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EDITORIAL

Admito, de bom grado, que somente a

observação pode proporcionar-nos um

“conhecimento” concernente aos fatos”

e que (como diz Hahn) “só tomamos

consciência dos fatos pela observação”

(KARL. R. POPPER, 1972, p. 104).

A realidade vivenciada pelas instituições que compõem o sistema de justiça

no Brasil é diversificada, desafiadora e, ao mesmo tempo, nobre e importantíssima

para a vida dos cidadãos brasileiros. Essa mesma realidade vivenciada pelas

Defensorias Públicas estaduais na Região Norte brasileira tem suas peculiaridades

e desafios próprios. Nesse contexto, as sete Defensorias Públicas dessa região

brasileira juntaram esforços para construir esta, que se faz nascida nesta histórica

edição nº 1, a Revista Científica das Defensorias Públicas da Região Norte, Revista

Arandu - Norteando Direitos.

A Arandu somente foi possível graças à dedicação de várias pessoas,

destacando-se a Comissão especialmente criada para esse fim, com integrantes das

Defensorias dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e

Tocantins. Esses esforços tornam-se realidade neste primeiro número da Revista

que tem um caminho muito fértil ao longo dos próximos anos e décadas.

Para além da integração de saberes, vivências e experiências, a Revista

Arandu nasce como um vetor de divulgação científica de interesse dessas sete
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Instituições defensoriais, por meio das pesquisas de seus membros e demais

servidores, além das muito bem-vindas participações de integrantes das demais

Defensorias Públicas dos demais estados, além das outras Instituições por todo o

Brasil e demais países.

Desejo que os autores e as autoras continuem a colaborar com a nossa

revista, dedicando tempo e esforço para a pesquisa científica, a adequação às

normas da Arandu, a submissão e a publicação de seus manuscritos, contribuindo,

assim, para a divulgação científica na Região Norte e incentivando a pesquisa dos

temas caros a esta região brasileira.
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