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RESUMO 

 

O presente trabalho parte de um doutoramento em Educação Ambiental com o 

entrelaçamento de uma trajetória acadêmica e profissional que perpassa pelo campo do Direito, 

Ecologia e docência no ensino superior. Em um recorte de uma tese que trabalha diretamente 

com discursos relacionados ao verde, busca-se aderência ao eixo denominado “Imagens de 

Justiça”, em uma problematização sobre imagens atreladas ao Direito Ambiental, área jurídica 

em que se dedica especial atenção desde meados do ano 2000. Com a proposta em situ, compila-

se imagens atreladas ao Direito Ambiental e, através desse exercício, questiona-se sobre a 

expressiva vinculação desse ramo do direito aos recursos naturais, como ar, água, flora, fauna 

ou então ao verde. Como delimitação metodológica busca-se aproximação com a Análise do 

Discurso, inspirando-se em Michel Foucault, operando especificamente com conceito de 

discurso na busca de tensionamento das condições de possibilidades dos discursos propagados. 

Com as pesquisas desenvolvidas, a experiência docente, o doutorado em andamento almeja-se 

cavoucar arestas de pensamento e reflexão sobre o que vem sendo distribuído e pulverizado 

principalmente sobre o “ambiental”, engendrando potentes conceitos, sucessivas conversações 

com diferentes autores e a subjetivação que entrelaça saberes, poderes e desejos. Com 

fragmentos discursivos previamente escolhidos, almeja-se exercitar um olhar quem sabe mais 

atento e menos (pré) direcionado. Será possível pensar o Direito Ambiental de maneira diferente 

do que vem sendo distribuído por diferentes mídias? Pode-se contribuir para problematizar 

esses discursos que a mídia traz?  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho parte de um doutoramento em Educação Ambiental no 

Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental na Universidade Federal do Rio Grande, 

porém a caminhada até o momento da escrita provém do desejo incipiente de meados do ano 

2000, onde ao ingressar no curso de Direito na Universidade Católica de Pelotas,  uma “inquieta 

- ação” motivou o desejo de, quem sabe, entrelaçar um curso em andamento, com o interesse 

pessoal em estudos ambientais e, assim, no semestre seguinte foi feito ingresso no curso de 

Ecologia na mesma universidade, deste modo, os dois cursos foram cursados simultaneamente. 

Fato que não se cansa de mencionar é que no andamento dos cursos de graduação, 

causava muita surpresa ao mencionar que cursava Direito e Ecologia, e não foram poucos os 

comentários do seguinte teor: “mas dois cursos que não tem nada a ver”. Inicialmente, as 

considerações não eram levadas tão a sério mas por tratar-se de algo tão corriqueiro, com o 

passar do tempo passou a incomodar cada vez mais essa visão tão reducionista e simplista 

envolta as noções atribuídas aos temas ambientais. Como assim não tem nada a ver? O que se 

pode falar em Direito que não se entremeie a vida? Ou então, o que é ambiental que não se 

enrede às questões que o Direito abarca? 

Após os bacharelados, os estudos prosseguiram e novos caminhos conduziram aos 

os cursos de pós graduação e à docência no ensino superior, assim, as motivações sobre tantos 

discursos vazios e rasos atrelados as questões ambientais passam ocupar o cerne de uma 

dissertação de mestrado e, atualmente o doutorado que analisa a proliferação discursiva 

relacionada ao verde, principalmente com a utilização desse subterfúgio como incentivo ao 

consumo. 

E, através de um recorte de uma tese que trabalha com discursos ambientais, que 

começa a ser tecida, busca-se aderência ao eixo denominado “Imagens de Justiça”, em uma 

problematização sobre imagens atreladas ao Direito Ambiental, área jurídica em que se dedica 

especial atenção. 
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COMPONDO AS INQUIETAÇÕES  

 

Embora o Direito Ambiental possa parecer um novo ramo da área jurídica, ao fazer 

um breve retrospecto, pode-se enxergar valiosos fragmentos que trazem à baila preocupações 

ambientais em diversos meios atrelados as normas ambientais ao longo do tempo, exemplifica-

se alguns na busca de uma composição, buscando auxiliar a contextualizar o presente trabalho: 

Sirvinskas (2011, p. 70) comenta que um papiro datando de três milênios e meio, denominado 

Confissão Negativa, que fazia parte do livro dos mortos, encontrado com as múmias do Novo 

Império Egípcio, pode ser o documento mais antigo abordando, embora que indiretamente, as 

questões ambientais. Dentre os trechos extraídos desse livro, passaram a fazer parte do 

testamento do morto: “Homenagem a ti, grande Deus, Senhor da Verdade e da justiça!/ não fiz 

mal algum.../Não matei os animais sagrados/ Não prejudiquei as lavouras.../ Não sujei a água/ 

Não usurpei a terra/Não repeli a água a água em seu tempo/ Não cortei um dique.../Sou puro, 

sou puro, sou puro!”. Era uma confissão que o morto deveria levar para comprovar que 

respeitou aquilo que era sagrado aos deuses. O autor complementa que como a maioria das 

cidades localizavam-se próximas a cursos d’água, era comum algumas práticas como desvios 

de cursos d’água ou barramentos para prejudicar os inimigos que se situavam abaixo do curso.  

