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Introdução
Segundo uma tradição lendária, Sócrates converteu-se à sabedoria
ao visitar o templo de Apolo em Delfos e se deparar com o famoso
aforismo: Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Ou seja,
o ser humano é o que há de mais complexo no mundo, pois concentra
em si mesmo não só a realidade terrena, como o conjunto dos mitos
extraterrestres.
E de fato, no decorrer da História fomos percebendo que cada
um de nós tem, em sua personalidade, muito do passado e das projeções
que fazemos para o futuro, com esperança ou ceticismo; cada um de nós
é o produto, por assim dizer, dos nossos familiares, amigos e conhecidos;
da condição ou posição na sociedade em que nascemos e vivemos; e
doravante, de todas partes do mundo, que chegam ao nosso conhecimento pela técnica da informação e da comunicação em tempo real,
como se passou a dizer.
Por outro lado, precisamos ter consciência de que a sociedade
em que vivemos não surgiu do nada, ou foi criada pelos deuses, mas
é simplesmente o produto dos que têm em suas mãos o poder sobre
os demais, e o exercem efetivamente, em proveito próprio ou de toda
a sociedade.
Por isso mesmo, para conhecer a nós mesmos e a sociedade em
que vivemos, precisamos tomar conhecimento das forças sociais dominantes que a moldaram no correr da História.
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O presente livro é uma modesta contribuição ao conhecimento
da sociedade brasileira, através do seu passado e na perspectiva do seu
futuro. Ele representa um ensaio de diagnóstico sobre a enfermidade
que nos acomete desde o nascimento e, com base nele, do prognóstico
em relação ao nosso porvir.
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