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CARTA DAS DIRETORAS 

Caros delegados, 

Sejam todos muitíssimo bem-vindos à DiploMUN Online 2023. É um prazer recebê-los no 

comitê da ONU Mulheres. Temos certeza de que os dias 27 e 28 de maio serão compostos de 

debates acirrados e intensos, que serão muito prazerosos graças à sua presença! Nós, suas 

Mesas Diretoras, preparamos esse Guia de Estudos com muito empenho e esforço para que 

sua jornada pela DiploMUN seja fluida e tranquila.  

A situação do sistema carcerário global vem ficando cada vez mais crítica. Inúmeros 

problemas impedem que sistema carcerário se desenvolva e seja notado como de suma 

importância para o bem-estar público. Entretanto, a situação das mulheres é ainda pior. Além 

de ter que passar por todos os problemas gerais do encarceramento global, a discriminação e 

negligência sofrida em vários âmbitos é imensamente maior. Assim, contamos com vocês 

para, além de debater e resolver os macroproblemas do atual sistema carcerário global, 

também discutam e encontrem soluções para as situações específicas das mulheres. 

Por fim, vale ressaltar que a mesa preza pelo conforto e o bem-estar de seus delegados: 

estejam à vontade! Façam leitura atenta de nosso guia, com a mente aberta, na expectativa 

de enxergar perspectivas até então não consideradas para levá-los a uma compreensão total 

do tema. Desejamos a todos um bom estudo, uma boa pesquisa e nos vemos na simulação! 

Não hesitem em nos contatar para tirar qualquer dúvida. Estamos ansiosas para conhecê-los! 

 

 

Atenciosamente,  

Mesas Diretoras, ONU Mulheres, DiploMUN Online 2023 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

A situação das mulheres no sistema carcerário global é uma questão complexa, multifacetada 

e urgente que exige atenção e ação. Em todo o mundo, mulheres encarceradas enfrentam 

desafios específicos e uma série de violações de direitos humanos em um ambiente muitas 

vezes negligenciado e hostil. Com o aumento da população carcerária feminina, é essencial 

compreender as causas subjacentes desse fenômeno e suas ramificações em termos de saúde, 

segurança e reinserção social. 

As mulheres representam uma proporção menor da população carcerária global em 

comparação aos homens, mas isso não diminui a importância de abordar suas necessidades 

e proteger seus direitos. A criminalização da pobreza, a violência de gênero, a desigualdade 

social e o acesso limitado à justiça são apenas alguns dos fatores que contribuem para o 

aumento do número de mulheres encarceradas. É fundamental compreender a 

interseccionalidade dessas questões e reconhecer que mulheres de origens étnicas 

minoritárias, comunidades marginalizadas e baixo status socioeconômico enfrentam uma 

maior probabilidade de serem afetadas. 

Dentro das prisões, as mulheres enfrentam uma série de desafios que vão desde condições 

insalubres até a falta de acesso a serviços de saúde adequados. A violência de gênero, tanto 

por parte de outros detentos quanto de funcionários prisionais, é uma realidade angustiante 

que afeta negativamente a saúde física e emocional das mulheres. Além disso, a separação de 

suas famílias, especialmente das crianças, pode ter efeitos devastadores tanto para as mães 

quanto para os filhos. 

A falta de programas de reabilitação e oportunidades de educação e emprego também 

dificulta a reintegração das mulheres na sociedade após sua libertação. A estigmatização, a 

discriminação e as barreiras sociais e econômicas podem levar à reincidência criminal, 

perpetuando um ciclo de encarceramento contínuo. 

Diante desses desafios, é crucial adotar uma abordagem holística e baseada nos direitos 

humanos para abordar a situação das mulheres no sistema carcerário global. É fundamental 

promover a igualdade de gênero, combater a discriminação e garantir o acesso a serviços 

essenciais, como saúde, educação e assistência jurídica. 

Ao explorar mais a fundo a situação das mulheres no sistema carcerário global, podemos 

compreender a complexidade dessas questões e buscar soluções que garantam uma justiça 

mais igualitária e um tratamento humano para todas as pessoas envolvidas nesse contexto. A 



situação das mulheres no sistema carcerário global exige ação imediata e colaboração de 

governos, instituições, organizações da sociedade civil e comunidades para garantir que seus 

direitos sejam protegidos e que sejam oferecidas oportunidades para uma vida digna além 

das grades. 

Neste guia, haverá uma extensa análise dos fatores que ocorrem antes e durante o 

encarceramento e as consequências após ele. É válido ressaltar que haverá informações sobre 

violência, abuso sexual, problemas psicológicos e outras questões podem ser gatilho para 

algumas pessoas. Assim, é importante que se tenha cuidado ao ler para que essa leitura não 

seja um problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O COMITÊ 

 

Por muitos anos, a ONU enfrentou muitos desafios para promover a igualdade de gênero 

globalmente, incluindo financiamento inadequado e nenhuma unidade específica para 

direcionar todas as atividades da ONU em questões de igualdade de gênero. Assim, a ONU 

Mulheres foi criada para enfrentar esses desafios.  

Com o objetivo primordial de reforçar o apoio à igualdade de gênero e ao empoderamento 

feminino, em julho de 2010, a Organização das Nações Unidas, por meio da resolução 64/289 

da Assembleia Geral, estabeleceu a criação da Entidade das Nações Unidas para a 

Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, também denominada ONU 

Mulheres, que começou os trabalhos em janeiro de 2021. A entidade foi estabelecida como 

parte da agenda de reforma da ONU, sendo a junção de quatro diferentes instituições: a 

Divisão para o Avanço das Mulheres (DAW), o Instituto Internacional de Pesquisas e 

Capacitação para a Promoção da Mulher (INSTRAW), o Escritório de Assessoria Especial em 

Questões de Gênero (OSAGI) e o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a 

Mulher (UNIFEM). Além disso, a forma de trabalho da Entidade é estruturada a partir da 

Carta das Nações Unidas, a Declaração e Plataforma de Ação de Beijing e outros 

instrumentos, padrões e resoluções das Nações Unidas que apoiam, tratam e contribuem para 

a igualdade de gênero e o avanço das mulheres. 

Apesar da Entidade envolver os princípios dos órgãos que a fundamentaram, foram definidos 

como os objetivos da ONU Mulheres: 

 Eliminação da discriminação contra mulheres e meninas; 

 Empoderamento das mulheres; 

 Conquista da igualdade entre mulheres e homens como parceiros e 

beneficiários de desenvolvimento, direitos humanos, ação humanitária e paz e 

segurança. 

 Conquista de uma voz forte para mulheres e meninas nos níveis global, regional 

e local; 



 Obtenção de um maior apoio para os Estados-membros ao passo que eles 

aprimoram ambiente político e normativo para acelerar o progresso em direção 

à plena igualdade para mulheres e meninas, tanto global quanto local; e 

 Aquisição de uma resposta melhorada das Nações Unidas às necessidades 

definidas pelos países e prioridades de mulheres e meninas, incluindo o 

desenvolvimento da capacidade nacional, levando o sistema das Nações Unidas 

a trabalhar de forma mais eficaz, colaborativa e maneira coerente. 

Tendo em vista atingir os objetivos da ONU Mulheres, suas funções foram determinadas 

como: 

 Apoiar órgãos intergovernamentais, como a Comissão da ONU sobre a Situação 

da Mulher, na formulação de políticas, padrões e normas globais; 

 Ajudar os Estados-membros a implementar esses padrões, fornecendo apoio 

técnico e financeiro adequado aos países que o solicitarem e criar parcerias 

efetivas com a sociedade civil; e 

 Sustentar o sistema da ONU em compromissos com a igualdade de gênero, 

incluindo o monitoramento regular do progresso em todo o sistema. 

Abordando sobre a estrutura da ONU Mulheres, sua administração é constituída de uma 

organização intergovernamental entre a Assembleia Geral, o Conselho Econômico e Social e 

a Comissão da ONU sobre a Situação da Mulher, tendo também um Secretário-Geral 

responsável pela entidade. Além destes, em relação a atividades e políticas operacionais, tem-

se a Diretoria Executiva, composta proporcionalmente por: 10 países da África, 10 países da 

Ásia e Pacífico, 6 países da América Latina e Caribe, 4 países da Europa Oriental, 5 países da 

Europa Ocidental, além de 6 países contribuidores monetariamente (os países que mais 

contribuírem). Dentre as funções da Diretoria Executiva, nota-se: a implementação de 

políticas formuladas pela Assembleia Geral e coordenadas e guiadas pela Conselho 

Econômico e Social; recebimento de informações do Secretário-Geral da ONU Mulheres; a 

certificação da consistência de atividades e operações estratégicas; o monitoramento da 

performance da organização; a decisão de planos administrativos, orçamentos e finanças; o 

envio de relatórios anuais sobre a ONU Mulheres; dentre muitas outras funções. 