Além desse documento, pode-se citar de 2050 AC o Código de Hamurabi, 

documento conhecido nas aulas de história do direito, mas que curiosamente possui em seu teor 

normas reguladoras de construção e conservação de canais de irrigação e navegação. 

No Brasil há uma significativa caminhada em relação a leis ambientais, como o 

primeiro Código Florestal brasileiro de 19343, Código de Águas de 19344, a Lei de Proteção a 

                                                           
3 Decreto n° 1930 de 1934 – Aprova o código florestal que com este baixa. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d23793.htm 

 
4  Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934 - Decreta o Código de Águas. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d23793.htm
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Fauna de 19675, a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) de 19816. Em 19887 entra em 

vigor a Constituição Federal (CF), vigente até hoje e, fundamental para os estudos ambientais, 

pois sendo a sétima constituição brasileira foi a primeira a trazer a expressão Meio Ambiente 

em seu conteúdo, por esse motivo é também conhecida como constituição verde, como Milaré 

(2013, p. 169) comenta, trata-se de um capítulo, com um único artigo, pode parecer pouco, mas 

trata-se de um marco histórico, jurídico e ambiental no Brasil: 

 

CAPÍTULO VI - DO MEIO AMBIENTE 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 

Público: 

(...) 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

 

Com o acolhimento das questões ambientais na Constituição Federal o 

ordenamento jurídico brasileiro ganhou força, atualmente possui milhares de normas como leis, 

decretos, resoluções, instruções normativas, portarias embasando inúmeras regulamentações 

que atingem a todos de maneira direta e indireta. Além das normas que podem expressar que a 

preocupação do legislador vai muito além das questões referentes ao ambiente natural, desde 

2008 os concursos para ingresso na carreira de Juiz Substituto, federal ou estadual contemplam 

o direito ambiental como matéria obrigatória (BIANCHI, 2010, p. 291). 

Elencou-se alguns fragmentos para ilustrar que a caminhada em relação as normas 

ambientais, embora possa parecer, não é recente, pode-se dizer que são mais de 80 anos que o 

Brasil convive com um aparato jurídico de cunho ambiental, atuando sobre diferentes aspectos, 

como questão hídrica, resíduos sólidos, ambiente cultural, ambiente do trabalho, organização 

                                                           
5  Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967 - Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5197.htm 

 
6 Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm 

 
7 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5197.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm
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territorial urbana, como através do zoneamento ambiental, temas atreladas ao patrimônio 

histórico, dentre tantos outros assuntos em que o direito ambiental permeia. 

Embora se disponha de um expressivo aparato jurídico, mesmo que esse aparato 

opere sobre diferentes aspectos da vida como um todo, o que ainda se evidencia são referências 

rasas e reducionistas atribuídas as noções de Direito Ambiental, conforme comentado na 

introdução do presente trabalho, pode-se se dizer que são aproximadamente 15 anos de 

inquietações às maneiras desconexas em que as questões ambientais são muitas vezes 

relacionadas. Com a experiência docente no ensino superior, nas salas de aula a abordagem 

frugal ficou ainda mais evidente, principalmente com as disciplinas atreladas a legislação 

ambiental, tanto no curso de Direito quanto no curso de Ecologia, em ambos causava 

estranhamento por parte dos alunos: 

Observando os próprios comentários em sala de aula, inúmeras vezes alunos do curso 

de Direito comentam que estudam para a disciplina de Direito Ambiental pois trata-

se de uma obrigação “curricular mas a área não tem absolutamente nada a ver com 

eles”8. Questiona-se, a dificuldade de enxergar que ambiente é vida? Que as leis que 

tratam da água, por exemplo podem garantir a disponibilidade hídrica essencial a 

sobrevivência? Que os debates sobre as leis que tratam das florestas podem atuar na 

alimentação? Que se não houverem normas para controlar padrões de emissões, 

ficaria muito delicada a sobrevivência em áreas urbanas? Que é de fundamental 

importância a entrada em vigor da Política Nacional de Resíduos Sólidos9 para tentar 

minimizar e quem sabe, organizar um pouco a questão problemática da quantidade de 

resíduos sem um gerenciamento adequado e, que além da contaminação dos recursos 

naturais, atua diretamente na saúde e na vida de cada um? (MARQUES, 2015) 

