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Frantz Fanon: As Máscaras do Ressentido 

Jairo Bastos1  

Resumo 

De maneira geral, a compreensão sobre preconceito, racismo e suas formas diluídas na 

diferenciação ou suposição de raças superiores pelo grau de poder, posse ou inteligência, 

possibilita uma das piores formas de dominação, a psicológica. Tanto a noção de escravidão 

quanto a de subserviência (submissão voluntaria), é mascarada na condição de 

incapacidade do negro em reagir a seu opressor. Franz Fanon aborda de forma contundente 

e direta tal dominação e seus efeitos nocivos no imaginário e mente do povo negro. O 

processo de dominação é caracterizado pela fragilidade do povo negro em reagir à sedução 

de um tipo de linguagem que será reproduzido por ele próprio e diluído inconteste sob o 

efeito de máscaras sobrepostas à seus ressentimentos.  
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Acredito sinceramente que uma experiência subjetiva pode ser compartilhada por outra 

pessoa que não a viva; e não pretendo jamais sair dizendo que o problema negro é meu 

problema 

Frantz Omar Fanon 

 

Depois de um certo tempo nos habituamos a “entender” certas coisas que de 

outro modo nos pareceriam incabíveis ou pelo menos estranhas. Por entender 

entenda-se aqui o conformismo típico dos que, assim como eu, acabam por não 

querer discutir o que nem se poderia tomar como pensamento, veja lá, discussão. E 

falo isso, acreditem, com certo “desdém” de quem já está calejado de ouvir tanta 

gente que fala muito, mas conhece pouco. Talvez por isso minha tendência mais 

para ouvidos que para boca e muito mais atento (como fazem as orelhas dos 

guapecas) quando o assunto é racismo. Não que não tenha minha opinião, a tenho. 

E isso me causa angústia, de certa forma proporcional a minha tolerância, quando é 

reproduzido quase sem critério um tipo de linguagem que “superficializa” o 
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preconceito objetivando-o em atitudes ou falas quase sempre em moldes do 

colonizador. O negro não é visto ou percebido como norma ou modelo, 

possibilitando uma compreensão equivocada de seus anseios e sofrimentos. Não 

posso deixar de lado um filósofo que não falou exatamente sobre o racismo, mas 

abordou o tema da linguagem e que pode nos servir de exercício na compreensão 

do exposto aqui. Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951 no seu Tractatus logico-

philosophicus aborda a questão da linguagem como ponto de partida para 

compreensão do mundo, na verdade a linguagem como espelho do mundo. Já no 

prefácio de sua obra, ele tem uma máxima que nos serve ao momento tão 

espelhado em sombras: “Sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar” 

(1968, p.53). Antes que entendam mal a frase, explico: sem a compreensão real de 

algo o que sobra não passa de crença ou argumento que mais confunde que 

esclarece. Imagine se ainda estivéssemos como os primeiros gregos, confiantes nos 

olimpianos e ávidos a subserviência destes? De Tales a Kant agradecemos a busca 

incessante pelo conhecimento verdadeiro. 

Mas o que pode ser verdadeiro num mundo tão feliz com a fantasia? Onde o 

pensamento facilmente dá lugar a percepções errôneas. Lembro-me de outro 

filósofo, John Dewey (1859 – 1952), estadunidense que alertava sobre o perigo do 

pensamento desenvolver-se por caminhos positivamente errados e acabar por 

conduzir a falsas e perigosas crenças. E isso é lugar tão comum que acaba sendo 

contagioso. Talvez por isso muitos e muitas acabam reproduzindo afirmações, 

sustentando ideias errôneas sobre os mais diversos assuntos e coisas e, não é 

diferente, quando se trata do racismo. O que causa mais angústia é que o que se é 

reproduzido toma formas e proporções desconcertantes e, são difíceis de se 

desfazer por estas ideias se ligarem à crença geralmente deturbada. Há, na 

realidade, uma luta constante de classes. Uma que tenta se justificar na condição de 

outra lhe servir. Sendo que, não bastando a subserviência e exploração física, ainda 

lhes restasse explorar o espírito. Entretanto, aos marxistas de plantão, não quero 

propor discussões sobre a velha luta de classes, mas possibilitar maior clareza na 

distinção ou limite das fronteiras – se é que há - desse tipo de exploração que hoje 

ocorre em todos níveis e, que já atinge, também, o espírito de muitos. Assim, é 

conveniente esclarecer que a subserviência advém, não apenas da obediência 

incontestada, mas sobretudo, do espírito aprisionado na ignorância do ressentido e 
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sua máscara. Para compreendermos melhor tal situação, apresento Franz Fanon 

(1925-1961) que fez uma rápida, mas substancial visita a este mundo. Conseguindo 

desiquilibrar muitos pilares e crenças do racismo, preconceito e submissão dos 

pretos e pardos aos seus “senhores” brancos. 