Importante ratificar que a ONU Mulheres encontra os representantes de países por meio de 

reuniões, como: a Comissão da ONU sobre a Situação das Mulheres (em inglês, UN 

Commission on The Status of Women - CSW), que ocorre anualmente; outras conferências, 



como a Conferência Mundial; e principalmente por meio da Assembleia Geral. Assim, 

neste comitê, estaremos na ONU Mulheres como uma Assembleia Geral, onde todos os países 

têm o mesmo poder. 

Ademais, reitera-se o modelo utilizado nas Assembleias Gerais, nas quais os membros não 

tem o poder de demandar nem obrigar uma ação a acontecer, ou seja, todas as ações no comitê 

devem ser sugeridas, para que cada Estado possa decidir aplicar ou não em seu país (situações 

externas ao comitê e que não ocorrem na simulação). 

Órgãos e acordos relevantes 

Comissão sobre o Status da Mulher (CSW) 

A Comissão sobre o Status da Mulher (em inglês, Commission on the Status of Women - CSW) 

é um órgão intergovernamental global dedicado exclusivamente à promoção da igualdade de 

gênero e ao empoderamento das mulheres. Foi estabelecida pela resolução 11 do Conselho 

Econômico e Social (ECOSOC) de 21 de junho de 1946, sendo uma comissão parte deste 

Conselho. 50 anos depois de criada, em 1996, o ECOSOC, por meio da resolução 1996/6, 

ampliou o mandato da Comissão e decidiu que deveria assumir um papel de liderança no 

monitoramento e revisão do progresso e problemas na implementação da Declaração e 

Plataforma de Ação de Beijing, e na integração de uma perspectiva de gênero nas atividades 

da ONU.Portanto, a CSW é fundamental na promoção dos direitos das mulheres, 

documentando a realidade da vida das mulheres em todo o mundo e moldando os padrões 

globais sobre igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. 

Todo ano, a Comissão realiza uma sessão de duas semanas, onde representantes dos Estados 

membros da ONU, organizações da sociedade civil e entidades da ONU se reúnem na sede da 

ONU em Nova York. Eles discutem o progresso e as lacunas na implementação da Declaração 

e Plataforma de Ação de Beijing de 1995, o principal documento de política global sobre 

igualdade de gênero, e da 23ª sessão especial da Assembléia Geral realizada em 2000 (Beijing 

+ 5), bem como questões emergentes que afetam a igualdade de gênero e o empoderamento 

das mulheres. Os Estados-membros concordam com novas ações para acelerar o progresso e 

promover os direitos das mulheres nos campos político, econômico e social. Os resultados e 

recomendações de cada sessão são encaminhados ao ECOSOC para acompanhamento. 

A Comissão adota programas de trabalho para avaliar o progresso e fazer novas 

recomendações para acelerar a implementação da Plataforma de Ação. A CSW também 



contribui para o seguimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, de modo 

a acelerar a concretização da igualdade de género e o empoderamento das mulheres.  

A ONU Mulheres é o Secretariado, ou seja, organização responsável pelas reuniões da 

CSW. Sendo assim, os objetivos de ambas as organizações se encontram alinhados. A 

Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres 

apoia todos os aspectos do trabalho da Comissão sobre o Status da Mulher, além de facilitar 

a participação de representantes da sociedade civil. Recentemente, teve a sua 67ª sessão da 

Comissão, dos dias 6 a 17 março de 2023, debatendo temas importantes e comemorando o 

Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março.  

 

Declaração e Plataforma de Ação de Beijing 

Em setembro de 1995, em Beijing, na China, ocorreu a Quarta Conferência Mundial sobre 

Mulheres, levando à criação da Declaração e Plataforma de Ação de Beijing. A Plataforma de 

Ação é basicamente a agenda do empoderamento feminino, retomando todos os 

macroproblemas relacionados às mulheres e compilando em um documento, com o objetivo 

de debater e solucionar cada um deles.  

Como estabelecido na própria declaração, “o objetivo da Plataforma de Ação, em plena 

conformidade com os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e o direito 

internacional, é o empoderamento de todas as mulheres. A plena realização de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais de todas as mulheres é essencial para o 

empoderamento delas. Embora relevante notar particularidades nacionais e regionais e 

vários contextos históricos, culturais e religiosos, é dever dos Estados, independentemente 

de suas políticas, sistemas econômicos e culturais, promover e proteger todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais.” 

A declaração aborda estratégias globais, regiões críticas que devem ser levadas em 

consideração e divide os objetivos e ações com base nas áreas de atuação, separando em: 

pobreza, educação, saúde, violência, conflitos, economia, política (liderança política), meio 

ambiente, mídia, direitos humanos, meninas (crianças) e mecanismos institucionais para o 

avanço das mulheres. Além disso, desenvolve arranjos institucionais e financeiros em nível 

nacional, regional e internacional. 

Ademais, 5 anos depois da Declaração e Plataforma de Ação de Beijing, em 2000, foi realizada 

uma nova conferência intitulada “Mulheres 2000: igualdade de gênero, desenvolvimento e 



paz para o século 21”, também conhecida como Beijing+5. Nessa reunião, os Estados-

membros reafirmaram seu compromisso com a Declaração e com outros acordos prévios, 

como as Estratégias de Nairobi para o Avanço das Mulheres, de 1985. Reconheceram também 

o progresso feito com esses acordos e os obstáculos que impediram algumas realizações, 

fazendo uma análise detalhada das conquistas e falhas, além de trazerem novas ideias e 

iniciativas para complementar a Plataforma de Ação. 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Contra a Mulher (CEDAW) 

Em 18 de dezembro de 1979, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, entrando em vigor 

como um tratado internacional em 3 de setembro de 1981 no momento em que vinte países 

ratificaram-na. No décimo aniversário da Convenção, em 1989, quase cem nações 

concordaram em cumprir suas disposições.  

A Convenção foi o culminar de mais de trinta anos de trabalho da Comissão da ONU sobre o 

Status da Mulher. O trabalho da Comissão estava sendo (e ainda é) fundamental para trazer 

à tona todas as áreas em que as mulheres não têm igualdade com os homens. Esses esforços 

para o avanço das mulheres resultaram em várias declarações e convenções, das quais a 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres é o 

documento central e mais abrangente. 

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres 

(CEDAW) é um instrumento legal internacional que exige que os países eliminem a 

discriminação contra mulheres e meninas em todas as áreas e promovam a igualdade de 

direitos de mulheres e meninas. A CEDAW é frequentemente descrita como a declaração 

internacional dos direitos das mulheres e é um dos principais acordos internacionais que 

orientam o trabalho da ONU Mulheres para alcançar a igualdade de gênero e empoderar 

todas as mulheres e meninas. Existe, ainda, a “CEDAW para Jovens” como uma versão da 

CEDAW focada em jovens mulheres, de autoria de uma jovem e de um jovem. 

Entre os tratados internacionais de direitos humanos, a Convenção ocupa um lugar 

importante ao trazer a parte feminina da humanidade para o foco das questões de direitos 

humanos. O espírito da Convenção está enraizado nos objetivos das Nações Unidas: reafirmar 

a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na 

igualdade de direitos entre homens e mulheres. O documento explicita o significado da 

igualdade e como ela pode ser alcançada. Ao fazê-lo, a Convenção estabelece não apenas uma 



declaração internacional dos direitos das mulheres, mas também uma agenda de ação dos 

países para garantir a posse desses direitos. 

A implementação da Convenção é monitorada pelo Comitê para a Eliminação da 

Discriminação contra a Mulher (CEDAW). O comitê é composto por 23 especialistas em 

direitos das mulheres do mundo todo. Nos países que ratificaram o tratado, a CEDAW provou 

ser inestimável na oposição aos efeitos da discriminação, que incluem violência, pobreza e 

falta de proteção legal, juntamente com a negação de herança, direitos de propriedade e 

acesso ao crédito. 

 

 

Mapa sobre a assinatura da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher. Países em verde escuro aderiram; em verde claro, 

assinaram e ratificaram; amarelo, apenas assinaram; vermelho, não assinaram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A PROBLEMÁTICA 

Contexto histórico 

Heródoto, o historiador Grego, disse “se queres prever o futuro, estude o passado”, 

mostrando a importância de conhecer o contexto histórico por trás do tema a fim de chegar a 

soluções formidáveis. O sistema carcerário feminino tem uma origem histórica marcada pela 

exclusão e pela invisibilidade das mulheres no âmbito penal. As primeiras prisões femininas 

surgiram na Europa no século XVIII, como uma forma de controlar e disciplinar as mulheres 

consideradas desviantes ou perigosas para a ordem social.  

A primeira prisão para mulheres que se tem conhecimento na História ocidental surge em 

1645. The Spinhuis, localizado na Holanda, era uma prisão modelo que tinha como 

encarceradas mulheres pobres, criminosas, prostitutas, bêbadas, mas também meninas 

acusadas de mau comportamento para com seus pais. Essas prisões eram caracterizadas pela 

precariedade, pela superlotação e pela violência, além de não oferecerem nenhum tipo de 

assistência ou educação às presas. 

