
Na Mira do

 Sistema
Penal

Gustavo Meneghetti

Este livro é fruto de tese de 
doutorado sobre o proces-
so de criminalização juvenil 
no âmbito do sistema penal 
catarinense, incluindo a Polí-
cia, o Judiciário e o Sistema 
Socioeducativo. Sustenta 
que o “menor infrator” é um 
efeito da ação do sistema 
penal e das instituições de 
controle social na área da in-
fância e da juventude, sen-
do produzido através de um 
processo de criminalização 
que atinge, principalmente, 
adolescentes pobres, negros 
e moradores da periferia.

Na Mira do Sistema Penal expõe o processo de crimi-

nalização juvenil através da metáfora da viagem. A 

travel criminalizante começa no ponto aberto e des-

guarnecido que coloca o adolescente frente a frente 

com a Polícia. Em seguida, ela aporta no Judiciário, 

este espaço fechado e burocrático no qual o adoles-

cente será processado, julgado e condenado. Por � m, 

ela chega no Sistema Socioeducativo, onde o adoles-

cente irá cumprir a sua medida socioeducativa, ou 

melhor, sociodisciplinar. Tudo isso para mostrar como 

ocorre o processo de produção do “menor infrator” na 

fábrica do sistema penal, isto é, como o adolescente 

pobre, negro e morador da periferia é transformado 

em “menor infrator”. Esta viagem, caro(a) leitor(a), vai 

te surpreender do início ao � m.
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