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Uma introdução à filosofia de Fanon: 

colonização, descolonização e subjetividade 
 

I – Ementa  

O curso tem como objetivo fazer a leitura de Pele Negra, máscaras brancas de Frantz 
Fanon. Para um estudo acerca da violência enquanto categoria analítica filosófica 
constitutiva da racionalidade colonial. Uma análise da urgência fanoniana em produzir 
um deslocamento radical da Europa como centro político, estético, cultural e, sobretudo, 
filosófico do destino da humanidade. A partir dos conceitos racismo, colonização e 
descolonização vamos fazer uma análise filosófica a respeito das relações entre política 
e subjetividade no mundo contemporâneo. 

II – Metodologia 

Leitura, análise temática e interpretativa dos livros e exegese dos textos antigos; leitura 
de textos de comentadores.  

III – Avaliação 

Elaboração de um trabalho monográfico no formato de artigo acadêmico a respeito de 
um ou mais dos temas discutidos em aula e tendo por base a bibliografia utilizada.  
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