
TRAÇO MARCANTE DA condição 
do colonizado é desconhecer sua condi-
ção, afirmavam intelectuais anticolonia-
listas dos mais diversos rincões do pla-
neta, inclusive da Rive Gauche francesa, 
na pena intempestiva de Jean-Paul Sartre. 
Alienado de suas condições materiais de 
existência, o colonizado tende a pensar 
e se reconhecer como parte integrante, 
embora deslocada, do grande legado da 
civilização branca, europeia. 

Assim, nas escolas lhe ensinam 
sobre a herança greco-romana, cons-
trução sólida de uma identidade oci-
dental, verdadeiro pacote civilizacional: 
idioma, filosofia, direito e religião — esta 
incorporada sem retoques da tradição 
hebraica e de sua dissidência, o cris-
tianismo. 

No plano da cultura, as conexões de 
primeira ordem impõem um imodesto 
sentido de aldeia global: circuitos de 
exposição e museus, mostras interna-
cionais de cinema e festivais de teatro, 
livrarias especializadas em idiomas 
estrangeiros, a banda larga integrando 
continentes, tudo a conspirar para uma 
nova condição planetária. Espécie de 
destino desejado que transforma em 
arcaísmo o palavrório do subdesenvol-
vimento, da dependência, da periferia. 

As políticas urbanas das grandes 
cidades reiteram e ampliam a atmosfe-
ra onírica que separa o colonizado de 
sua experiência: metrópoles globais, 
interligadas por sistemas de transporte 
aéreo e pelas telecomunicações, as ci-
dades do Terceiro Mundo competem 
pelo volátil capital financeiro, pelos 

novos investimentos no turismo, pelas 
"ondas verdes" da falácia sustentável. 
Bombaim, Barcelona e Rio de Janeiro 
parecem representar apenas pontos 
equivalentes numa vasta e uniforme 
cartografia mundial. 

Em grossas pinceladas, esse quadro 
reverbera não apenas na obra de Aimé 
Césaire, Franz Fanon, Albert Memmi 
e Léopold Sédar Senghor, entre outros 
escritores, como também explica nossa 
ignorância cultural e nosso sensato des-
prezo editorial por esses senhores. 

Afinal, o Brasil conquistou a eman-
cipação política em outros carnavais, 
sob a batuta das nações europeias, 
abençoado pela Santa Igreja e batizado 
na sagrada instituição da monarquia. 
Infelizes esses povos que amargaram a 
condição colonial até a aurora do século 
21, submetidos a séculos de controle 
político e exploração econômica... 

CALIBÃ DA MARTINICA 
A publicação, em português, de Dis-
curso sobre o colonialismo, pela editora 
Letras Contemporâneas, rompe a fina 
teia dessa ideologia e oferece ao leitor 
brasileiro o texto vigoroso de Aimé 
Césaire. Nascido em 1913, na Martini-
ca, departamento ultramarino francês, 
Césaire, que faleceu em 2008, aos 94 
anos, foi escritor, intelectual público 
e político de primeira grandeza. No 
seu vasto currículo, a consagração 
como poeta surrealista, a militância em 
torno da negritude e o papel central 
na denúncia ao colonialismo sobre o 
Terceiro Mundo. 

Césaire estudou na França, durante 
os anos 1930, onde conheceu o sene-
galês Léopold Senghor (1906-2001). 
Juntos cunharam o conceito de "negri-
tude", um movimento cultural de en-
gajamento na vida política que invertia 
os dados da representação colonialista, 
exaltando a cultura negra, ancorada na 
experiência do continente africano. 

Na sua longa trajetória política e 
intelectual, Césaire ampliou seus con-



ceitos, reestruturou noções teóricas e 
redefiniu suas bandeiras, sem perder 
a coerência do combate. Discurso sobre 
o colonialismo, escrito em fins dos anos 
1940 (o livro foi publicado em 1950 e, 
posteriormente, em 1955), é um pan-
fleto de denúncia à dominação europeia 
e norte-americana sobre o mundo. No 
entanto, a erudição de Césaire e seu 
domínio exigente do idioma impõem ao 
texto um estilo eloqüente e persuasivo, 
embora direto. 

A tese de Césaire em Discurso é vasta 
e bem construída: diante do colonia-
lismo, afirma, as bases do humanismo 
europeu se esfacelam, incapazes de 
dar sentido e coerência à civilização 
ocidental. A 'metáfora da decadência e 
da corrosão interna se reitera ao longo 
do livro: uma "civilização que engana 
seus próprios princípios é uma civili-
zação moribunda", o colonialismo é o 
"sinal de que a crueldade, a baixeza e 
a corrupção morderam maravilhosa-
mente a alma da burguesia europeia", 
e, finalmente, profetiza que, seguindo 
esse rumo, a Europa "se cobrirá com 
suas próprias mãos com o lençol das 
trevas mortais". 

