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O texto abaixo é um fragmento da obra do intelectual e dirigente político martinicano 
Frantz Fanon intitulada “Os condenados da Terra”. Fanon, estabelecido como membro da 
direção da Frente de Libertação Nacional, movimento revolucionário que lutava pela 
descolonização da Argélia, então, sob dominação francesa, produz um profunda e densa 
investigação da situação colonial em seus mais distintos aspectos, dos sociais aos 
psicológicos. Dito isso, propõe-se a leitura do texto a partir de duas reflexões principais, 
assinaladas a seguir:

1) De que modo a violência atua como fator de reprodução da ordem no contexto de uma 
sociedade colonial?

2) Como a situação colonial, apresentada por Fanon, fornece elementos para pensar a 
sociedade brasileira atual, em suas profundas desigualdades herdadas de uma origem 
colonial não superada de modo definitivo em nossa história?

“A Violência

Libertação  nacional,  renascimento  nacional,  restituição  da  nação  ao  povo,

Commonwealth(1),  quaisquer  que  sejam  as  rubricas  utilizadas  ou  as  novas  fórmulas
introduzidas, a descolonização é sempre um fenómeno violento. Em qualquer nível que se
estude: encontros entre indivíduos, composição humana dos cocktail-parties, da polícia,
dos conselhos de administração, dos bancos nacionais ou privados, a descolonização é
simplesmente  a  substituição  de  uma  «espécie»  de  homens  por  outra  «espécie»  de
homens.  Sem  transição,  há  uma  substituição  total,  completa,  absoluta.  Na  verdade,
poderia mostrar-se igualmente o aparecimento de uma nova nação, a instauração de um
novo estado, as suas relações diplomáticas, a sua orientação política e económica. Mas
desejamos falar precisamente dessa tábua rasa que define toda a descolonização do seu
ponto de partida. A sua importância inusitada é que constitui, desde o primeiro momento,
a reivindicação mínima do colonizado.  Falando verdade,  a  prova do êxito  reside num
panorama  social  modificado  na  sua  totalidade.  A  importância  extraordinária  dessa
mudança torna-se desejada, reclamada, exigida. A necessidade dessa mudança existe
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em estado bruto,  impetuoso e constrangido,  na consciência e na vida dos homens e
mulheres colonizadas. Mas a eventualidade dessa mudança é igualmente vivida na forma
de um futuro aterrador na consciência de outra «espécie» de homens e mulheres: os
colonos.

A descolonização, que se propõe mudar a ordem do mundo é, como se vê, um programa
de desordem absoluta. Mas não pode ser o resultado de uma operação mágica, de uma
agitação natural ou de um entendimento amigável. A descolonização, como se sabe, é um
processo histórico: quer dizer que não pode ser compreendida e não resulta inteligível,
translúcida em si mesma, senão na medida exacta em que se distingue o movimento
histórico que lhe dá forma e conteúdo. A descolonização é o encontro de duas forças
congènitamente  antagónicas  que  extraem  precisamente  a  sua  originalidade  dessa
espécie  de  substância  que  segrega  e  alimenta  a  situação  colonial.  O  seu  primeiro
confronto  desenrolou-se  debaixo  do  signo  da  violência  e  a  sua  coabitação  —  mais
precisamente a exploração do colonizado pelo colono — realizou-se com grande reforço
de baionetas e de canhões. O colono e o colonizado conhecem-se há muito tempo. E, na
realidade, tem razão o colono quando diz conhecê-los. Foi o colono que fez e continua
fazendo o colonizado. O colono tira a sua verdade,  isto é,  os seus bens, do sistema
colonial.

A descolonização  não  passa  nunca  despercebida,  dado  que  afecta  o  ser,  modifica
fundamentalmente o ser, transforma os espectadores esmagados pela falta do essencial
em actores privilegiados, amarrados de maneira quase grandiosa pelo correr da História.
Introduz no ser um ritmo próprio, provocado pelos novos homens, uma nova linguagem,
uma nova humanidade. A descolonização é realmente a criação de homens novos. Mas
esta criação não recebe a sua legitimidade de nenhuma força sobrenatural:  a «coisa»
colonizada converte-se, no homem, no próprio processo pelo qual ele se liberta.

Na descolonização há, pois, a exigência de uma entrega completa da situação colonial. A
sua definição pode encontrar-se,  se se quer descrevê-la com precisão,  na frase bem
conhecida: «os últimos serão os primeiros». A descolonização é a prova exacta dessa
frase. Por isso, no plano da descrição, toda a descolonização é um êxito.

Exposta  a  sua  nudez,  a  descolonização  permite  adivinhar,  através  de todos  os  seus
poros, as balas e os cutelos sangrentos. Porque se os últimos devem ser os primeiros,
não  o  podem  ser  senão  através  de  uma  afronta  decisiva  e  mortífera  entre  os  dois
protagonistas. Essa vontade firme de fazer passar os últimos para a cabeça da fila, de
fazer  subir  num  ritmo  (bastante  rápido,  dizem  alguns)  os  conhecidos  escalões  que
definem uma sociedade organizada,  não pode triunfar  enquanto não puser  em acção
todos os meios, incluindo, bem entendido, a violência.

Não se desorganiza uma sociedade, por mais primitiva que seja, com tal programa, se
não se estiver decidido, desde o princípio, desde a formulação do próprio programa, a
vencer  todos  os  obstáculos  que se  encontrem no caminho.  O colonizado  que  pensa
realizar esse programa, toma-se no seu motor, está disposto a todo o momento para a
violência.  Desde  o  seu  nascimento,  ele  sabe  que  esse  mundo  estreito,  cheio  de
interdições, apenas pode ser remido pela violência absoluta.