 

Franz Omar Fanon nasceu em 20 de julho de 1925, em Forte de France, na 

Martinica, uma das quatro ilhas do Caribe que fazem parte da França. De uma 

família de classe média, acaba se 

alistando no exército francês para 

lutar na Segunda Guerra contra a 

invasão dos alemães naquele 

território. Um pouco mais tarde, vai 

para Lyon, terceira maior cidade da 

França, onde estuda Medicina e 

Psiquiatria. Pessoa envolvida com 

as causas de sua época, 

principalmente com a causa da 

colonização, foi para Argélia, então colônia francesa, onde trabalhou como médico 

psiquiatra e onde iniciou sua batalha, após ser testemunha ocular das atrocidades 

ocorridas pela luta de libertação colonial daquele povo, sob julgo francês. Frente a 

tamanha violência daquele processo colonial, Fanon se une à resistência argelina, 

mais tarde, participando ativamente da política africana pós-colonial. Fanon está tão 

envolvido com seus ideais de libertação que viaja por muitas regiões do continente 

africano, a fim de espalhar suas ideias de libertação, no intuito de acordar outras 

nações e povos da amarra psicológica e de submissão do processo colonial. Como 

psiquiatra, Fanon se aprofunda nos efeitos nocivos da colonização causados na 

mente e imaginário do povo negro e em como isso desarticula sua estrutura 

psíquica.  Em 1950, Fanon escreve uma tese de doutorado, demostrando o efeito 

psíquico do racismo colonial, mas ela é rejeitada por confrontar correntes positivistas 

hegemônicas em sua área de estudo. De vida sempre agitada, tanto pessoal quanto 

socialmente, Fanon deixa a existência muito cedo. Morre aos 36 anos de leucemia, 

em 06 de dezembro de 1961, em Bethesda, Maryland, nos Estados Unidos da 

América, deixando uma contribuição imensa a humanidade. 
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  Fanon é daqueles pensadores que nos motivam não apenas à luta contra o 

racismo impregnado em nossos corpos e mentes, mas à reflexão sobre a extensão 

dos estragos que o racismo causou, sobretudo, ao povo negro e sua descendência, 

impregnado não apenas na carne dos que sofreram diretamente a exploração do 

colono, mas resistindo na mente e psicológico dos seus descendentes. E sobre 

como esse racismo se perpetuou em fraquezas, ressentimentos e mascaras que o 

próprio negro assumiu para sua vida e negócios, alcançando proporções para além 

de si mesmo.  

O preconceito é a forma mais discreta do racismo. As crenças impostas pela 

imagem do que o branco determinou como aceitável ou padrão, revela 

substancialmente seu desdém a outros padrões que pelo sentido ou estética 

destoam dessa imagem. Fanon argumenta que o racismo toma outras nuances, 

“teve de renovar-se, de se matizar” (1980, p. 36). Isto resvala não apenas na 

inconteste forma ou padrão pela qual o branco (aqui dominador) impõe ao negro 

(aqui dominado), o que, entretanto, não ocorre sem seu consentimento. Aliás, 

mesmo os pretos/pardos ou negros tem 

dificuldades em reconhecer certas 

nuances do racismo, em muitos casos 

reproduzidos por eles. Isto ocorre, 

segundo Fanon, pelo simples fato de o 

branco ter alcançado sucesso no seu 

empreendimento. É quase comum o preto 

(termo usado por Fanon) se assumir 

diferente do que sua pele mostra. Não é 

difícil vermos uma infinidade de situações 

em que o negro sentirá a necessidade de se parecer com o branco, tanto 

fisicamente quanto psicologicamente.  

Tal situação só foi possível pela violência e constrangimento psicológicos ao 

qual o negro passou e continua passando. Uma propagando que diz “tenha cabelos 

lisos” ou outra que só mostra brancos felizes consumindo “tal” produto, denota o 

grau de racismo que emerge disfarçado e diluído às necessidades de consumo. 