Em 1835, a Prisão Feminina Mount Pleasant em Ossining, Nova York, foi estabelecida como 

a primeira prisão feminina nos Estados Unidos. Embora fosse fisicamente próximo e 

administrativamente dependente da prisão masculina, Sing Sing ficava em prédios separados 

e tinha seu próprio pessoal. As mulheres presas trabalhavam em tarefas consideradas 

apropriadas para a época, como confecção de botões, enfeites de chapéu e costura de roupas 

para os presos. 

No Brasil, no início da década de 1940, em meio ao processo de formação da metrópole 

paulistana, a cidade de São Paulo sediou a primeira penitenciária específica para mulheres 

no país, o estabelecimento permaneceu, por mais de três décadas, sob a gestão de um grupo 

religioso, a Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor. Entretanto, foi 

apenas em 1984 que foi aprovada a Lei nº 7210 de Execução Penal, que garantiu às mulheres 

direitos comuns a qualquer encarcerado, independente do sexo, como direito a alojamento 

próprio, em ambiente individual e salubre e adequado a sua condição pessoal. 

Apesar dos avanços legislativos em alguns países, a realidade do sistema carcerário feminino 

global ainda é marcada por diversas violações de direitos humanos e pela falta de políticas 

públicas específicas para as mulheres. As mulheres encarceradas enfrentam diversos desafios 

relacionados às questões de gênero, raça e classe, que dificultam a sua reabilitação e 

reintegração social. 



O encarceramento global e a situação das mulheres 

O encarceramento é o estado de confinamento na prisão, normalmente como punição por um 

crime. Cada país do mundo tem algum tipo de sistema prisional, embora a natureza exata 

desse sistema - bem como o número de prisioneiros encarcerados dentro dele - varie 

tremendamente de país para país. Entretanto, existe uma série de problemas que são comuns 

nos sistemas de encarceramento do mundo todo.  

A saúde dos prisioneiros em geral é uma das mais pobres em relação a qualquer outro grupo 

populacional e as desigualdades representam um desafio ainda maior para os sistemas dos 

países. Apesar do alto número de presos em prisões, das características das populações 

carcerárias e do número desproporcional de presos com sérios problemas de saúde, a 

importância da saúde pública na prisão ainda não é suficientemente reconhecida. A realidade 

em muitas prisões não só tende a estar longe dos padrões internacionais, mas também corre 

o risco de diminuir as chances de alcançar o objetivo de uma sentença de prisão: a proteção 

da sociedade contra o crime. 

 

“O encarceramento tornou-se uma resposta quase automática em vez de um 

último recurso. [...] Além disso, o sistema penitenciário na maioria dos países 

não visa mais a reforma e reabilitação social dos condenados, mas visa 

simplesmente punir por meio da prisão dos infratores.” 

Juan Mendez, Relator Especial da ONU sobre Tortura (A/68/295, 2013) 

 



Em todo o mundo, segundo a Lista Mundial da População Carcerária realizada pelo ICPR 

(Instituto de Pesquisa de Políticas de Crime e Justiça) da Universidade de Londres, mais de 

11,5 milhões de pessoas são mantidas em instituições penais. Dentre a lista de 10 países com 

a maior quantidade de pessoas encarceradas, encontra-se: Estados Unidos, com 2.068.800; 

China, com 1.690.000; Brasil, com 811.707; Índia, com 478.600; Rússia, com 471.490; 

Tailândia, com 309.282; Turquia, com 291.198; Indonésia com 266.259; México, com 

220.866; e Irã, com 189.000. 

Atualmente, as regiões com a maior taxa de encarceramento, ou seja o número de 

prisioneiros por 100.000 habitantes, são: os Estados Unidos (629 por 100.000), seguido por 

Ruanda (580), Turcomenistão (576), El Salvador (564), Cuba (510), Palau (478), Ilhas 

Virgens Britânicas (447), Panamá (436), São Cristóvão e Nevis (423), Granada (413), 

Tailândia (412), Ilhas Virgens Americanas (394), Bahamas (392), Uruguai (383) e Brasil 

(381).  

Se olharmos para as taxas de encarceramento no geral, ocorre uma variação considerável 

entre países e regiões. Enquanto quase três quintos dos países têm taxas inferiores a 150 

prisioneiros por 100.000 e a taxa média para o mundo como um todo é de 145 por 100.000, 

a taxa varia de 756 por 100.000 nos EUA a 35 por 100.000 na parte ocidental da África. Na 

relação dos continentes, tem-se que:  

 Na África, a taxa média para países da África Ocidental é de 44,5, enquanto para os 

países do Sul da África é 248; 

 Na América, a taxa média para os países da América do Norte é de 212,5, enquanto 

para países da América Central é 278; 

 Na Ásia, a taxa média para países do sul da Ásia é de 85, enquanto para os países do 

sudeste da Ásia é 171; 

 Na Europa, a taxa média para os países europeus ocidentais é de 73, enquanto para os 

países orientais é 253; e 

 Na Oceania, a taxa média é de 166,5. 

 

Durante as tentativas de debate na ONU sobre os problemas dos sistemas carcerários, o 

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) criou as Regras Nelson 



Mandela, descritas no documento do Padrão de Regras da ONU para o Tratamento de 

Prisioneiros. Este documento estabelece os direitos básicos dos prisioneiros, baseando-se na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo uma tentativa de proporcionar a garantia 

dos direitos humanos nas prisões. Para alguns países, essas regras funcionam e foram uma 

ótima base, mas, na maioria dos países, os problemas do encarceramento ainda ocorrem. 

 

Imagem da capa do documento das Regras Nelson Mandela. 

 

Ainda assim, entre os mais relevantes problemas do encarceramento atual, encontram-se: 

1. A superlotação, decorrente de altas taxas de encarceramento sem aprimoramento na 

infraestrutura e quantidade de prisões;  

2. Má infraestrutura, com a falta de locais para estabelecimento dos presos, baixas 

condições sanitárias e falta de suprimentos, como alimentos e produtos de higiene 

básica;  

3. Doenças, tanto físicas quanto psicológicas, e a falta de tratamento para elas;  

4. Violências, podendo ser físicas, sexuais e psicológicas;  

5. Outras questões criminais, como tráfico de drogas e formação de facções. 

 



Além de passarem por todos estes problemas do sistema carcerário mundial, as mulheres 

presas também enfrentam situações específicas nas prisões. Por constituírem uma minoria 

dentro de todos os sistemas prisionais, as mulheres presas têm suas necessidades especiais 

de saúde frequentemente negligenciadas, além da própria negligência que já ocorre com os 

presos no geral. O atual provimento de cuidados de saúde para as mulheres presas não atende 

às suas necessidades e, em muitos casos, está muito aquém do que é exigido pelos direitos 

humanos e pelas recomendações internacionais. As evidências incluem falta de sensibilidade 

de gênero nas políticas e práticas nas prisões, violações dos direitos humanos das mulheres e 

incapacidade de aceitar que as mulheres presas têm mais e diferentes necessidades de 

cuidados de saúde em comparação com prisioneiros do sexo masculino, situações muitas 

vezes relacionadas a problemas de saúde reprodutiva, problemas de saúde mental, 

dependência de drogas e histórias de violência e abuso. Necessidades adicionais decorrem de 

seu status frequente de mãe e, geralmente, o principal cuidador de seus filhos. 

Em 2006, havia mais de 500.000 mulheres e meninas mantidas em instituições 

penitenciárias, seja como detida antes do julgamento ou como prisioneiras já sentenciadas. 

Eles constituíam uma pequena proporção da população carcerária total; em cerca de 80% dos 

sistemas prisionais em todo o mundo, a proporção de mulheres varia entre 2% e 9%, com 

uma média de 4,3%. Hodiernamente, as mulheres presas ainda são uma pequena minoria da 

população carcerária total, mas houve um aumento notável no encarceramento de mulheres 

nos últimos anos. Em alguns países, a taxa desse aumento foi maior do que a dos prisioneiros 

do sexo masculino. Por exemplo, na Inglaterra e no País de Gales, o número de mulheres 

presas aumentou mais de 200% nos últimos 10 anos, em comparação com um aumento de 

50% no número de homens presos durante o mesmo período.  

