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As mulheres no 
Sistema Penitenciário



Nesta edição, o InfoReggae olha para a realidade do sistema penitenciário 

brasileiro, tema já trazido na semana passada, a partir de um recorte de 

gênero. Essa publicação joga luz sobre a situação das mulheres que se 

encontram presas.
 
Cumprir pena, de forma geral, é um processo duro, difícil. No Brasil, ser 

presidiário(a), muitas vezes, é sinônimo de condições de vida desumana. 

Em muitas penitenciárias do país, há graves denúncias de desrespeito à 

integridade física e psicológica do(a) detento(a). Essa situação pode ser 

ainda mais complicada para as mulheres: em casos de maternidade, por 

exemplo, a presidiária grávida demanda recursos e cuidados especiais – 

atenção que normalmente é  negligenciada pelas instituições.

Os dados apresentados neste volume chamam atenção para o aumento 

percentual da população de mulheres encarceradas - que, em quatorze 

anos, cresceu 567,4% - mais que o dobro da população masculina no 

mesmo período. Também não passam despercebidas as estatísticas 

referentes à distribuição racial - mais de 70% das detentas são negras ou  

pardas – e à escolaridade – mais de 70% não possuem o ensino 

fundamental completo.

A pesquisa das informações desse InfoReggae teve como referência o 

informativo “Mulheres e crianças encarceradas: um estudo jurídico-social 

sobre a experiência da maternidade no sistema prisional do Rio de 

Janeiro”, produzido pelo Laboratório de Direitos Humanos da UFRJ.
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Fonte: Laboratório de Direitos Humanos da UFRJ
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