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res humanitários e garantistas, assumindo
de das instituições totais latino-america
dialogando de forma transdisciplinar com
filosofia política, expõe com clareza e
; no quadro da punitividade ocidental.
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ladro das mudanças na ordem brasileira

) de novos regimes executivos (RDD) e
la(do)res. Importante perceber, portanto,
le o RDD não alterou isoladamente a
ação científica da pena, criando espécie
te fechado p/tiS", mas definitivamente
dos "fins" das penas.
Ilho, que vem caracterizando a série de
no Mestrado em Ciências Criminais da
Ja atualidade, é um convite à leitura,
los no tema da execução penal e aos
rspectivas criminológicas.
:CCRIM, por si só, quajjfica a pesquisa
a quaEdade de orientador, cumpre regis
er em acompanhar o processo de inves
:dação do texto, sobretudo pela seriedade
Jde da autora em não se deixar contentar
Isumo. Uma das grandes lições presentes
crítica se faz pela constante busca dos
~las aparências.
Porto Alegre, setembro de 2005.

SaIo de Carvalho
Professor do Mestrado em Ciências
Criminais da PUC-RS.
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