Segundo a Lista Mundial de Encarceramento Feminino, na atualidade, mais de 740.000 

mulheres e meninas estão detidas em prisões em todo o mundo, tanto aguardando 

julgamento quanto já sentenciadas, respondendo por 3% ou menos de todas as pessoas na 

prisão em 70 países e territórios em todo o mundo. Dentre essas 740.000 mulheres 

encarceradas, mais de 200.000 mulheres presas estão nos Estados Unidos da América (cerca 

de 211.375), seguidos da China (145.000 somado a um número desconhecido de mulheres e 

meninas em prisão preventiva e 'detenção administrativa'), Brasil (42.694), Rússia (39.120), 

Tailândia (32.952), Índia (22.918), Filipinas (16.439), Vietnã (15.152), Indonésia (13.709) e 

México (12.782), caracterizando os 10 países com maior quantidade de mulheres presas. Em 

outros países, por exemplo, as mulheres representam 1,6% da população carcerária no 

Paquistão, 3% ou menos na Geórgia, Armênia e República Centro-Africana, 5% no Peru e 

mais de 11% na Tailândia, enquanto Hong Kong, Qatar e Macau têm as maiores proporções 



de mulheres na prisão, com 18,6%, 14,7% e 14,3%, respectivamente. No geral, os países com 

maior taxa de população carcerária feminina – ou seja, número de mulheres presas a cada 

100.000 da população nacional – são os EUA (64), Tailândia (47), El Salvador (42), 

Turcomenistão (38), Brunei (36), Macau-China (32), Belarus (30), Uruguai (29), Ruanda 

(28) e Rússia (27). 

Ademais, nas últimas décadas, o número de pessoas cumprindo sentenças extremas 

aumentou significativamente em alguns países, com sentenças mais longas e aumentos na 

quantidade total de tempo gasto sob custódia, e essas tendências também se refletiram entre 

mulheres em alguns países. Embora a proporção de mulheres cumprindo sentenças 

indeterminadas inicialmente tenha diminuído entre 1991 e 2005, foi de 6% para 10% entre 

2005 e 2013, e permaneceu relativamente constante desde então. Um novo relatório nos EUA 

mostra que uma em cada 15 mulheres na prisão – mais de 6.600 mulheres – estão cumprindo 

uma sentença de prisão perpétua (com ou sem liberdade condicional). Existem quase 2.000 

mulheres que cumprem sentenças de prisão perpétua sem liberdade condicional, além de 52 

mulheres atualmente no corredor da morte. 

Assim, a partir de pesquisas, opiniões de especialistas e experiências de países em todo o 

mundo, entende-se a necessidade urgente de revisar os serviços atuais. Os governos 

nacionais, os formuladores de políticas e a gestão penitenciária precisam abordar os maiores 

problemas atuais dos sistemas carcerários, bem como a insensibilidade de gênero e a injustiça 

social nas prisões. Existem medidas imediatas que precisam ser tomadas para lidar com a 

negligência da saúde pública, abusos dos direitos humanos e falhas na sensibilidade de 

gênero. 

O pré-encarceramento 

Existem alguns fatores que acontecem antes que as mulheres e presos, em um geral, sejam 

encarcerados e que explicam muitos dos problemas enfrentados nas prisões. Além de 

explicar, esses aspectos também influenciam como possíveis abordagens para solucionar os 

problemas podem acontecer. Assim, é importante compreender tanto o perfil das mulheres 

encarceradas quanto os principais motivos que fazem elas serem presas. 

O perfil das mulheres que acabam em encarceramento 

A primeira análise importante a ser feita é a análise do perfil das pessoas que acabam sendo 

encarceradas. Nesta questão, a primeira coisa a ser percebida é um padrão. Presos não 

representam um segmento homogêneo da sociedade. Porém, muitos viveram à margem da 



sociedade, são mal-educados e vêm de grupos socioeconomicamente desfavorecidos. Eles 

geralmente têm estilos de vida pouco saudáveis e vícios, como alcoolismo, tabagismo e uso 

de drogas, que contribuem para problemas de saúde geral e os colocam em risco de doenças. 

A prevalência de problemas de saúde mental é muito alta: alguns presos sofrem de doenças 

mentais graves e provavelmente deveriam estar em um centro psiquiátrico. Além disso, 

doenças transmissíveis como HIV, hepatite e tuberculose são mais prevalentes nas prisões do 

que na comunidade. Muitos presos não tiveram contato, ou tiveram contato muito limitado, 

com os serviços de saúde da comunidade antes de serem detidos na prisão. 

Já em relação às mulheres, a situação é parecida, com alguns agravantes. A grande maioria 

das presas vêm de famílias pobres e disfuncionais, possuem baixo nível de escolaridade, já 

foram alvo de algum tipo de violência (física, sexual e/ou psicológica) e enfrentaram 

problemas familiares ou conjugais durante o tempo elas cometeram o crime.  

Minorias étnicas desfavorecidas, estrangeiras, muitas vezes imigrantes, e indígenas também 

constituem uma proporção grande da população prisional feminina, e até maior em relação 

à sua proporção na comunidade em geral, provavelmente devido aos problemas específicos 

que esses grupos vulneráveis enfrentam na sociedade. 

Motivos para a prisão 

Outra análise particularmente importante de discussão é a compreensão dos motivos que 

levam as mulheres a serem encarceradas, principalmente tratando-se do atual aumento da 

quantidade de mulheres presas. Existem vários fatores que contribuem para o envolvimento 

das mulheres com o sistema de justiça criminal.  

Um dos principais motivos é o envolvimento com o tráfico de drogas. Em muitos países, as 

mulheres são recrutadas para o tráfico de drogas como "mulas" ou são forçadas a participar 

dessas atividades devido a circunstâncias socioeconômicas desfavoráveis. Muitas vezes, elas 

são atraídas por promessas de dinheiro fácil ou são coagidas por parceiros ou membros de 

organizações criminosas. Além disso, a dependência de substâncias químicas e o uso de 

drogas também podem levar as mulheres a cometerem crimes relacionados às drogas e, 

consequentemente, serem encarceradas. O tráfico ilícito de entorpecentes é o motivo pelo 

qual 62% das detentas se encontram cumprindo pena. Leis mais severas em relação à posse 

de drogas ou similares têm sido implementadas e, em vez de reduzir o problema das drogas, 

apenas aumentam as taxas de encarceramento. 



Outro motivo importante é a violência de gênero. Muitas mulheres são presas por crimes 

cometidos em resposta a situações de violência doméstica ou abuso sexual. Em alguns casos, 

elas podem ser acusadas de agredir ou matar um parceiro abusivo como uma forma de 

autodefesa. No entanto, devido a diversos fatores, como medo, dependência emocional ou 

falta de recursos para sair de relacionamentos abusivos, essas mulheres podem acabar 

enfrentando o sistema carcerário.  

Além disso, a pobreza e a falta de oportunidades também desempenham um papel 

significativo no encarceramento feminino. Mulheres em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica muitas vezes são levadas a cometer crimes relacionados à sobrevivência, 

como furto, roubo ou prostituição forçada. A falta de acesso à educação, emprego estável e 

apoio social adequado pode deixar essas mulheres sem alternativas viáveis, resultando em 

envolvimento com o sistema de justiça criminal. Não obstante, o histórico de trauma, abuso 

ou doenças mentais corrobora para a piora nesses cenários. A falta de recursos e serviços de 

saúde mental adequados na comunidade as leva a situações em que seus problemas de saúde 

mental são agravados, levando ao envolvimento com a criminalidade. 

Diretamente relacionado aos outros motivos, há um fator muito importante que precisa ser 

refletido e que configura muitos casos de mulheres presas: negligência parental. Em algumas 

das vezes essa negligência é observada pela incapacidade da mulher de cuidar dos seus filhos, 

seja por causa de doenças psicológicas ou pelo uso de drogas. Entretanto, a principal razão 

da prisão por negligência parental aparece como a incapacidade da mulher de proteger o seu 

filho da violência doméstica feita pelo pai, padrasto ou algum outro familiar. 

Portanto, é possível entender a necessidade de redução da quantidade de mulheres 

encarceradas e da elaboração de maneiras para se fazer isso, objetivando a proteção e o 

cuidado para as mulheres no mundo, além do avanço e empoderamento delas. 

Os problemas durante o encarceramento 

Após analisar as questões que antecedem a presença das mulheres nas prisões, é preciso 

entender quais são os problemas que fazem a situação das mulheres nos sistemas carcerários 

ser tão crítica. Serão apresentados problemas que envolvem as dificuldades dos sistemas 

prisionais no geral e como elas são intensificadas quando se trata de mulheres, além de 

situações nas quais a insensibilidade de gênero fica evidente. 

Superlotação e Má Infraestrutura 



Já foi visto previamente que, nas últimas décadas, houve um aumento acentuado no número 

de prisioneiros em muitos países. A população carcerária aumentou em 71% dos países 

listados na Lista Mundial de População Carcerária. Por exemplo, no Reino Unido da Grã-

Bretanha e Irlanda do Norte, a população carcerária dobrou desde 1990. As razões para o 

aumento do número de prisioneiros nos países desenvolvidos são apenas parcialmente 

explicadas pelas variações nas taxas de criminalidade. As principais razões são políticas de 

sentenças mais rígidas, apesar da introdução, ao mesmo tempo, de novas abordagens de 

justiça restaurativa. O uso excessivo da prisão preventiva e o uso da prisão para pequenos 

delitos são fatores críticos das taxas de população carcerária. 

