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A positivação e internalização dos postulados de direitos humanos na Constituição
Federal de 1988 e nas normas infraconstitucionais não lograram sua efetivação (FLORES,
2009; LUÑO, 2010; TERTO NETO, 2018; SANTOS, 2007), evidenciando uma discrepância
visível entre o formalismo constitucional e o efetivo exercício da cidadania (TOLENTINO,
2020; TERTO NETO, 2018), o que demonstra que a positivação dos enunciados de direitos
humanos é apenas uma parte do processo de luta, havendo ainda um longo caminho a ser
trilhado (ARENDT, 1989; LUÑO, 2010).
Deste modo, a partir de uma perspectiva crítica de direitos humanos, rompendo com
a universalização e abstração da perspectiva clássica-liberal, sem subestimar a importância do
processo de positivação, sustenta-se a necessidade de ações concretas, comprometidas e
atentadas aos anseios e lutas pela efetivação de direitos humanos (FLORES, 2009; RISSE;
ROPP e SIKKINK, 2013). Somente transcendendo o formalismo e os enunciados positivados,
entendendo-os como ferramentas do processo de luta e não como ponto de chegada dessas
lutas, conscientes e atentos às necessidades e reinvindicações, haverá a possibilidade de superar
o contexto de violação e baixa efetividade de direitos humanos, logrando no efetivo exercício
da cidadania (FLORES, 2009; SIQUEIRA, 2016; TERTO NETO, 2018; TOLENTINO, 2020).
Assim, buscando refletir sobre a efetivação de direitos humanos, seus obstáculos e os
caminhos para essa efetivação, abrindo espaço para debates teóricos e práticos nesse contexto,
sob uma perspectiva multifocal, ocorre o lançamento da terceira edição de dezembro de 2021
da Atâtôt – Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos da UEG.
Fiel ao seu objetivo de abrir espaços interdisciplinares para publicação de artigos,
ensaios, resenhas e outros textos acadêmicos sobre o tema geral dos direitos humanos, com
foco em tópicos relacionados à democracia, questões constitucionais e lutas sociais por direitos,
a Atâtôt segue fazendo jus ao significado atribuído ao termo atâtôt no universo kayapó, qual
seja: “direito e/ou justiça”.
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Isto porque a Atâtôt se insere, deliberadamente, no campo das resistências às ameaças
à democracia e aos direitos humanos, de forma a contribuir para a construção de uma nova
cidadania com a realização de justiça social na sociedade brasileira.
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