aSSlm através

o Estado

O tema se vincula

e se desdobra

da Arg~lia

sua an~l!

somente pelaaf~

do pensamento

a partir de uma poslçao

as grandes

(50)

a se negar

Combate esta classe que se instala no poder em de~

se oscila

enquanto

ao mito-projeto,

desta burguesia

do país.

de "africanização

mento dos interesses

preender

de interesses

de fundo que dizem respeito

tigos postos oc~~~~os

contraditó

para Fanon um momento

das sociedades

da construção

lares e a indus~rialização
ca nacionalist~

defasagem

na p er i f er-La a existência

chauvinista

des

assim c~

uma vez que seu papel histórico

espírito

os problemas

exprime

que ela se recusa

out:,~rR no passado

non denuncia

mação

como express~o

de inadequaç~o

classe, . - que seria possível
__~o burguesa

da

e n~o da multiplicidade

A bu:,guesia nacional

burguesia

Dentro

nacional

entre clas ses ou etn i.as , decorrem

entre realidade

diversos.

~ capaz de realizar.

liberado
.

~.

luminosa
seja,
•

ao ~lvel de terrltorlo-gula.

Soci(,~_o,?ie
diune. o. op c i.t . po147 o
i

e

sa

durante
li

(5 O ) ,,~

~

representar
discute

o governo

arge~ino

uma estratégia

Fanon fala desta

a unidade

política

de Acra, onde

para o continente

'7s01idariec~ade biológica

a dominação

colo~ialistd.

que uniria

1\

politicamen

As posições

PErguntando

senvolvimento

nacional

entre capitalis~o

fine escapariam

e socialismo

aparece

insuportável

dos países

colo~izados

que a hora havia che~~do,
ra o Terceiro

tilizaram

para o mundo,

mais

fundamental

que

ver

do

Pensou-se

e particularmente

entre o sistema

p~

capi talis

subdesenvolvidos

que

a competiçã::>feroz que existe entre esses dois

de se instalar

çue lhes sejam próprios,

que lhes sejam específicos.

O problema

não é o da escolha,

encontramos

SlS

nesta competição.

subde~e _volvidos devem ao contrário
valores

u

de sua Lut a de libertação nacio

o triunfo

nal, devem no ent~~~c recusar
secretar

co

a liber

e torna

pe~de em importãncia.

::-ocialista. Os países

temas para e.ssegur-zrOs países

desvenda

e do anticolonialismo,

!~unc.o
s de se escolher

ta e o sistema

ilustra

capital:

A confrontação

ser a do colonialismo
e do soc~alismo,

do

a indepe:1dência dos países

seu estado real.

capitalismo

que a de

tradicionais

coloca o mundo diante de um )roblema

tação nacional

A escolha

de seu úl ti:TIO escrito

"a ascensao

de

como um falso problema

as categorias

Uma passagem

este aspecto ~

para o

urna vez que os parãmetros

em princípio

mundo oc í.derrt aL,

Terceiro

dos povos subdesenvolvidos.

para as naçoes emergentes,

pareCla

relativas

sobre o papel do

Mundo Fanon procure. de scobr ic uma via alternativa

loniais

todos

afr i caria +oman., nos "Conderiado s da Terra", uma dimen

são mais abrangente.

be

se

africano,

isto ê~ o fato de se colocarem

os participantes~
te contrários

na reunião

se esforçar

métodos

concreto

e

em

estilos

no qual

nos

custe o que custe, entre o ca

pitalismo

e o socialismo tal corno eles foram definidos por ho
.
.
11
(51)
.
M
mens d e contlnentes e epocas dlferentes .
O Tercelro
un
do se apresenta
bloco

à

Europa,

assim como urna "massa!? que se
e que deveria portanto

tentar novas soluções.

..

diferenças,
paçoes:

o pensamento

dentidade
nacional

própria

quanto diferença
taria

à

de Fanon retoma

Blancs,

ao branco;
em relação

Fanon recupera~

de para se perceber

a procura

como
de uma

no jogo da alteridade

o colonizado
ao Primeiro

suas críticas

que a unidade

-

preoc~

Da mesma forma que o negro

(51)F anon, Les Damnes .. , Op.Clt.
T

estabelecer

suas antigas

é na realidade

•

56
p ..

a
en

Entretanto,bas

a ideologia

do Terceiro

1

do
se

se caracteriza

Hundo.

em

novos rumos,

O terceiro-mundismo,

que se definiria

e do estrangeiro.

firma em oposição

desvendar

N20 imitar os europeus,

a busca da identidade.

"Peau Noire Masques

contraporia

da

negrit~

Mundo é na

ver

dade uma plural idade de ne çoe s , interesses
Dificilmente
traposta

pOderíamos

as grandes

nos 60 a ideologia
sempenhado

pensá~lo

como

"massall

da alternativa

um papel importante

terceiro~mundista

na redefinição

No entanto ~ olhando

o

homogênea

as sociedades

as guerras que dilaceram

retomar~os

resses políticos

entre países

A dimensão
enquanto

projeto

o "homem total

Inverte-se

•

que conferia

pel previlegiado
te a libertação

do p~6prio

do capitalismo,

homem.

nacional

dos 1?Condenados da Terra

e9 para Fanon, anuncia

dlflcar

um

omem novo

11

Frantz
momento

.

a~

subdesenvol
mun

de se edificar
socialista
o p~

e por consegui~
se

os condenados

dos países
l1

h

se reproduz

A utopia revolucionária

que denominou

uma pele nova~ desenvolvermos
.