Apesar da falta de medidas para evitar o aumento da população carcerária ser um problema 

absurdo, o mais preocupante acerca do aumento da população carcerária em muitos países é 

que a quantidade de presos cresceu muito sem o crescimento da quantidade e tamanho dos 

presídios. A “solução” para isso foi encher as prisões em sua capacidade máxima ou até acima 

dela, resultando em uma superlotação considerável.  

A superlotação das prisões é um dos principais fatores que contribuem para as más condições 

das prisões em todo o mundo. É, sem dúvida, o maior problema enfrentado pelos sistemas 

prisionais e suas consequências impedem que as prisões cumpram sua função adequada, 

chegando a ameaçar a vida dos presos. Atualmente, prisões em mais de 118 países excederam 

sua taxa máxima de ocupação, com 11 sistemas prisionais nacionais com mais que o dobro de 

sua capacidade. 

Esse problema prejudica a capacidade dos sistemas prisionais de atender às necessidades 

humanas básicas, como saúde, alimentação e acomodação. Compromete também a oferta e 

eficácia dos programas de reabilitação, formação educacional e profissional e atividades 

recreativas. Problemas relacionados à superlotação, como falta de privacidade, também 

podem causar ou agravar problemas de saúde mental e aumentar as taxas de violência, 

automutilação e suicídio. Em prisões superlotadas, é comum encontrar presas (e isso também 

vale para presos no geral) que realizaram os mais variados tipos de crime no mesmo lugar, 

tanto detentas acusadas de um roubo simples até crimes mais hediondos. Ademais, não há 

distinção entre presas que estão a espera de um julgamento e aquelas já sentenciadas 

No final de 2022, Coletta Youngers, membro da WOLA - organização que advoga pelos 

direitos humanos na América Latina - e líder do projeto de encarceramento e mulheres da 

organização, teve a oportunidade de visitar o presídio feminino de Bogotá, na Colômbia, mais 



conhecido como “Bom Pastor”, onde entrou em dois blocos de celas e conversou com as 

mulheres presentes. Sendo assim, Coletta deu o depoimento abaixo: 

“A primeira coisa que se nota ao entrar no pátio do bloco de celas é a roupa molhada 

pendurada por toda parte, somando-se a um clima já úmido. O mofo é tão abundante nas 

paredes e tetos que me pergunto que dano está causando aos pulmões dessas mulheres. A 

água só está disponível no primeiro dos três andares que compõem o quarteirão. Os banheiros 

são péssimos, com canos quebrados e assentos sanitários. As mulheres com quem conversei 

reclamaram da falta de acesso às necessidades básicas. Disseram-me que cada mulher recebe 

apenas dois rolos de papel higiênico, um desodorante, uma escova e pasta de dente, uma 

lâmina de barbear e uma barra de sabão a cada três meses. Mostraram-me recibos do custo 

exorbitante de itens básicos que podem ser comprados no comissário, que também cobra um 

imposto de 19%. As taxas para usar os telefones também são extremamente altas - se tiver 

algum que funcione. Todos reclamaram que não há comida suficiente e que é nojenta. 

Naquele dia, eles podem ter recebido uma alimentação melhor do que o normal, dada a 

delegação que os visitava; no entanto, a “carne”, descrita para mim como um “produto 

comprimido”, era realmente revoltante. Ao comparar a “Bom Pastor” com outros presídios 

femininos que visitei na região (todos caracterizados por condições deploráveis), o que mais 

me impressionou foi a extrema superlotação. Depois do Brasil, a Colômbia tem mais 

mulheres presas, 6.746 em julho de 2022, do que qualquer outro país da América do Sul. Na 

prisão “Bom Pastor”, celas minúsculas feitas para duas pessoas, com apenas alguns metros 

entre as camas, continham quatro mulheres dormindo nelas. Celas um pouco maiores, 

também projetadas para duas mulheres, acomodavam até sete mulheres. Isso significa que 

muitas dormem no chão – e nem todas têm colchões. Havia até um quarto – claramente não 

destinado a ser uma cela, pois não tinha camas – compartilhado por onze mulheres, todas 

tendo que dormir no chão de cimento.” 

Violências 

A ocorrência de diversos tipos de violência é uma realidade muito comum nos presídios. A 

violência na prisão refere-se a atos que resultam em lesões à pessoa ou à propriedade de outro 

indivíduo dentro dos limites dos muros da prisão. A violência prisional é bastante prevalente 

em populações carcerárias masculinas e femininas e tem vários fatores que podem influenciar 

sua prevalência. Algumas causas de violência na prisão incluem: má gestão prisional, 

superlotação nos presídios, atividade de gangue, quebra do "código prisional", entre outros. 

O "código prisional" consiste em regras não escritas que os presos devem cumprir para se 

darem bem socialmente com outros presos enquanto estiverem presos no sistema prisional. 



Isso, assim como sistemas prisionais mal administrados ou com funcionários insuficientes, 

pode levar a que mais drogas entrem nas prisões e cadeias e levar ao uso e abuso de 

substâncias entre os presos, geralmente abrindo uma porta para a ocorrência de mais 

violência. Um exemplo de comportamento em que o "código prisional" é quebrado seria 

quando um preso age como um delator, fornecendo informações aos funcionários da prisão 

sobre os outros presos, geralmente em troca de uma sentença menor ou de certas 

mercadorias. Às vezes, um informante pode ser compensado por seus serviços com drogas. 

Atualmente, não há programas formais destinados a reduzir a violência nas prisões, mas os 

guardas geralmente contam com o uso de um informante para descobrir sobre possíveis atos 

de violência que estão sendo planejados. Embora um delator possa ser utilizado pelos 

funcionários da prisão na tentativa de diminuir a violência na prisão, muitas vezes pode ter o 

efeito oposto. Se outros presos descobrirem que um preso está agindo como um informante, 

esse prisioneiro será um provável alvo de violência por violar o "código prisional".  

Dessa forma, dentre os inúmeros tipos de violência na prisão, incluem-se: assassinato; 

homicídio culposo; assalto; violência sexual, como estupro ou agressão sexual; roubo; entre 

outros. Embora as mulheres representem uma proporção menor da população carcerária, 

elas são particularmente vulneráveis à violência dentro das prisões. 

Um dos tipos mais comuns de violência é a violência física. Isso inclui agressões físicas por 

parte de outros detentos ou até mesmo por parte de guardas prisionais. As mulheres 

encarceradas frequentemente sofrem espancamentos, socos, chutes e outros tipos de 

violência física, que podem resultar em lesões graves e até mesmo na morte. A superlotação, 

a falta de recursos e a falta de treinamento adequado para os funcionários prisionais são 

fatores que contribuem para a ocorrência desse tipo de violência. 

Além da violência física, as mulheres encarceradas também estão sujeitas a diferentes formas 

de abuso emocional e psicológico. Isso inclui humilhação, intimidação, ameaças, 

discriminação e isolamento. Esse tipo de violência tem um impacto profundo na saúde mental 

e emocional das mulheres, agravando problemas de saúde preexistentes e dificultando a 

reintegração social após a libertação. 

Outro aspecto preocupante é a violência sexual nas prisões. Mulheres encarceradas 

enfrentam um alto risco de abuso sexual por parte de outros detentos, funcionários prisionais 

ou mesmo de outros prisioneiros. Essa violência sexual pode assumir várias formas, desde 

assédio verbal e toques indesejados até estupros e exploração sexual. A falta de segurança, a 



falta de supervisão adequada e a impunidade contribuem para a perpetuação desse tipo de 

violência. 

É importante ressaltar que a violência na prisão não apenas causa danos físicos e emocionais 

às mulheres, mas também viola seus direitos humanos básicos. As mulheres encarceradas 

têm direito a um ambiente seguro e protegido, onde sua dignidade e integridade sejam 

respeitadas. 

Segundo relatório da Universidade de Nottingham sobre mortes em prisões, as taxas de 

mortalidade são 50% mais altas para as pessoas na prisão do que para as pessoas na 

comunidade em geral. As pessoas morrem na prisão como resultado de uma ampla gama de 

causas, incluindo tortura e outras formas de violência, automutilação e fatores ambientais 

como superlotação, más condições de detenção e acesso inadequado a cuidados de saúde. Isso 

levanta sérias preocupações para a proteção dos direitos humanos, a saúde pública e a gestão 

penitenciária. 

A cultura das prisões promove um ambiente que leva a tipos bem particulares de conflito. A 

estrutura social da prisão e os regimes prisionais geram competição por recursos escassos, 

exigem que os presos interajam com pessoas imprevisíveis e privam os presos de privacidade. 

