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Pele Negra, Máscaras Brancas 

 

 

Resumo: Resenha do livro “Pele Negra, Máscaras Brancas” de Franz Fanon. Edufba, Editora da 

Universidade Federal da Bahia, 2008 [1ª.Ed.1958]. A Revista Afro B, do Museu Afro Brasil foi 

editada entre dezembro de 2010 e junho de 2011, com o total de 4 números. Ela fazia parte de 

um programa chamado Cultura Viva, do Ministério da cultura e teve apoio da Secretaria de 

Cidadania Cultural, servindo de intermediária editorial para os grupos que desenvolviam 

atividades culturais chamados Pontos e Pontões de Cultura. 
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O ensaísta antilhano Frantz Fanon é dono de uma escrita ao mesmo tempo perturbadora e 

instigante. Nascido em 1925 na Martinica, foi psiquiatra na Argélia nos anos 1950, onde fez 

parte da Frente de Libertação Nacional e lutou contra o colonialismo francês. Pele negra, 

máscaras brancas foi sua primeira obra, originalmente escrita como tese de doutoramento e 

rejeitada como tal pela banca avaliadora. De fato, Fanon emprega um estilo pouco usual para 

um texto acadêmico e constrói uma desafiadora multidisciplinaridade, fundindo psicanálise, 

sociologia e autobiografia numa escrita de tom ensaístico e até poético em algumas passagens. 

Publicada na França em 1952, a obra ganhou uma nova tradução para o português em 2008 

pela EDUFBA. Trata-se de uma análise da cultura racista presente no colonialismo europeu, 

com destaque para o universo francófono, no qual vivenciou diretamente os fenômenos que se 
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propõe a analisar. Reunindo temas diversos, tais como a linguagem, a psicopatologia e as 

relações amorosas, Fanon defende que o racismo aprisiona negros e brancos em papeis pré-

determinados e limitantes, pautados em estereótipos raciais. Ele adota uma postura 

universalista e critica tanto a ideologia do racismo quanto o apego à negritude. Esta, para ele, 

seria potencialmente tão perigosa quanto as afirmações sobre a inferioridade negra, na medida 

em que perpetuaria uma dicotomia entre brancos e negros que é típica do pensamento racista. 

 

 

 


