Situação das mulheres presas no
Brasil pode ser mais grave do
que apontam dados oficiais
(Adital, 24/11/2015) Foi publicado recentemente, pelo Departamento
Penitenciário Nacional/Ministério da Justiça, um relatório sobre a situação
das mulheres que estão privadas de liberdade, no Brasil. O documento foi
elaborado com base no Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias (Infopen), de junho de 2014.
No relatório, consta que, em 2014, o Brasil aparecia como o quinto país com
maior população penitenciária feminina do mundo, ficando atrás apenas dos
Estados Unidos (205.400 detentas); da China (103.766 detentas); da Rússia
(53.304 detentas) e da Tailândia (44.751 detentas).
Além disso, os dados apontam que o Brasil tem uma população penitenciária
de 579.781 pessoas, sendo 542.401 homens e 37.380 mulheres. Nos últimos
15 anos, entre 2000 e 2014, a população penitenciária feminina aumentou de
5.601 para 37.380, ou seja, um crescimento de 567% de mulheres presas.
Uma taxa superior ao crescimento da população encarcerada em geral, que
aumentou 119% no mesmo período.
Outro dado importante do relatório é o motivo das detenções das mulheres,
68% delas foram presas por causa de crimes relacionados ao tráfico de
drogas. Raquel da Cruz Lima, coordenadora de pesquisa do Programa Justiça
sem Muros, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC), acredita que
esta é justamente a principal explicação para o crescimento do número da
população carcerária feminina. “As mulheres são as que estão em posições
mais baixas, são menos remuneradas, elas são recrutadas para atividades
mais expostas, pois são substituídas facilmente”, explica em entrevista à
Adital Raquel, sobre a posição da mulher nos crimes relacionados às drogas.

A pesquisa também mostra que, em relação à estrutura, nos

estabelecimentos femininos, apenas 34% dispõem de cela ou dormitório
adequados para gestantes. Quando se trata de estabelecimentos mistos, a
taxa cai, somente 6% das unidades contam com estrutura adequada para
gestantes. Quanto à quantidade de berçários ou centros de referência
materno-infantil, 32% das unidades femininas contam com esses espaços e
5% têm creches. Já nas unidades mistas, nenhuma conta com creches e
apenas 3% têm berçários ou centros de referência. “As prisões contam com
uma estrutura muito precária, em relação à maternidade e às necessidades
biológicas do corpo feminino, é um absurdo”, afirma Raquel.
A coordenadora de pesquisa do Programa Justiça sem Muros do ITTC ainda
ressalta que se surpreendeu com alguns dados que estão faltando no
relatório, como o número de gestantes presas, pois, segundo ela, este dado já
foi produzido. “É difícil entender porque alguns dados não estão no relatório.
Na minha visão, acredito que foi um relatório feito às pressas, para dar uma
satisfação, pois a sociedade civil fez críticas ao levantamento que foi feito.
Alguns números estão diferentes, não se sabe como são produzidos esses
dados no Brasil”, afirma Raquel, se referindo ao Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias (Infopen), elaborado em junho de 2014.
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