As prisões também são lugares onde o risco de exploração é generalizado e a resposta 

esperada ao ser injustiçado é reagir com violência. A maioria das brigas não é por bens 

materiais, como tabaco ou drogas. Interesses não materiais, como respeito, justiça, lealdade 

e honra influenciam todas as situações. Ademais, as diferenças raciais são um fator de fundo 

significativo para brigas e agressões. Um número desproporcional de incidentes envolveu 

prisioneiros de diferentes grupos étnicos. As táticas empregadas pelos prisioneiros quando 

confrontados com o conflito muitas vezes pioravam a situação, levando à violência. Desafios 

verbais, invasões de espaço e insultos também são muito comuns e os conflitos geralmente 

são influenciados pelo equilíbrio de poder entre os prisioneiros.  

Ausência de apoio 

As mulheres presas são negligenciadas de diversas formas, mas a ausência de apoio é de fato 

o pior problema enfrentado por elas. Nas prisões, as mulheres se encontram em uma situação 

de falta de apoio psicológico, educacional e/ou profissional, familiar, de reabilitação, entre 

outros. 

A falta de oportunidade de trabalho para as presidiárias e as ex-presidiárias contribui para a 

violação dos seus direitos humanos, para a manutenção da pobreza e da exclusão social e para 



o aumento da reincidência criminal. Grande parte dessas mulheres já tiveram uma educação 

precária, ou sequer tiveram acesso à educação, e a falta de iniciativas que visem à capacitação 

profissional, à geração de renda e à empregabilidade das mulheres que estão ou que já 

passaram pelo sistema prisional só agrava essa situação. 

Ademais, muitas mulheres são impedidas de ver sua família por causa da distância do 

presídio e as péssimas condições nele. A ausência de apoio familiar para mulheres 

encarceradas também é um problema sério que pode afetar a saúde mental e emocional 

dessas mulheres. A falta de contato com a família pode levar à depressão e à ansiedade, além 

de dificultar a reintegração na sociedade após a libertação. Não obstante, as mulheres presas 

também precisam de oferecimento de apoio para suas famílias. Na maioria dos casos, a 

mulher é a única responsável por seus filhos, então, na prisão, também falta a ela um suporte 

em relação aos cuidados dos seus filhos. Inclusive, é recorrente a perda da guarda de seu filho 

e a ida da criança para a adoção, sem nenhuma ajuda que possa evitar isso. 

Além disso, há uma carência de profissionais para promover o acompanhamento psicológico, 

ou seja, as mulheres não recebem nenhum suporte para tratar possíveis problemas 

psicológicos e nem evitar que desenvolvam-os durante o tempo presas. 

Outrossim, é importante destacar a negligência enfrentada pelas gestantes 

em  privação  de  liberdade, com condições insalubres  de  higiene,  acesso  a  um  pré-natal 

inadequado, dificuldade de acesso a enfermarias e atendimento médico adequado. Além 

disso, grande parte das gestantes utilizam drogas ilícitas, o que torna o acompanhamento 

durante a gestação ainda mais importante. 

Por fim, a reabilitação de mulheres encarceradas com dependência química também é algo 

que é importante para ajudá-las a se reintegrarem na sociedade, porém, ainda é algo 

menosprezado por muitos países. A reabilitação ajuda na melhora da saúde mental e física 

das mulheres, fazendo uma desintoxicação reduzindo o risco de reincidência.  

Portanto, é essencial que os delegados se dediquem a encontrar soluções que forneçam o 

apoio necessário para as mulheres encarceradas. Dessa forma, elas poderão reconstruir suas 

vidas, recuperar sua autoestima e contribuir para a sociedade. 



 

 

Consequências do encarceramento feminino 

As consequências do encarceramento das mulheres vão além do período em que estão 

privadas de liberdade. Quando uma mulher é encarcerada, ela enfrenta uma série de desafios 

que afetam sua vida durante e após a sua saída da prisão. A maioria dos presos retorna à 

comunidade, às vezes após períodos relativamente curtos de prisão. O elevado número de 

encarcerados, sua vulnerabilidade e a prevalência de graves problemas de saúde criam uma 

situação que requer atenção. Compreender essas consequências é fundamental para 

desenvolver políticas e programas eficazes que promovam a reintegração social e reduzam a 

reincidência criminal. 

Durante o encarceramento, as mulheres enfrentam dificuldades em diversos aspectos de suas 

vidas. De acordo com dados estatísticos, a falta de acesso a cuidados de saúde adequados é 

uma realidade preocupante. Estima-se que cerca de 58% das mulheres encarceradas no 

mundo têm algum tipo de problema de saúde mental, e muitas vezes não recebem o 

tratamento necessário. Além disso, doenças crônicas, como HIV/AIDS, hepatite C e 

tuberculose, são mais prevalentes entre as mulheres encarceradas em comparação com a 

população geral. 

Após a saída da prisão, as mulheres enfrentam inúmeras barreiras para reconstruir suas 

vidas. A falta de moradia é uma preocupação significativa, com uma proporção substancial 

de mulheres encarceradas enfrentando o risco de se tornarem sem-teto após a libertação. 

Além disso, a falta de acesso a emprego e educação dificulta a reintegração econômica, o que 

aumenta a probabilidade de reincidência. 



Dados estatísticos revelam que a reincidência criminal é uma questão desafiadora para as 

mulheres após a sua saída da prisão. Estima-se que a taxa de reincidência para mulheres seja 

maior do que para homens. Existem várias razões para isso, incluindo a falta de apoio e 

recursos adequados após a liberação, a estigmatização e discriminação enfrentadas pela 

mulher ex-reclusa na sociedade, bem como a falta de oportunidades de emprego e educação. 

A reincidência criminal entre as mulheres pode ser atribuída a fatores complexos. Muitas 

vezes, elas retornam a um ambiente social e familiar desestruturado, onde enfrentam 

pressões e desafios adicionais. A ausência de programas efetivos de reintegração, que 

abordem as necessidades específicas das mulheres, também contribui para a reincidência. 

Para lidar com essas consequências, é essencial adotar uma postura que aborde as 

necessidades das mulheres em todos os estágios do sistema carcerário. Isso inclui programas 

de moradia e apoio pós-prisão, e a criação de oportunidades de emprego e educação. 

Além disso, é fundamental combater a estigmatização e a discriminação enfrentadas pelas 

mulheres ex-reclusas, promovendo a igualdade de oportunidades e a inclusão social. O apoio 

da comunidade, organizações da sociedade civil e programas de reintegração eficazes 

desempenham um papel crucial na redução da reincidência criminal entre as mulheres. 

Em suma, as consequências do encarceramento das mulheres são amplas e têm impactos 

significativos em suas vidas. A saúde pública é uma disciplina em posição privilegiada para 

chamar a atenção para essas questões, para elaborar programas de assistência aos presos e 

suas famílias e para influenciar o ambiente social de modo a “mudar o clima político e a 

política social em torno de quem está usando e quem está cumprindo pena”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDO DE CASOS 

Estados Unidos 

Os Estados Unidos da América, considerado por muitos como um farol de liberdade e 

igualdade, apresenta um quadro preocupante quando analisamos a situação das mulheres em 

seu sistema carcerário. 

Os Estados Unidos lideram o mundo em número total de pessoas encarceradas, com mais de 

2 milhões de presos em todo o país (segundo dados divulgados em outubro de 2021 pelo 

World Prison Brief). Esse número equivale a cerca de 25% da população carcerária total do 

mundo e leva a uma taxa de encarceramento de 629 pessoas por 100.000 – a taxa mais alta 

do mundo. As populações prisionais em cada estado dos EUA variam de um para o outro, 

com as taxas mais altas em Louisiana e Oklahoma. No geral, a taxa de encarceramento nos 

EUA disparou na última década – a população carcerária era de apenas 200.000 em 1972, 

menos de um décimo do total atual.  

No início da década de 1980, o número de mulheres encarceradas era de 26.378. Contudo, a 

expansão sistemática da política de "guerra às drogas" e as leis de sentenças mínimas 

obrigatórias no final do século XX contribuíram para um crescimento exponencial do 

encarceramento feminino. Desde 1977, a população de mulheres encarceradas nos Estados 

Unidos teve um aumento de cerca de 700% no número de mulheres presas. Em 2021, o 

número de mulheres encarceradas atingiu um alarmante patamar de 168.449 segundo o 

“Sentencing Project”, um aumento de mais de 525% em quatro décadas. A análise dessa 

crescente taxa de encarceramento revela uma intersecção preocupante de desigualdade de 

gênero e injustiça social. As mulheres, especialmente as de comunidades marginalizadas, 

muitas vezes encontram-se envolvidas em uma espiral descendente de pobreza, dependência 

química e falta de acesso a recursos sociais, que frequentemente levam ao envolvimento com 

o sistema de justiça criminal. A maioria das mulheres encarceradas pelo sistema de justiça 

criminal estadunidense são pobres e carecem de um sistema de apoio econômico, não 

possuem boa educação e tem poucas oportunidades de emprego e habilidades, foram vítimas 

de abuso físico e sexual, possuem problemas de saúde, tanto físicos quanto mentais, além de 

possuírem histórico de abuso de substâncias ilícitas. 