O trecho citado acima, extraído da dissertação de mestrado, foi trazido para o 

presente artigo para ilustrar um pouco do “pré-conceito” que muitos alunos possuem em relação 

ao Direito Ambiental, muitas vezes referenciando apenas aos recursos naturais como flora, 

fauna e água. Porém, pode-se dizer também que esses atravessamentos e inquietaçãos que 

motivam o caminhar e povoam os estudos e as escritas até aqui. 

 

                                                           
8 Esse tipo de comentário foi ouvido em diversas ocasiões por alguns alunos que acreditam que o estudo e a 

abordagem sobre as questões ambientais não são importantes, ou então, podem não ser úteis no curso escolhido. 

 

9 Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Publicado no DOU de 3.8.2010 Disponível no site 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acessado em setembro de 2014. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
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TESSITURA 

 

Escrever é um caso de devir, sempre inacabado,  sempre em via de 

fazer-se, e que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida. É um 

processo, ou seja, uma passagem de Vida que atravessa o vivlvel e o 

vivido (DELEUZE, 1997, p. 11) 

 

Com a citação de Deleuze, expõe-se que trata-se de um trabalho vivo, entremeado 

com a prática docente, com uma tese em andamento e com todos atravessamentos que 

perpassam o caminhar: escrevendo e passando pelo vivível e pelo vidido como diz o autor. 

Para o artigo bem como, para a composição do trabalho do doutorado, como 

delimitação metodológica busca-se aproximação com a Análise do Discurso, inspirando-se em 

Michel Foucault10, operando especificamente com conceito de discurso na busca de 

tensionamento das condições de possibilidades dos discursos propagados. Discursos esses que 

estão pulverizados, atravessados nos modos de vida de diferentes maneiras.  

Discursos vistos como um conjunto de enunciados proveniente de um mesmo 

sistema de formação, através desses enunciados, pode-se obter um conjunto de condições de 

existência, além disso, um discurso não pode se encerrar nos limites materiais de uma obra, de 

um livro, é muito além do começo, do título e das linhas finais, está entremeado a um conjunto 

de referências a outros discursos e a outros autores (CASTRO, 2016, p. 117-118). 

Partindo-se de uma tese que aborda os discursos ambientais em que utiliza-se 

imagens para problematizar a proliferação discursiva atrelada ao verde, em um evento de 

Imagens da Justiça, propõe-se um exercício, extremamente simples e rápido, já provocado 

algumas vezes inclusive em sala de aula, a proposta é trazer pistas sobre as imagens atreladas a 

um conceito, nesse momento ao Direito Ambiental através da utilização de sites de busca na 

internet: não trata-se de descobrir o que está oculto, mas tornar visível o que é visível, ou ainda 

“fazer ver aquilo que vemos” fazer aparecer o que está tão ligado a nós mesmos, tão próximo 

que não percebemos (FOUCAULT, 2014, p. 43). 

  

                                                           
10 Principalmente nas obras “Arqueologia do Saber” (2008) e “A ordem do discurso” (1999). 
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PUXANDO OS FIOS QUE TECEM A ESCRITA... 

 

Jamais encontraremos o sentido de alguma coisa (...) se não sabemos 

qual é a força que se apropria da coisa, que a explora, que dela se 

apodera ou nela se exprime (Deleuze, 1976 p. 3). 

 

Conforme explanação da abordagem metodológica e diante da proposta do trabalho 

utilizou-se dois sites de busca na internet Google e Bing e pesquisando a expressão “Direito 

Ambiental” obteve-se a seguinte composição: 

 

 

Figura 1: – Site: Google - Digitando-se “Direito Ambiental” 
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Figura 2: – Site: Google - Digitando-se “Direito Ambiental” (Continuação) 

 

 

Figura 3: – Site: Bing - Digitando-se “Direito Ambiental” 

 

Figura 4: – Site: Bing - Digitando-se “Direito Ambiental” (Continuação) 

 

O que pode-se perceber com a compilação acima? Muito verde, ambiente natural e 

algo que reverbera nesses exercícios: as mãos humanas em torno do planeta ou com alguma 

planta entre os dedos... pode-se dizer que essas imagens das mãos humanas, causam imensa 

inquietação, a presença humana é ínfima diante da idade planetária, são aproximadamente 3 
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milhões anos, correspondendo a apenas alguns minutos na história geológica da vida 

(SEABRA, 2013, p. 17). Ainda sim é uma das imagens que mais prolifera... 

