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enSIna1 

Tenho o hábito de dizer que st 
dora produziu. E explico essa afirmat 
~ que há duas formas de interagirr 
constituído por objetos materiais po 
cações desafiando nossa compreensão 
a respeito de nosso em torno. A out 

A informação é como a roup. 
pode enganar, mas não perdura. C 
modela o espírito como a ginástica 
grante do que somos. A informação 
sa precompreensão, que é a tela já Co 

não fizermos dessa tela uma lousa e 
sem deformar o quanto nela foi anti 
conhecimento a informação, sererr 
nunca participes dele. 

Só se atinge o âmago do que j 
quanto já foi pensado. Isso é o nos~ 
uma caligrafia nova ou usando nov 
for dado, intercalando palavras ou f 
ter dito Radbruch ser tarefa de cada 
seu tempo, acentuando a marcante 

Porque é assim, no meu mde 
mulante que ver os que chegam aSSl 
nada é mais inquietador que ver 05 

reescrevem ou rasuram o quanto já 
há os que se fatigam na descoberta 
apenas se propõem a lê-la com o~ 
louvar os que pretendem apenas ap 
conservando a dignidade e beleza d 
que fazem vivo o que o tempo haviô 
de arte que vem sendo escrita pelo 

Pablo Stolze Gagliano e Rodoll 
sensibilidade e talento para essa tare 
Código Civil, que chega com pretl 
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