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NOTA À lSª EDIÇ; 

Como sempre dissemos, esta não é uma obr~ 
UIll trabalho sempre necess itado de revisões para 
erros e aprimorar seu conteúdo. Permanentemente 
são encaminhadas por estudantes, professores e a( 
de percorre r suas páginas, as quais. no mais das 
merecem. por isso, uma atenção especial, motivo p' 
e, quando possível, delas nos servimos para aperfe 

O mundo moderno vem impondo às pessoas. 
sionais, uma atitude prática diante da vida, de moda 
nio dos conceitos fundamentais não precisariam ser 
A experiência vivencial é que valeria. Cultura seria 
rada pelo imediatismo das informações da internei 
ambientc cultural, chegar a esla 151 edição uma ob 
eminentemente teóricas, consideradas de acentua, 
como se costuma classificar a doutrina de Pontes ( 
nosso pensamento, não somente nos dá a certeza df 
dido, Illas constitui um estímu lo para continuarmos 

Nesta 15i! edição fizemos muitas correções Ct 

morar o texto, com vista. a facililar ao leitor o el 
tratada. além de alguns acréscimos destinados a dis 
rias que cOllflitam com a teoria ponleana, procuranc 
nê nci ~l do pensamcnto do mestre. 

Continuamos, como de sempre, aberto(; a críti 
muito bem-vindas porque sempre nos ajudam em n 

De POnta Verde, em Maceió (AL), em 

/vlan 

Rua Professor Vital Barba 

E-mail 
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