O exercício de pesquisa dessas imagens foi uma breve provocação, mas entende-se 

que através dessas ferramentas de busca tão utilizadas, consegue-se demonstrar rapidamente o 

reducionismo conceitual vigente e, além disso, o antropocentrismo emergindo em cada imagem 

que se apresenta. E, além de um mero reducionismo, pode-se colher pistas do antropocentrismo 

que se mostra pelas imagens: “o homem em um plano e o ‘resto’ como planícies, montanhas, 

oceanos, ao serem vistos à distância, como objetos em miniatura”, realidades distantes e 

individuais, vigorando uma importância aos recursos como produtos aptos ao consumo, 

direcionando para a produção (SEABRA 2013, p. 11). 

Distanciamento e desconexão, o homem em um lugar central e a natureza em outro 

lugar, a natureza como fonte de recursos, posteriormente como depósito dos resíduos 

provenientes do uso dos recursos: 

A concepção do homem como o centro do universo baseia-se na ideia de que o homem 

é o centro do universo, sendo que é no contorno desse centro que habitam todos os 

demais seres vivos, tornando o homem uma referência absoluta de valores, colocando 

os propósitos humanos por cima de quaisquer interesses de indivíduos de diferentes 

espécies. (MILARÉ, 2013, p. 104) 

 

Essas imagens midiáticas atreladas a tantos discursos que são tão reproduzidos, e 

pouco questionados, podem demonstrar a posição humana em relação ao que se entende por 

Direito Ambiental. Atreve-se a dizer que o estado individual de cada um já foi preenchido de 

antemão por um coletivo de pensamentos. As intensidades que podem vir a ser, estão sujeitas 

aos aparelhos de captura, introjetadas ao longo da existência. Talvez por isso pouco se 

questione. Ao se tratar de representação recorda-se Deleuze (2006) que diz que a vida dita 

moderna, é invadida por repetições mecânicas, estereotipadas. Nessas repetições encontram-se 

expressões relacionadas ao Direito Ambiental como um plano já definido e demarcado. 

Discursos cuidadosamente trazidos e difundidos na prateleira em que todos acabam se 

alimentando e reproduzindo as ideias estabelecidas. 

Foucault (2008, p. 28) enriquece a abordagem lembrando que todo discurso repousa 

secretamente em um já-dito e se não trata simplesmente de alguma frase já pronunciada, ou de 

algo que já foi escrito, mas um jamais-dito, um discurso sem corpo, um sopro como uma 

silenciosa voz, uma escrita como um vazio de seu próprio rastro, em outras palavras, supõe que 
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tudo que o discurso formula já se encontra articulado nesse prévio meio-silêncio que continua 

a correr insistentemente sob ele, mas que o discurso recobre e faz calar. 

 

PENSANDO COM A ESCRITA 

 

Através desses breves exemplos obtidos em sites de busca, almeja-se auxiliar a 

demonstrar e a pensar sobre o dinamismo de onde os ditos ambientais partem e se espalham 

nos interstícios da vida, as imagens, os discursos atrelados ao Direito Ambiental, mesmo sem 

querer, embora muitas vezes nem se perceba, já possui um conceito envolto em representações. 

Mesmo que se enxergue as questões ambientais entrelaçadas com a vida e com tantos 

ramos do direito, as opiniões na maioria das vezes chegam prontas, pré-fixadas retratando o 

direito ambiental como um “Direito Verde”, é notável a superficialidade vagando por entre os 

corredores e salas de aula. 

Parece haver conformismo com as informações distribuídas e também em relação aos 

comportamentos esperados, desse modo, talvez seja pertinente problematizar e questionar sobre 

as intencionalidades e os propósitos de práticas educacionais denominadas “ambientais”. Será 

que enquanto docentes, se estimula a pensar sobre o que chega pronto e previamente definido? 

No percurso encontra-se o termo Direito Ambiental retratado como algo definido, 

porém, o presente estudo paira em algo longínquo de qualquer certeza ou algum novo conceito 

de Direito Ambiental que possa sanar esse reducionismo conceitual. Busca-se alinhavar ideias 

que estimulem o pensamento. 

 

Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós perdemos 

completamente o mundo, nos desapossaram dele. 

Acreditar no mundo significa principalmente suscitar 

acontecimentos, mesmo pequenos, que escapam ao 

controle, ou engendrar novos espaços-tempo, mesmo de 

superfície ou volume reduzido (...). É o nível de cada 

tentativa que se avaliam a capacidade de resistência ou, 

ao contrário, a submissão a um controle. Necessita-se ao 

mesmo tempo de criação e povo. (DELEUZE, 2010, p. 