Levando em consideração, por exemplo, a prisão de Rikers Island em Nova York. Em 2019, 

85% das mulheres detidas eram negras ou latinas, e mais de 80% estavam lá por delitos não 

violentos. Muitas delas não conseguem pagar a fiança estabelecida e ficam presas até o 

julgamento, o que revela outra camada de desigualdade socioeconômica. 



As condições dentro desses estabelecimentos de detenção também exigem uma análise 

rigorosa. As instalações prisionais, em geral, foram projetadas e construídas pensando em 

homens, e muitas vezes não levam em conta as necessidades específicas de gênero das 

mulheres encarceradas. A falta de privacidade, o acesso insuficiente a produtos de higiene 

feminina e a inadequada atenção à saúde reprodutiva e mental são preocupações 

proeminentes. Em particular, as circunstâncias das mulheres grávidas encarceradas são 

especialmente perturbadoras. Em 2018, um relatório da American Civil Liberties Union 

(ACLU) revelou que as mulheres em 22 estados ainda podiam ser algemadas durante o parto, 

um procedimento claramente perigoso. 

As mulheres encarceradas têm problemas de saúde significativos. A atenção à saúde em 

cadeias ou prisões nos Estados Unidos é claramente insuficiente para responder às 

necessidades médicas e psicológicas das mulheres encarceradas. Serviços de saúde são 

frequentemente de baixa qualidade, especialmente na área de medicina reprodutiva. 

Estresse, doença mental, uso de drogas, traumas psicológicos e abusos sexuais durante o 

encarceramento podem significar maior dificuldade de adaptação ao ambiente prisional. 

Mulheres encarceradas que mantêm contato com membros da família, principalmente 

crianças, tendem a melhor se adaptar.  

Em geral, cuidados de saúde inadequados e superlotação prisional são os motivos mais 

prováveis para mover uma ação contra uma prisão. Em 1974, presidiárias do Bedford Hills 

Correctional Facility, em Nova York, entraram com uma ação coletiva contra o Departamento 

de Correções do Estado de Nova York no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de 

Nova York. As mulheres encarceradas, representadas pela Legal Aid Society, alegaram que 

seus direitos constitucionais foram violados pela falta de atendimento médico adequado na 

prisão. Ao vencer a ação, o juiz determinou que o atendimento médico era inadequado; a 

decisão foi mantida em recurso.  

Além disso, é necessário considerar o impacto racial do encarceramento feminino. As 

mulheres negras são presas a uma taxa que é 1,7 vezes maior que a das mulheres brancas, 

evidenciando as disparidades raciais arraigadas no sistema de justiça criminal americano. 

Finalmente, a reentrada na sociedade é um desafio formidável para as mulheres após a 

libertação. A estigmatização, a falta de oportunidades de emprego e a dificuldade em 

reconectar-se com suas famílias e reintegrar-se à sociedade são obstáculos consideráveis. 

Outrossim, a reintegração à sociedade após a prisão é uma tarefa colossal. De acordo com o 

National Institute of Justice, quase 80% das pessoas liberadas das prisões estaduais são 



presas novamente dentro de seis anos. Para as mulheres, essa taxa de reincidência pode ser 

agravada por questões como a perda da guarda dos filhos, falta de moradia e dificuldades 

para encontrar emprego. Muitas mulheres liberadas enfrentam o que é conhecido como 

"estigma duplo" - serem rotuladas tanto como ex-presidiárias quanto como mulheres que não 

cumpriram as expectativas sociais de gênero. De acordo com o "The Sentencing Project", em 

2020, aproximadamente 60% das mulheres encarceradas nos EUA eram mães de crianças 

menores de 18 anos. Após a libertação, muitas dessas mulheres lutam para retomar a custódia 

de seus filhos, enquanto lidam com a discriminação no emprego e na habitação. 

Além disso, a disparidade racial também se estende à experiência de reentrada. De acordo 

com o "Prison Policy Initiative", mulheres negras e latinas ex-presidiárias têm mais 

dificuldade para encontrar emprego em comparação com suas contrapartes brancas. Isso é 

um reflexo da discriminação estrutural que ainda permeia muitos aspectos da sociedade 

americana. 

A situação das mulheres no sistema carcerário dos EUA, portanto, não é apenas um sintoma 

de políticas de justiça criminal excessivamente punitivas, mas também uma evidência clara 

da persistente desigualdade de gênero e racial na sociedade. Para enfrentar esse problema de 

forma eficaz, é necessária uma abordagem abrangente que não apenas reforme o sistema de 

justiça criminal, mas também aborde as raízes da desigualdade socioeconômica. Assim, a 

situação das mulheres no sistema carcerário dos EUA mostra-se uma questão complexa e 

multifacetada que exige um compromisso sério para abordá-la. 

Brasil 

Apesar de as mulheres serem minoria no mundo da criminalidade, a taxa de encarceramento 

feminino subiu vertiginosamente no país. A população absoluta de mulheres encarceradas 

cresceu 656% entre os anos de 2000 e 2016, chegando ao patamar de 42.355 mulheres presas, 

ao passo que a população de homens encarcerados cresceu 293% no mesmo período. Em 

relação à taxa de aprisionamento de mulheres por 100 mil habitantes, o Brasil ocupa o 

terceiro lugar, atrás somente dos Estados Unidos e da Tailândia. 

Um grande impasse do sistema carcerário feminino brasileiro é o péssimo apoio prestado às 

gestantes presas. De acordo com a Pastoral Carcerária, a prestação de apoio às gestantes no 

Brasil é precária, com falta de materiais de higiene e roupas íntimas, falta de apoio médico é 

um problema enfrentado por diversas gestantes brasileiras que se encontram privadas da 

liberdade. 



Quando analisamos o perfil das mulheres encarceradas brasileiras, nota-se que a grande 

maioria é negra ou parda, já foi alvo de algum tipo de violência (física, sexual, psicológica), 

possui baixo nível educacional e possui problemas familiares. Diante dos fatos, percebe-se 

que o sistema carcerário feminino brasileiro é consequência direta de problemas sociais do 

país, o que leva ao principal responsável pelas prisões das mulheres brasileiras: o tráfico de 

drogas. 

Segundo a pesquisadora Danielle Sanches, 62% das mulheres presas no Brasil estão 

relacionadas ao tráfico de drogas, consequência da falta de escolaridade e da situação 

socioeconomicamente vulnerável que essas mulheres se encontram. Segundo a socióloga 

Julita Lemgruber “Essas mulheres desempenham papel secundário no tráfico; muitas vezes 

são flagradas levando drogas para os companheiros nos presídios. Elas não representam 

maiores perigos para a sociedade e poderiam ser incluídas em políticas de reinserção social”. 

 



Superlotação e condições insalubres em prisão no Brasil. 

Tailândia 

A Tailândia é agora o país do mundo que encarcera mais mulheres do que qualquer outro, 

ainda mais do que os Estados Unidos. Ambos os países estão, de fato, aprisionando cada vez 

mais mulheres e a razão é clara. Drogas, mais particularmente metanfetamina, cristal de gelo. 

Mais de 82% das mulheres nas prisões da Tailândia estão lá por causa de drogas e mais de 

90% dessas mulheres são pequenas usuárias de metanfetamina ou metanfetamina. 

As prisões foram construídas na época em que quase todos os presos eram do sexo masculino, 

o que significa que as instalações e o tratamento dos presos eram centrados na população 

masculina. Embora o número de mulheres presas tenha aumentado, tanto os homens quanto 

as mulheres foram, por muitos anos, tratados da mesma forma. O conceito de 

vulnerabilidades físicas específicas de gênero das mulheres não existia. Não havia diretrizes 

específicas sobre como conduzir revista em presidiárias, como uma prisão deveria tratar 

presidiárias grávidas ou quais instalações deveriam ser fornecidas para novas mães. 

No entanto, desde 2010, a Tailândia fez progressos notáveis na melhoria das instalações e 

tratamento de mulheres presas, especialmente em termos de saúde, tratamento de mulheres 

com condições específicas, como gravidez, e fornecimento de instalações para apoiar 

mulheres com filhos pequenos. 

Em junho de 2020, o Gabinete endossou o 4º Plano Nacional de Direitos Humanos (2019-

2022) e aprovou, em princípio, o Projeto de Lei de Prevenção e Repressão à Tortura e 

Desaparecimento Forçado. Com esta medida, o governo pretende melhorar os cuidados de 

saúde dentro das prisões para um nível compatível com os serviços disponíveis fora das 

prisões, incluindo o fornecimento de equipamentos e suprimentos médicos suficientes. O 

espaço da cela está sendo aumentado para apoiar medidas de distanciamento e melhorar a 

ventilação. 

