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RESUMO

A população carcerária feminina apresentou um aumento de cerca de 567%; em 2000 o Brasil apresentava 5.601 detentas, em 2014 esse número subiu para 37.380 mulheres

recolhidas em presídios . Esse é um panorama geral do sistema penitenciário brasileiro, que se replica em todos os estados e cidades do nosso país. Frutal conta com um total de

16 mulheres e 207 homens no presídio local, SUAP. E um total de 157 detentos assistidos pela APAC (associação de proteção e assistência aos condenados). 

Existe uma tese em voga entre ativistas da área de que a emancipação da mulher como chefe da casa, sem a equiparação de seus salários com os masculinos, tem aumentado

a pressão financeira sobre elas e levado mais mulheres ao crime no decorrer dos anos. Segundo o INFOPEN Feminino, o tráfico de drogas representa 68% dos crimes cometidos

por mulheres, e outros 17% representam os crimes contra o patrimônio, furto e roubo. 

Essa situação demonstra uma necessidade de intervenção social junto com essas mulheres, o projeto estudará e aplicará o método APAC para ajudar na recuperação dessas

mulheres.

A APAC busca através da religião, da humanização e do trabalho, recuperar os infratores que ali chegam, esse método ajuda na reinserção social, dando a essas pessoas a

oportunidade de desenvolver um trabalho digno quando saem da cadeia, evitando assim a reincidência.   

Considerando a religião como fator intrínseco ao método APAC, verificadas discrepâncias entre os dois modelos, buscar-se-á, consideradas as particularidades de cada

estabelecimento, a aplicação do método APAC em parceria com o Centro Espírita para atuação dentro do presídio local. Pretendemos com isso a humanização do cumprimento

da pena da mulher nos moldes feitos pela APAC aos homes, a redução dos índices de reincidência feminina e ressocialização das condenadas.
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