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Frantz Fanon (1925-1961), psiquiatra, ativista político e intelectual martinicano, 

detentor de um pensamento crítico e radical no que diz respeito à luta anticolonialista e 

antirracista, teve uma recepção tímida no Brasil, no período de 1950 até final dos anos 1970, 

segundo teóricos que estudam essa temática. Apesar dessa tímida recepção, é possível 

identificar uma leitura do autor pelos diferentes grupos que compõem o movimento negro 

brasileiro. A obra de Fanon integrou o núcleo curricular e os debates realizados no Centro de 

Estudos Afro-Asiáticos (CEAA – Universidade Cândido Mendes), fundado em 1960 e liderado 

por José Maria Nunes Pereira. O CEAA constituiu um espaço de referência nos estudos 

africanos e de encontro da militância negra no Rio de Janeiro. A publicação desse grupo (Sinba 

– Sociedade de Intercâmbio Brasil-África) representou uma ofensiva contra o culturalismo 

como perspectiva de análise do problema do negro e o racismo. Em 1972, o sociólogo negro 

Eduardo de Oliveira e Oliveira fundou o Centro de Cultura e Arte Negra (CECAN), em São 

Paulo. Tal como no CEAA, o CECAN integrou a obra de Fanon nas leituras e debates 

organizados pelo Centro, cujo ativismo se consolidou na publicação do jornal Jornegro, o qual 

refletia o interesse do grupo nos movimentos africanos revolucionários antirracistas. Da mesma 

forma, a leitura obrigatória de Fanon esteve presente nas atividades dos grupos que surgiram 

nas organizações negras de São Paulo em meados da década de 1970, particularmente uma 

célula paulista da Convergência Socialista, organização trotskista, o “Núcleo Negro Socialista”, 

e as células comunistas do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial 

(MNUDR), mais tarde MNU, já no final da década de 1970. Compreender a inspiração desses 

grupos na obra de Fanon e suas diferentes leituras, orientadas pelos “marxismos” que 

fundamentam os diferentes movimentos, é o desafio deste trabalho. Busca-se, portanto, 

compreender as apropriações da obra de Fanon pelos grupos marxistas do ativismo negro, e 

como essa leitura do autor cedeu lugar a interpretações culturalistas de sua obra. A proposta de 

pesquisa aqui apresentada é relevante para a compreensão de relações e práticas políticas, bem 

como das características do pensamento intelectual brasileiro em constituição no século XX. 

Engendra novas perspectivas de compreensão do marxismo e de sua crítica ao colonialismo, e 

tem implicações para os estudos acerca do pensamento afro-brasileiro revolucionário 

emergente no seio do movimento negro no Brasil. 