Também nuances desse esquema de “embranquecimento” aparece em diálogos do 

tipo “preto não, moreno!” ou, ainda, “me casei com alguém branco, espero que tenha 

As crenças impostas pela 
imagem do que o branco 

determinou como 
aceitável ou padrão, 

revela substancialmente 
seu desdém a outros 

padrões. 
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filhos no máximo moreninhos” ou, ainda, na estética nazista da pele lisa e alva e dos 

cabelos lisos e sedosos. Esse esquema de não aceitação da pele e mascaramento 

da negritude se consolida numa forma automutiladora de valores que foram 

culturalmente construídos no imaginário, contrapondo uma sociedade de perfeição à 

outra ignorante ou no máximo exótica. Isto também pode se revelar em outras 

estruturas não tão objetivas e materiais como: a educação, os valores e a própria 

moralidade. Sobre esse aspecto, podemos observar o quanto o negro tende mais ao 

isolamento social quando não encontra sua identidade no grupo ao qual tenta fazer 

parte. Vem a frustação, a angústia e o desejo de ser outro diferente do que é, por 

supor uma diferença que não é falada ou comunicada explicitamente, mas por 

práticas preconceituosas, muitas vezes, quase imperceptíveis, tanto de seus colegas 

quanto de si mesmo. Mas como isso é possível? 

 

O racismo vimo-lo não é mais do que um elemento de um conjunto mais 
vasto: a opressão sistematizada de um povo. Como se comporta um povo 
que oprime? Aqui, encontram-se constantes. Assiste-se à destruição dos 
valores culturais, das modalidades de existência. A linguagem, o vestuário, 
as técnicas são desvalorizados (FANON, 1980, p. 37). 

  

Segundo Fanon, uma teoria bem elaborada e construída sobre a crença de 

uma cultura “superior” que se sobrepôs à outra considerada inferior. Em um dos 

seus trabalhos mais importantes, Peau noire, masques blancs (Pele negra, 

mascaras brancas) de 1952, Fanon expõe as cicatrizes dessa exploração e assédio 

contra o povo negro que tomou graus psicológicos irreversíveis na mente e alma do 

negro “civilizado”. Entretanto, isso não ocorre por pura dominação. Há a aceitação 

do dominado em reconhecer o poder de seu dominador gerando com isso uma 

contraposição psicológica resistente ao acolhimento de sua própria condição ou 

cultura. Isso implica na descaracterização dos valores próprios ou culturais e em 

acolhimento de uma cultura estranha, porém fortificada pelo poder, tanto psicológico 

quanto de força do opressor.  

  

“Preto sujo!! Ou simplesmente: “Olhe, um preto!” Cheguei ao mundo 
pretendendo descobrir um sentido nas coisas, minha alma cheia do 
desejo de estar na origem do mundo, e eis que me descubro objeto 
em meio a outros objetos (FANON, 2008, p. 103). 
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Sendo inferiorizado e levado a descredito de sua própria cultura e valores, o negro 

passa a se enxergar como “diferente” e “exótico”.  O negro mora na selva, pisa 

descalço, se banha em rios e se aquece ao calor da fogueira. Isso para o branco 

dominador é o suficiente para a oposição entre o bruto e o civilizado. As 

comunidades negras não passam de desordem social o que leva o branco a 

entender como favor explorar o negro “indigente” e reeduca-lo.  

O poder material do branco elevou o grau da exploração do negro a níveis 

psicológicos que, segundo Fanon, se tornou quase irreversível ao negro sua 

compreensão dessa exploração. O senhor é dono da vontade do negro por supor 

sua ineficiência, desconhecimento e ignorância frente ao mundo “civilizado”, por crer 

que o negro não tivesse cultura. Não considerou sua história, sua realidade e muito 

menos sua condição de humano. Usou disso, aliás, para culpar o “atraso” e 

descaracterizar todo seu desenvolvimento intelectivo e racional em contos e 

pantominas, servindo-se disso para dominar, também, sua criatividade.  

O estrago psicológico foi tão acentuado que 

o racismo se torna coisificado sendo, 

portanto, mera observação objetiva. O que 

causa impacto não apenas na conduta do 

negro, mas também em sua vida 

socializada. O branco, ao final, torna-se 

constrangido e tende a desculpar-se se 

envolvendo nas coisas de negros. Fala, 

inclusive com a propriedade de um negro 

açoitado e uma negra humilhada. 

Entretanto, segundo Fanon, brancos agem sempre como brancos e, portanto, cabe 

aos negros seu resgate.  

 

O branco, incapaz de enfrentar todas as reivindicações, se livra das 

responsabilidades. Eu denomino este processo de repartição racial 

da culpa (FANON, 2008, p. 98). 

 

Sendo inferiorizado e 
levado a descredito de sua 
própria cultura e valores, 

o negro passa a se 
enxergar como “diferente” 

e “exótico”.   
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É impossível determinar o alcance do mal causado aos negros pelos brancos, mas é 

possível perceber como as máscaras brancas dos negros resistem. O ressentimento 

toma formas impactantes no próprio trato do negro com seus pares e se martiriza na 

conduta social, por este se achar sempre “deslocado” de seus pares. Por isso, a 

violência sofrida causa novas formas de defesa: se “parecer” com o branco e até 

agir como ele. Em muitas fazendas de escravos o açoite vinha da mão do negro. 

