
m~er o livro na forma de sua primeira edição, para 

história. Serão indicadas, ao final, como U"U~'~",dLU,. 
publicadas sobre o tema a partir de 1996, ano da 

esta reedição sirva ao público não só como 

• mas, também, como ferramenta para aqueles de
democracia, esta palavra mágica a partir da qual 
lÇas e mudanças materiais se solidificam. 
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Introduçã( 

A história da humanidade é construída ( 
talvez esperança - é uma evolução, não para ter 
interesses, mas a barbárie entre os seres humanc 
luta, contra todos os tipos de ditaduras e exploro 
Milhares de guerras existiram, incluindo duas . 
acontecendo, sempre em nome da libertação e <h 
mbada do nazismo e do fascismo, o mundo re~ 
ter triunfado a racionalidade diante do obscurar 
O processo de democratização evoluído consta 
ditaduras militares desapareceram, isso em pai 
vidos, como Espanha e Portugal, passando por 
Rússia e Alemanha Oriental, chegando ao terce 
Argentina. O resultado de toda essa beligerância 
mal das instituições. Dificilmente permanece, n 
Ço jurídico-político de um país, a proteção ofiei 
repressivos, como a escravidão ou a segregação. 
pena de morte, continuam existindo em nome ( 

Entretanto, juntamente com essa nova e: 
. estatal, teoricamente livre e democrática, sintel 
quistas da humanidade, enfrenta-se uma real 
que permite pensar serem inoperantes todos € 

da razão, e se terem perdido pela história 
mortes. Ainda se vivencia o exercicio da via 

de genocídio planificado segue existin 
matança motivada por crenças religiosas a 

m:I1Chel:D os noticiários a cada dia. As tribos 
vendidas pelos países desenvolvidos, co 

A miséria, a fome e o descalabro social cn 
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