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Muitos especialistas não querem reconhecer que o colonialismo é a raiz de todos os 

males – ele é a doença, o resto são apenas sintomas.  
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Red Haicrow é escritor, educador e cineastra de origem Chiricahua/ Apache e Cherokee. Vive atualmente em 

Berlim/ Alemanha. 

 



 

 

Prefácio 

 
 

Em sua análise sobre “Ascensão e Queda das Grandes Potências”, Paul 

Kennedy (1989, p. 26) aborda a afirmação da Europa ocidental como atriz principal 

no sistema político-econômico internacional por mais de quatro séculos como 

resultado de sua profunda fragmentação política que, pela própria paisagem do 

território europeu, “estimulou o crescimento e a existência contínua do poder 

descentralizado.” 

A primeira vista indicando uma expressiva vulnerabilidade perante invasores 

externos1, “a inexistência de uma autoridade uniforme” (1989, p. 28) acabava se 

transformando numa vantagem comparativa, se manifestando inicialmente no 

desenvolvimento das Cidades-estado da Itália renascentista que travavam uma 

intensa disputa pelos mercados mediterrâneos e asiáticos em condições de um 

relativo equilibro de poder: nenhum dos atores envolvidos dispunha de um arsenal 

de armas de fogo que pudesse aniquilar o concorrente e, além disso, todos tinham 

condições financeiras para se apropriarem dos avanços, que, naquela época, a 

tecnologia de guerra oferecia. Neste sentido, as cidades italianas do século XV, nas 

quais as relações sociais começavam a girar em torno do valor de troca, se 

transformavam numa espécie de laboratório da época moderna, fazendo com que 

“os príncipes europeus começassem a aprender que o poder se baseava na 

produção de mercadorias e de armas.” (Krippendorf 1975, p. 38, tradução T.M.) E 

no seu aprimoramento constante que, depois do deslocamento do centro 

gravitacional do incipiente capitalismo mediterrâneo para estados territorialmente 

centralizados com acesso direto ao atlântico, se concretizava através de uma 

acirrada competição comercial e colonial entre os países ibéricos, a Holanda, a 

França e a Inglaterra, gerando “uma espiral ascendente do conhecimento (...) na 

ciência e na tecnologia” (Kennedy, 1989, 37) que em nenhuma outra parte do 

planeta tinha sido deslanchada em moldes comparáveis. 

Partindo deste segundo plano, discutimos na presente publicação  a 

síndrome colonizadora de um viés civilizatório que, da mesma  forma  em que se 

especializou no aperfeiçoamento dos seus métodos de dominação da natureza 

                                                
1
 Neste contexto, cabe lembrar que, após a batalha de Legnica na Silesia em 1241, as portas da Europa estavam 

abertas para a entrada do exercito Mongol.  



 

 

externa e interna da espécie humana, tem ficado de costas para a sua própria 

promessa de fazer da libertação das mulheres e dos homens um programa de 

alcance universal. Finalmente: 

• Transformou os povos nativos das regiões periféricas do nascente mercado 

mundial literalmente em burros de carga para os ascendentes impérios 

europeus, mas, depois da Revolução Francesa, lhes negou o acesso aos 

direitos humanos; 

• Fez surgir em seus polos metropolitanos com o proletariado uma classe 

social que punha "em ação a totalidade das forças produtivas" (Gorz 1982, 

p. 40), tendo sido identificada nesta condição pelos fellow travellers da 

utopia comunista como protagonista histórico que, supostamente, estava 

predestinado para organizar "o salto da humanidade do reino da 

necessidade para o reino da liberdade" (Karl Marx); mas, sujeito à um 

sistema de dominação que faz da alma a prisão do corpo (Michel Foucault), 

acabou se revelando "incapaz de  se apropriar desta totalidade: de 

submetê-la a suas próprias finalidades e de percebê-la como a totalidade de 

seus próprios meios" (ibid.); 

• Continua negando à maior parcela da população mundial condições 

minimamente satisfatórias em áreas tão essências como saúde, 

saneamento, educação, moradia ou segurança alimentar e, last but not 

least; 

• Está levando neste século XXI, esta assim chamada vila global, com uma 

velocidade inédita2 à beira de um colapso ambiental que castiga 

primordialmente a população de baixa renda do hemisfério Sul. 

Enfim, uma civilização que, no dizer de Walter Benjamin (1974, p. 683, 

tradução e destaque T.M.), se movimenta em torno de um conceito de progresso 

que precisa ser fundamentado na catástrofe. Ou como escreve o filósofo alemão: 

"Que tudo continua ficando do jeito como está, é a catástrofe. Ela não é o 

que vem. Ela é o que já existe". 

 

                                                
2 Segundo o Worldwide Fund for Nature (2014), a humanidade precisaria dispor em 2030 de dois planetas para 

poder garantir o seu consumo anual de alimentos, de água e de energia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