Este teria mais regalias e facilidades se tomasse a dor do senhor como sendo sua, 

se agisse a favor do branco em detrimento de seus pares. Internalizando 

negativamente a ideia de justiça, que se volta contra ele próprio em forma de 

castigo, criando raízes profundas na ideia de recompensa, custeada à servidão de si 

próprio e de seu povo.  

Se considerando, evidentemente, superior, o branco passa a exigir uma atitude 

“embranquecida” do negro que passa a se comportar e a se trajar como o branco. 

Usa de sua linguagem, veste suas roupas e passa, também, a significar suas 

crenças e a própria religião como fruto de sua ignorância. Começa, então, a 

verdadeira violência contra o povo negro. Ele não apenas é explorado, mas 

descaracterizado de sua própria cultura, de seu jeito e, sobretudo, de sua própria 

razão. Esse aspecto, diz Fanon, é característico do povo colonizado que assume 

para si a outra cultura na intenção de sobrepor à sua, por conta da grande pressão 

psicológica que sofre. Quanto mais assimilar a cultura do seu dominador civilizado, 

tanto mais, lhe escapara da sua selva.  

Frente a tamanha violência, o negro terá dificuldades em assumir o que é, por supor 

que o que é não faz parte do aceitável. Sua máscara é revestida de uma esperança 

tão prejudicial quanto sua postura de descrédito em si mesmo. Seu igual não é, de 

fato, igual, é outro negro ao qual ele exercita sua postura embranquecida. Se ora foi 

humilhado agora humilha. Mas isso não ocorre objetivamente, mas 

psicologicamente, tomando como ferramentas as mesmas armas do explorador: o 

descrédito. Sua cor de pele e costumes, invariavelmente, os limitava a criaturas 

incapazes, ignorantes e desprovidas até de alma. Para os admirados, essa ideia do 

negro perdurou por muito tempo e houve muitos filósofos importantes – espero não 

criar inimizades - que apoiaram e tentaram justificar essa teoria. Por exemplo David 

Hume naturalizava a inferioridade do negro e Kant dizia não conhecer nenhuma 
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ideia ou teoria significativa que tenha saído da cabeça de um negro. Montesquieu foi 

além quando afirmou que negro não tem alma. Esta é apenas uma pequena parte 

do que o branco e dominador criou como refúgio teórico para justificar sua 

dominação, exploração e racismo.  

Franz Fanon não pressupõe que o branco dominador reconheça todo mal causado 

ao negro e argumenta que este se fechou em sua brancura e o preto em sua 

negrura. Há inúmeros modos e posturas no preconceito. Há raças que sofreram 

abusos e perseguições psicológicas terríveis. Exemplo disso é o povo judeu que 

sofreu terrivelmente a força psicológica de uma ideologia. Foram perseguidos e 

exterminados, forçados a trabalhos desumanos e jogados nos fornos, e isso nao 

pode ser ignorado. Entretanto, salvo traços discutíveis de suas feições o judeu só é 

detectado entre os seus. Pretos são, invariavelmente, julgados por sua cor, culpados 

pela diferença latente de sua pele. “Os pretos são selvagens, estúpidos, 

analfabetos” (FANON, 2008, p. 109), O branco teme os pretos ao ponto de difama-

los em todos os aspectos possíveis. Um negro sozinho é suspeito, mas um branco 

sozinho cultiva a solidão. Em situações diversas, preto pressupõe sempre algo 

negativo e branco algo leve, bom e confortável. Não há, absolutamente, algo positivo 

aos pretos, pois estes estão “naturalmente” na fronteira da marginalidade, do crime 

ou em ambos. Esta postura, caracteristicamente branca, revela o elo frágil entre o 

preconceito e o racismo. Não há racismo sem preconceito, mas também não há 

racismo sem uma “raça” para inferiorizar ou culpar. É preciso, diz Fanon, demolir 

esse mito. 

O racismo e suas formas diluídas no preconceito, intolerância e incapacidade de 

entender o diferente, acaba por revestir pejorativamente o imaginário e psicológico 

das pessoas, se traduzindo em atitudes discriminatórias, embasadas na crença de 

que uma raça é diferente por não ter valor ou crédito. Sendo, portanto, uma atitude 

reprovável a nível social, o convívio ou aproximação dos ditos “superiores” a esses 

considerados marginais. Entretanto, é preciso supor, num grau próximo do racional, 

que diante de uma pessoa o que deve prevalecer é sua condição e direito de existir. 

Ter o cuidado de não reproduzir o preconceito ou a intolerância por pura 

especulação. De não permitir que palavras se tornem verdades construídas na 
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incapacidade do afeto entre homens e mulheres que se reconhecem numa única e 

indistinta raça: seres humanos.  
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