Três argumentos se destacam no 
andamento do texto, sempre marcados 
pelo mesmo princípio: o aparentemente 
grotesco, hediondo e estarrecedor da 
cultura europeia nada mais é que a ex-
pressão viva e sem verniz das ideologias 
da civilização no contato direto com as 
forças do capitalismo colonialista. 

O primeiro movimento recolocaria 

o nazismo (e os discursos de Hitler) 
numa tradição de barbárie que havia 
justificado, sem remorsos, a máquina 
colonialista. Para Césaire, a novidade 
nazifascista não eram o extermínio e os 
campos de concentração, mas o golpe 
contra brancos e europeus. No fim das 
contas, denuncia o autor, a violência e 
o genocídio contra não europeus gras-
savam nos territórios coloniais sem que 
os humanistas de plantão levantassem 
uma única voz de indignação. 

"Diante do 
colonialismo, as 
bases do humanismo 
europeu se 
esfacelam" 

O discurso científico europeu, ana-
lisado pelo autor, percorreria vereda 
semelhante: sob o signo do preconceito 
e do racismo, tecia-se o véu da ciência 
e do progresso que encobriu e sub-
meteu as culturas do planeta à lógica 
cartesiana e ao domínio da técnica 
sobre a tradição. Ali, onde se alicerça-
vam as teorias racistas, escondiam-se 
sólidamente os fundamentos da psi-
quiatria, da etnografía e da produção 
historiográfica. 

Finalmente, Césaire identificaria na 
poética da alta literatura europeia a feri-
da malcuidada do colonialismo. Numa 

leitura a contrapelo de Lautréamont (Os 
Cantos de Maldonor) e Baudelaire, o texto 
revela a denuncia do "monstro coti-
diano", do "homem de ferro forjado 
pela sociedade capitalista". Portanto, 
reforça Césaire, na subjetividade da 
poesia moderna, vivia-se a perturbação 
que o bot im colonialista provocara 
entre os homens mais sensíveis do 
século XIX. 

A obra de Césaire, no entanto , 
permanece no terreno da reflexão po-
lítica e se dirige, provocativa, para os 
intelectuais europeus. Na atmosfera das 
guerras de independência dos países 
africanos, em meados do século XX, 
o Discurso figurava ao lado de outras 
obras anticolonialistas, como Portrait du 
colonisé, précédé du Portrait du colonisateur, 
do tunisiano Albert Memmi, publicado 
em 1957, (Ketrato do colonizado precedido 
do retrato do colonizador, Civilização Bra-
sileira, 2008) e o vigoroso ensaio de 
Frantz Fanon, Les Damnés de la terre, de 
1961 (Os condenados da terra, Civilização 
Brasileira, 1968). 

CONCEPÇÃO DE FANON 
C o n t e m p o r â n e o de Césaire, Frantz 
Fanón (1925-1961) atacou o problema 
do colonialismo sob um ponto de vista 
semelhante. Misto de ensaio político 
e análise clínica, Os condenados da terra 
realiza uma investigação sobre a dinâ-
mica de dominação colonial e aponta 
as "deformações" psicológicas que o 
fenômeno provocaria no colonizado e 
no colonizador. 



Do confronto histórico e cotidiano, 
desse antagonismo sem meios-tons, 
afirma Fanon, foram construídos dois 
mundos opostos obrigados a conviver 
no território colonial. Ele apontava 
que o processo de colonização havia 
t ransformado o homem colonizado 
em "coisa", reificado e alienado de sua 
própria história. Por isso, o colonizado 
vivenciava a cultura do colono como se 
fosse sua, como se tivesse verdadeiro 
interesse na história, na língua e na 
religião dos países coloniais. Em con-
trapartida, a autoestima e os valores au-
tóctones do colonizado iriam por terra 
à medida que ele aceitava o colonizador 
como modelo de conduta. 

Na concepção de Fanon, a violên-
cia seria o fundamento do domínio 
colonial: pedra de toque das institui-
ções políticas e militares, da submissão 
econômica, da indigência cultural a que 
estavam submetidos os colonizados. 
Ela penetrava nas relações mais corri-
queiras e separava o território ocupado 
em dois mundos distintos e absoluta-
mente desiguais. Um de seus exemplos 
descreve as condições de moradia dos 
dois grupos sociais: a cidade do colo-
nizador é de pedra e ferro, iluminada, 
asfaltada, onde as lixeiras "regurgitam 
sempre de restos desconhecidos, nun-
ca vistos, nem mesmo em sonho" , 
enquanto a cidade do colonizado é o 
lugar da fome, povoada de homens 
famintos de "pão, de carne, de sapatos, 

Fanon: a mesma temática 

de carvão, de luz". Segundo Fanon, o 
princípio formal dessas diferenças é 
que elas não constituíam uma unidade 
social ou nacional, ainda que com-
plementar, como nas sociedades de 
classe europeias. Para o autor, os dois 
territórios se opunham e formavam 
um princípio de exclusão recíproco: 
não havia conciliação possível. 