O mundo colonial é um mundo compartimentado. Sem dúvida que é inútil, no plano da
descrição, recordar a existência de cidades indígenas e cidades europeias, de escolas
para  indígenas  e  escolas  para  europeus,  assim  como  não  adianta  nada  recordar  o
apartheid(2) na  África  do  Sul.  Não  obstante,  se  penetrarmos  na  intimidade  dessa
separação em compartimentos, poderemos pelo menos pôr em evidência algumas das
linhas de força que ela comporta. Esta visão do mundo colonial, da sua distribuição, da
sua  disposição  geográfica,  permite-nos  delimitar  os  ângulos  a  partir  dos  quais  se
reorganizará a sociedade descolonizada.

O mundo colonizado é um mundo dividido em dois.  A linha divisória, a fronteira, está
indicada pelos quartéis e pelos postos da polícia. Nas colónias, o interlocutor válido e
institucional do colonizado, o porta-voz do colono e do regime de opressão é o polícia e o
soldado. Nas sociedades de tipo capitalista, o ensino, religioso ou laico, a formação de
princípios  morais  transmitidos  de  pais  para  filhos,  a  honestidade  exemplar  de
trabalhadores  condecorados  após  cinquenta  anos  de  bons  e  leais  serviços,  o  amor
encorajado pela harmonia e pela prudência, essas formas estéticas do respeito à ordem
estabelecida criam em redor do explorado uma atmosfera de submissão e de inibição que
diminui consideràvelmente as forças da ordem. Nos países capitalistas, entre o explorado
e  o  poder  interpõe-se  uma  multidão  de  professores  de  moral,  de  conselheiros,  de
«desorientadores». Nas regiões coloniais, ao contrário, o polícia e o soldado, pelas suas
intervenções directas e frequentes, mantêm o contacto com o colonizado e aconselham-
no,  com golpes de coronha ou incendiando as suas palhotas,  que não faça qualquer
movimento.  O  intermediário  do  poder  utiliza  uma  linguagem  de  pura  violência.  O
intermediário não mitiga a opressão, nem encobre mais o domínio. Expõe e manifesta
esses sinais com a boa consciência das forças da ordem. O intermediário leva a violência
à casa e ao cérebro do colonizado.

A zona habitada pelos colonizados não é complementar da zona habitada pelos colonos.
Essas duas zonas opõem-se, mas não ao serviço de uma unidade superior. Regidas por
uma lógica puramente aristotélica, obedecem ao princípio de exclusão recíproca: não há
conciliação possível, um dos termos está a mais. A cidade do colono é uma cidade sólida,
toda de pedra e ferro. É uma cidade iluminada, asfaltada, onde os caixotes do lixo estão
sempre  cheios  de  vestígios  desconhecidos,  nunca  vistos,  nem sonhados.  Os  pés  do
colono não se vêem nunca, a não ser no mar, mas poucas vezes se podem ver de perto.
Pés protegidos por fortes sapatos, apesar das ruas da sua cidade serem limpas, lisas,
sem covas, sem pedras. A cidade do colono é uma cidade farta, indolente e está sempre
cheia de coisas boas. A cidade do colono é uma cidade de brancos e de estrangeiros.

A cidade do colonizado, a cidade indígena, a cidade negra, o bairro árabe, é um lugar de
má fama, povoado por homens também de má fama. Ali, nasce-se em qualquer lado, de
qualquer maneira. Morre-se em qualquer parte e não se sabe nunca de quê. É um mundo
sem intervalos, os homens estão uns sobre os outros, as cabanas dispõem-se do mesmo
modo. A cidade do colonizado é uma cidade esfomeada, por falta de pão, de carne, de
sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma cidade agachada, de joelhos, a
chafurdar. É uma cidade de negros, uma cidade de ruminantes. O olhar que o colonizado
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lança sobre a cidade do colono é um olhar de luxúria, um olhar de desejo. Sonhos de
possessão.

Todos os modos de possessão: sentar-se à mesa do colono, deitar-se na cama do colono,
com a  sua  mulher  se  possível.  O colonizado  é  um invejoso.  O colono  não  o  ignora
quando, surpreendendo o seu olhar à deriva, comprova amargamente mas sempre alerta:
«Querem ocupar o nosso lugar.» É verdade, não há um colonizado que não sonhe, pelo
menos uma vez por dia, em instalar-se no lugar do colono.

Esse  mundo  em  compartimentos,  esse  mundo  dividido  em  dois,  está  habitado  por
espécies diferentes. A originalidade do contexto colonial é que as realidades económicas,
as desigualdades, a enorme diferença dos modos de vida, não chegam nunca a esconder
as realidades humanas.  Quando se compreende no seu aspecto  imediato  o contexto
colonial, é evidente que o que divide o mundo é sobretudo o facto de se pertencer ou não
a tal espécie, a tal raça. Nas colónias, a infraestrutura é igualmente uma superestrutura. A
causa é efeito: se é rico porque é branco, se é branco porque é rico. Por isso, as análises
marxistas  devem  modificar-se  ligeiramente  sempre  que  abordam  o  sistema  colonial.
Mesmo o conceito da sociedade pré-capitalista, bem estudado por Marx, teria que ser de
novo formulado. O servo é de uma essência diferente da do cavalheiro, mas é necessária
uma referência ao direito divino para legitimar essa diferença de classes. Nas colónias, o
estrangeiro impôs-se com a ajuda dos seus canhões e das suas máquinas. Apesar da
domesticação  empreendida  e  da  apropriação,  o  colono  continua  a  ser  sempre  um
estrangeiro.  Não  são  as  fábricas,  as  propriedades  nem  a  conta  no  banco  que
caracterizam principalmente a «classe dirigente». A espécie dirigente é, antes de mais, a
que vem de fora, a que não se parece aos autóctones, «aos outros».”
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