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APRESENTAÇÃ 

A presente colet?tnea é fmto. espontâm 
amigos latino-americanos de Louk Hulsman 
trajetória de ideólogo e pensador dedicado 
mente na área acadêmica e de formadores 
mudar a visão conceitual tradicional sobre CJ 

diminuir a hipocrisia, trazendo mais Justiça e 
manos. E sta mudança de mentalidade e até 
que não ocorreria a curto prazo e poderia 
uma geração, mas ele fez sem esmorecer e CI 

e deixou grnnde contribuição. Como se OI 

debater e proferir conferencias pelo mundo : 
angariou muitos amigos e discípulos que div 

Este livro é composto de artigos e dei 
e obra e reminiscências de fatos interessan· 
ocorreram durnnte as suas viagens c visitas c 
se sentia também em casa c era recebido d 

Quase todos os escritos são inéditc 
mente para esta obra, com exceção do tm 
nageado Louk }-Iulsman publicado em edi, 
ca de uma prisão em Buenos Aires, que p( 
incluída para trazer a palavra autentica d, 
Universidade Erasmus em Roterdam om 
jubilação ao atingir a idade regulamentar. 

Os artigos abrem um leque de reOex( 
zem a figura únpar e marcante deste ser hum 
te cérebro e coração, conjugados com uma 

Os organizadores espernm que os leit, 
informações trazidas contribuindo, ainda, 
realização deste ideal de mudança com hu: 
de todo o arcabouço que rege os crimes e 
de Louk Hulsman. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


