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Juan-Ramón Capella
Professor de Filosofia do Direito na Universidade de 
Barcelona. Pela Editora Trotta publicou Los ciudadanos 
siervos (3. ed. 2005); Grandes esperanzas: ensayos de análisis 
político (1996); Fruta prohibida: una aproximación histórico-
teorética al estudio del Derecho y del Estado (5. ed., 2008); 
e Elementos de análisis jurídico (5. ed., 2008). É editor do 
volume Las sombras de sistema constitucional español (madrid: 
Trotta, 2003). Também é autor, entre outras obras, de Entre 
sueños: ensayos de filosofía política (Barcelona: Icaria, 1985); 
Materiales para la crítica de la filosofía del Estado (Barcelona: 
Fontanella, 1976); e El derecho como lenguaje: un análisis 
lógico (Barcelona: ariel, 1968).
Juan-Ramón Capella foi cofundador da revista Mientras 
Tanto.

Este livro singular ocupa-se de uma importante 
“questão prévia”: do assunto “revolucionário” 
de como se aprende a aprender, isto é, da 
aprendizagem verdadeira — e não do ensino. 
O livro fornece elementos de reflexão para que 
o leitor possa criar esse “espaço interior” que 
é condição prévia do pensamento autêntico. 
ainda que tenha nascido do trato com os pro-
ble mas dos estudantes de Direito e esteja orien-
tado em princípio, a eles, torna-se fecundo e 
pro  du tivo para qualquer estudante e, em espe-
cial, para os que se ocupam das ciências huma-
nas e sociais. É, além disso, um livro diver tido. 
Com uma ponta de provocação.

O autor, Juan-Ramón Capella tem um “pe queno” 
mandarinato na Universidade de Barcelona.
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