222) 

 

Através do presente trabalho, dos pares teóricos, almeja-se momentos de “suaves 

desterritorializações” pegando fragmentos da realidade, se posicionando, fazendo escolhas. 



11 

 

 

Criando possibilidades de pensar diferente. Exercitando um olhar quem sabe mais atento e 

menos pré-direcionado. 

Será possível pensar o Direito Ambiental diferente do que vem sido distribuído? 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

Por recorrentes conversações com Michel Foucault, Gilles Deleuze e Félix Guattari e, 

também pela ressonância com outras vozes, têm-se a composição de um modo de escrita, que 

busca estimular instantes de pensamento sobre o que vem sendo distribuído. Nesse exercício, o 

foco não é o produto final, e sim a caminhada. Almeja-se uma composição rizomática como 

possibilidade de se fazer dizer, pensar e compreender produção de sentidos que abarcam as 

questões ambientais:  

 

Diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer 

com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete necessariamente a 

traços de mesma natureza; ele põe em jogo regimes de signos muito diferentes, 

inclusive estados de não-signos. O rizoma não se deixa reconduzir nem ao Uno nem 

ao múltiplo. Ele não é o Uno que se torna dois, nem mesmo que se tornaria diretamente 

três, quatro ou cinco etc. Ele não é um múltiplo que deriva do Uno, nem ao qual o 

Uno se acrescentaria (n+1). Ele não é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes 

de direções movediças. Ele não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual 

ele cresce e transborda. (DELEUZE, G. GUATTARI, F. 2007 p. 31) 

 

 

Deleuze (2010, p. 221) ressalta que talvez a fala e a comunicação estejam apodrecidas, 

o que torna iminente a necessidade de desvios de falas, criando vacúolos de pensamento, pois 

criação é algo diferente de comunicação e, talvez, o importante venha a ser criar vacúolos de 

não comunicação, algo como interruptores para escapar ao controle. Escapar do que está posto. 

Criando vacúolos de resistência para tentar pensar fora do que está posto e quem sabe, assim 

intervir distante dos clichês ambientais.  

Com os estudos, tem-se verificado que os questionamentos que envolvem a temática 

ambiental na (grande) maioria das vezes já vêm carregados de um pré-conceito estabelecido de 

antemão. Os comportamentos em relação ao meio ambiente, muitas vezes, já estão prontos. 

Basta folhear uma revista, um jornal, acessar a internet ou simplesmente olhar a televisão. As 

vezes parece que estamos treinados para se comportar e agir de determinadas maneiras. 
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com a realidade não é fácil, mesmo que se compreenda que se deve pensar e intervir, já há o 

costume de agir de acordo com esquemas e representações: Seguindo o roteiro previamente 

estipulado. 

Foi uma breve provocação, mas entende-se que a superfície de inscrição que aparece 

nas imagens apresenta a sustentação antropocêntrica construída ao longo do tempo, um 

reducionismo conceitual entremeado às maneiras em que a natureza, meio ambiente e até 

mesmo o Direito Ambiental é visto na contemporaneidade. 

As inquietações crescem e impulsionam a pesquisa, assim, o trabalho, no tentame de 

lançar luz para discursos proliferantes na atualidade, convida, assim como Fisher (2002, p. 58), 

a deixar para trás o lago sereno das certezas e ir buscar ferramentas produtivas, para pensar de 

outra forma, procurando tencionar e quem sabe cotejar ideias menos seguras.  

Não se busca encontrar respostas, tampouco soluções, busca-se provocar, resistir ou 

então, um convite a suspensão do hábito de cair em certezas. Se surtirá efeito, se irá mexer com 

alguém? Não importa nesse momento: Está en ti tomar (lo que te conviene) y dejar el resto, 

otro hará otro tanto, y poco a poco todo habrá encontrado su lugar. (...) elige y deja el resto 

sin declamar contra ese resto, (...). Piensa que gustará a otros...” (Guattari, 2015, p. 25). 

Com Foucault, coloca-se um ponto, mas não um ponto final, um ponto para repousar 

o texto e que os fios tecidos na composição desse exercício de escrita, possibilitem subversivos 

movimentos ao ato de pensar sobre os atravessamentos que interpelam o caminhar: 

Existem momentos na vida onde a questão de saber se se pode pensar diferentemente 

do que se pensa, e perceber diferentemente do que se vê, é indispensável para 

continuar a olhar e a refletir” (FOUCAULT 1998, p. 13). 
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