inte

indust~ializadas

termina

o advento

icamaradas~ por ~ós mesmo, pela humanidade,
.

de

mu

diversos.

desta forma a teoria

de superação

seja, na revolução

A conclusão

marcam

o mundo

aos países

as sociedades

encerra para Fanon naqueles

esperança

do nacional

ao se associar

distân

se constitue ainda

para Fanon, com a possibilidade
ll

terra,

Mundo

de

o advento do Terceiro Mundo na cena

vidos como um todo.

tradicional

subdesenvolvidos

A utopia

à

que

de homogeneidade

do Terceiro

futuro.

sim em escala universal
dial coincide,

os conflitos

uma perspectiva

tenha

o passado

conhecendo

çulmano,

a

das forças poli

cia, seria problemâtico~
africanas,

con

é bastante provável que nos

potências5

ticas a nível mundial

e regimes políticos.

um pensamento

da

sulxiesenvolvidos.
com um grito de

de uma nova

é preciso
nov03

era:
cr~s

tentarmos

e

(52)

Fanon falece aos trinta

em que seu pensamento

cia junto aos intelectuais

e selS anos

atinge a maturidade;

do Terceiro

Hundo,

em

no

sua influên
particular

do mundo árabe, foi considerável.

Fanon não teve porem aopo~

tunidade

de construção

de participar

ria plaus·ível esperar
suas análises

do processo

algumas modificações

uma vez que seu pensamento

pre por uma evolução

constante.

nacional.

substanciais

em

se caracterizou

Existe no entanto

sem

um terreno

seguro e permanente

sobre o qual se erguem suas reflexões

líticas

o humanismo.

e sociais:

Esta dimensão,

desde o início de sua vida intelectual,
vamente
(52)

Se

que o

p~

marca

não se limita exclusi

à uma concepção do real, mas se enraiza na sua própria

Fanon,

~

Les Damnes.

o.

op.cit.

p.233.

personalidace
mento,

~ -

•.

-

para

:12.i..lnl"'--'..Lc

enquanto

na busca de um novo homem.

ca explica o destino
ducação

de um negro,

revolucion~rio

movi

Somente esta dimensão utóp~
nascido

f r-anccsa , que -ternúna sua vida

na Martinica,

combatendo

um povo ~rabe, na luta pela libertação
prenúncio

em

de

ao lado

e
de

de um I1território
- guia",

de uma "nova 11 hun.an dade .
í

••
FRAFTZ FANON:

Seriação

Biográfica

· 1925 - nasce em 20 de julho em Forte-França,
partamento

• 1939/1943

frances

Martinica

(de

de ultramar)

- Fanon freqtienta o Liceu onde Aimé Césaire

é pro

fessor.

1943/1944
dos.

- Se engaJa no exército

É ferico

mendada

na ~erra

frances

e recebe

ao lado dos

Alia

a Cruz de Guerra

reco

pelo Coronel Raoul Salan, o mesmo que ele irá

turamente

combater

.as lutas pela libertação

fu

nacional

da

Argélia.

1945/1946

- Retorna

experiência

~ ~ar~inica.

política

ao p~rticipar

de Aimé Césaire, ~e.~ro

~a Partido

e seu pal.

dicina na França na Faculdade

· 1951 - Termina

se s estudos

curto período

à

lhar na clínica
psiquiatra,
grande

da campanha
Comunista,

prlmelra
eleitoral

~ candidatu

Fanon parte para estudar

de medicina.

à

Retorna

espanhol,

por

França para

de Saint Alban de Losere,

imigrante

me

de Lyon.

:-iartinicamas volta

influência

sua

cional da IV República.

ra para a Asse_bl~~a

1947 - Falecimento

Experimenta

um
traba

onde conhece

Dr. Tosquelle

que

sobre Fanon no que diz respeito

o

terá

à

dimen

são social da psiquiatria.

• 1952 - Casa~se com Josie Dublé e publica
Peau Noir Masques

rapid2mente

livro:

Blancs.

· 1953 - Fanon parte para clinicar
envolve

seu primeiro

em Blida, na Argélia.

com a luta revolucion~ria.

Pierre Chaulet que tinha por missão

Se

Conhece

criar um círculo

de

30

l1Amizades Argelinas!!, denGminação
as atividades

da FLN.

· 1957 - Devido às suas pOSlçGeS
Fanon

passa rapidamente

se engaja efetivamen~e

..

no Hospital

sob a qual se escondiam

políticas

é expulso de Blida

por Paris e segue para Tunis Gnde
na FLN.

ps~quiátrico

Simultaneamente

de Tunis e participa

da equ i.pe ed:_Torial do HEI Houd j ah i.d t",

trabalha
como membro

jornal

porta-voz

da FLN.
1958 - Fanon fala pela pr-arne i.r-a vez como membro
argelina

no Congresso

(Congo)~ Felix Mounié
nários

· 1959

Pan Africano
(Camerum)

e outros

delegação

Conhece Lumurnba

líderes

revolucio

africanos.

Se apresenta

e EscritGres

no Congresso

Negros

em Roma.

?lL'an V de Ia Révolution

· 1960 - Representa
lino provisório
nhas políticas

Publica

como Ministro
na reunião

do continente

para A~gélia

de

Artistas

seu segundo

do Exterior

livro:

o governo

de Acra onde se discute

arge
as

li

africano.

da Terra.

mla, falece à 6 de deze~bro
transportado

Internacional

Algérienne?'.

· 1961 - Publica os Con~enados

tar.

em Acra.

da

Acometido

e~ Washington.

onde é sepultado

de

leuce

Seu corpo

é

com honra mili
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