Nesse ponto, a leitura de Césaire 
caminha em trilhos paralelos e refor-
ça a mesma contradição: "Nenhum 
conta to humano, somente relações 
de dominação e de submissão que 
t ransformam o homem colonizador 

Para Fanon, 
a violência 
seria o 
fundamento do 
domínio colonial 
em vigilante, em suboficial, em feitor, 
em anteparo e, ao homem nativo, em 
instrumento de produção." 

No entanto, Césaire parece pre-
ocupado em convencer o leitor eu-
ropeu sobre a erosão iminente dos 
fundamentos da civilização ocidental, 
enquanto Fanon municia o coloni-
zado das fe r ramentas teóricas que 
fortalecem o combate num contexto 
das guerras de libertação da Argélia 
(1954-1962). N u m célebre prefácio 
à edição francesa de Os condenados da 
terra, Sartre afirmou que o livro não era 
um grito de alerta sobre a Europa, mas 
um diagnóstico médico que constatava 
a agonia de morte do paciente. 

Para Fanon, a própria natureza da 
colonização produzia o maniqueísmo 
e separava os dois mundos. Portanto, o 
colonizador europeu, durante o proces-
so de emancipação, deveria permanecer 
sempre como inimigo a abater. 

A violência não era apenas o instru-
mento eficaz na luta contra o domínio 
colonial, mas também o único meio 
capaz de humanizar o colonizado. Era, 
portanto, uma violência criadora, expres-
são legítima do indivíduo colonizado e da 
nação que pretende libertar-se. Fanon via 
a rebeldia popular como única saída para 
a independência política e econômica do 
Terceiro Mundo, por isso, insistia nas jus-
tificativas morais e políticas para o uso da 

"contraviolência" do colonizado como 
expressão legítima de sua humanidade. 

A radicalidade de Fanon provocou 
intenso debate nos círculos intelectu-
ais, mobilizou os estudantes franceses 
em maio de 1968 e lançou bases mais 
complexas para a luta política dos 
povos colonizados. Hannah Arendt 
condenou, num texto de 1969, a defesa 
da violência que a dupla Sartre—Fanon 
imprimiu ao combate dos colonizados, 
refutando a tese da "única saída". A 
violência representava, para a autora, 
instrumento de potência que tenderia, 
invariavelmente, a reforçar estruturas 
de poder: haveria justificativa, mas 
nunca legitimidade no uso da violência. 

Foi um "autor colonizado", o pales-
tino Edward Said, que retomou as teses 
de Fanon na obra Cultura e imperialismo 
(Companhia das Letras, 1995). Segundo 
Said, a superação da humanidade per-
dida do colonizado (reificado pela ação 
do colonizador) dependeria, em Fanon, 
de uma "revolução epistemológica": 
um ato de vontade que romperia, num 
único golpe, a imobilidade do dominio 
colonial. A linguagem e o raciocinio de 
Fanon pareciam inspirados diretamente 
em Historia e consciência de classe, do hún-
garo Georg Lukács, defende Said. 

No contexto tupiniquim, as obras 
de Césaire e Fanon encontraram leito-
res atentos à condição "universal" dos 
países do Terceiro Mundo. Entre eles, 
Glauber Rocha estabeleceu um diálo-
go eloqüente com os anticolonialistas 
e incorporou a seus filmes e textos a 
denúncia da dominação cultural. No 
célebre Estética da fome (1965), o cine-
asta anuncia o poder revolucionário da 
violência do colonizado: "Foi preciso 
um primeiro policial morto para que 
o francês percebesse um argelino". A 
tese da descolonização pelo poder das 
armas é didaticamente demonstrada, no 
quase inédito Leão de sete cabeças, dirigido 
por Glauber, em 1969, no Congo. 

Vê-se, portanto, que a publicação 
de Discurso sobre o colonialismo não é 
apenas tributo ao velho combate dos 
intelectuais nascidos sob a ordem colo-
nial. O tema e a obra de Césaire ecoam 
na condição dos bárbaros do grande 
império norte-americano e revelam, 
como aponta Cláudio Antonio Ribeiro, 
no prefácio, a matriz pretensamente 
humanista da ocupação do Haiti, da 
invasão do Afeganistão e do controle 
militar sobre o território colombiano. 
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Text Box
Fonte: Retrato do Brasil, São Paulo, n. 41, p. 44-46, dez. 2010. 