Programas de reabilitação são oferecidos para ajudar os presos a se reintegrarem à sociedade 

por meio de trabalho voluntário e treinamento vocacional. Certas regras foram alteradas para 

permitir que os presos trabalhem e recebam gratificações justas e maiores. Com a introdução 

destas medidas, foram implementados vários projetos-piloto, entre os quais cafés, 

restaurantes e casas de massagens geridos por reclusos em vias de terminar a pena. Esses 

projetos-piloto não apenas permitem que os presos ganhem experiência em primeira mão, 



mas também gerem sua própria renda. A renda média de um preso aumentou 141% em 

relação a 2019. 

Índia  

No sistema carcerário da Índia, existem uma série de problemas que afetam 

significativamente as mulheres. De acordo com dados do National Crime Records Bureau 

(NCRB), em 2019, as mulheres representavam aproximadamente 4,3% da população 

carcerária total da Índia. Entre 2001 e 2019, o número de mulheres encarceradas na Índia 

aumentou em cerca de 61%. Esse aumento significativo destaca a tendência preocupante de 

um maior envolvimento feminino no sistema carcerário. Dessa forma, nota-se que a maioria 

das mulheres encarceradas na Índia é condenada por crimes relacionados a violações das leis 

de drogas (39,6%) e crimes contra a propriedade (33,3%). Outros crimes comuns incluem 

homicídio (8,9%), crimes relacionados ao dote (6,4%) e crimes sexuais (4,2%). 

Nesse contexto, as mulheres encarceradas na Índia enfrentam desafios únicos que vão desde 

a falta de acesso a serviços básicos até a discriminação de gênero e a violência dentro das 

prisões. 

Um dos principais problemas é a superlotação das prisões, o que leva a condições insalubres 

e violação dos direitos básicos das mulheres. As instalações superlotadas dificultam a garantia 

de higiene adequada, alimentação adequada e acesso a cuidados de saúde. Essas condições 

precárias têm um impacto desproporcional sobre as mulheres, que muitas vezes têm 

necessidades de saúde específicas, como atenção pré-natal e cuidados para recém-nascidos.  

Além disso, a falta de instalações separadas para mulheres dentro das prisões é uma 

preocupação significativa. Muitas prisões não têm áreas designadas exclusivamente para 

mulheres, o que resulta na mistura de mulheres encarceradas com homens, aumentando o 

risco de abuso sexual e violência de gênero. A falta de privacidade e segurança dentro das 

prisões cria um ambiente hostil e desumano para as mulheres. De acordo com um estudo 

publicado no Indian Journal of Community Medicine em 2019, as mulheres nas prisões 

indianas têm maior probabilidade de sofrer de problemas de saúde mental, incluindo 

ansiedade e depressão, em comparação com a população geral. 

A discriminação de gênero também desempenha um papel importante na situação das 

mulheres no sistema carcerário indiano. As mulheres são frequentemente tratadas de forma 

desigual em relação aos homens, enfrentando dificuldades adicionais para obter acesso à 

justiça e serviços adequados. A falta de representação adequada de mulheres no sistema de 



justiça criminal e a ausência de programas específicos para atender às suas necessidades 

contribuem para essa desigualdade. 

Outro problema relevante é a falta de programas de reintegração e reabilitação para mulheres 

após a sua liberação. Muitas mulheres enfrentam dificuldades em encontrar emprego e 

reintegrar-se à sociedade devido ao estigma associado ao encarceramento. A ausência de 

apoio adequado para a reintegração social aumenta o risco de reincidência e perpetua o ciclo 

de encarceramento. 

É importante ressaltar que esses dados fornecem uma visão geral da situação das mulheres 

no sistema carcerário da Índia. No entanto, é necessário realizar uma análise mais 

aprofundada e atualizada para compreender completamente todos os desafios que as 

mulheres enfrentam e desenvolver soluções efetivas. 

Noruega 

O sistema prisional da Noruega é reconhecido internacionalmente por suas abordagens 

progressistas e humanitárias. Essas abordagens também se estendem às mulheres 

encarceradas, resultando em um sistema que busca reabilitação, reintegração e tratamento 

igualitário. 

Diferentemente de muitos países, onde a superlotação e a falta de condições adequadas são 

problemas comuns, a Noruega adota uma abordagem diferente. A ênfase é colocada na 

reabilitação e na preparação para a vida após a prisão. Esse enfoque é especialmente benéfico 

para as mulheres, que muitas vezes têm necessidades distintas em termos de saúde, 

relacionamentos familiares e emprego. 

No sistema prisional norueguês, as mulheres são acomodadas em unidades separadas, 

garantindo privacidade e segurança. As prisões femininas são projetadas para se 

assemelharem a casas comuns, com quartos individuais ou compartilhados, cozinhas 

compartilhadas e espaços de convivência. Essa abordagem cria um ambiente mais familiar e 

acolhedor, ajudando a promover o bem-estar e a reintegração das mulheres na sociedade. 

Além disso, o sistema norueguês enfatiza a reabilitação e a educação como ferramentas-chave 

para a reintegração bem-sucedida das mulheres. As detentas têm acesso a uma variedade de 

programas educacionais, treinamentos profissionais e oportunidades de emprego dentro das 

prisões. Isso permite que elas adquiram habilidades, aumentem sua autoestima e se 

preparem para uma vida produtiva após a liberação. 



Outro aspecto importante é o tratamento de saúde e bem-estar das mulheres encarceradas. 

A Noruega prioriza o acesso a serviços de saúde física e mental, incluindo atendimento 

médico, aconselhamento psicológico e suporte para dependência química. Especialistas são 

disponibilizados para tratar questões de saúde específicas das mulheres, como cuidados pré-

natais, planejamento familiar e atenção às necessidades de saúde sexual. 

A reinserção social é uma parte fundamental do sistema prisional norueguês. As mulheres 

têm a oportunidade de participar de programas de preparação para a vida após a prisão, como 

a assistência na busca de emprego, moradia e apoio para reconstruir relacionamentos 

familiares. Essas medidas visam reduzir a reincidência e ajudar as mulheres a construírem 

uma vida estável e livre de crime. 

Embora o sistema prisional da Noruega não seja perfeito e enfrente seus próprios desafios, 

sua abordagem centrada na reabilitação e na igualdade de tratamento oferece um exemplo 

inspirador de como o sistema pode ser reformulado para atender às necessidades das 

mulheres encarceradas. A atenção dada à reabilitação, à educação, à saúde e à reintegração 

social contribui para uma maior igualdade e oportunidades para as mulheres no sistema 

prisional norueguês. 

 

Imagem de uma prisão da Noruega, garantindo os direitos básicos das pessoas e a 

manutenção do bem-estar físico e mental. 

 



QUESTÕES À PONDERAR 

Assim, após o entendimento dos problemas do sistema carcerário, é necessário pensar nas 

questões que devem ser levadas em conta no momento de debater, encontrar e criar soluções 

para todas as áreas relevantes do problema. Sendo assim, foi montada uma lista de perguntas 

que uma resolução deve responder:  

1. Como lidar com a falta de estrutura dos presídios? 

2. Como oferecer o apoio necessário para as gestantes em situação de cárcere? 

3. Quais medidas devem ser tomadas para inserção das detentas no mercado de trabalho? 

4. Como oferecer apoio psicológico de qualidade para as detentas? 

5. Como garantir a manutenção do apoio às mulheres? 

6. Como mitigar o aumento exacerbado de mulheres presas? 

7. Como resolver o atual problema da superlotação e evitar que continue ocorrendo? 

8. Como garantir os cuidados com os filhos das mulheres enquanto elas estão na prisão? 

9. Como evitar a reincidência criminal após a prisão? 

10. Há alguma forma das mulheres conseguirem se restabelecer após o tempo encarceradas? 

Como? 

11. Como oferecer empregos e reinserção na sociedade após o encarceramento? 

12. Como reduzir a violência nos presídios? 

13. Como evitar que ocorra violência sexual com as presas?  

14. Como deve ser o suporte para as mulheres que tiverem sofrido abuso sexual? 

15. Quem será responsável por fiscalizar os sistemas prisionais? 

16. Como garantir que os direitos humanos não estão sendo violados? 

17. Quais são as etapas que os sistemas carcerários devem passar até que as prisões se tornem 

lugares dignos para as mulheres? 



18. Quais meios podem garantir o trabalho e a educação das mulheres enquanto estão na 

prisão? 

19. Como garantir que não haja nenhuma situação de tortura e manipulação por parte dos 

funcionários para com as presas? 

20. Como melhorar o contato das mulheres com suas famílias mesmo durante o 

encarceramento? 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

Sendo assim, compreende-se a realidade alarmante em que se encontra a situação das 

mulheres no sistema carcerário global, necessitando de ações imediatas e soluções efetivas. 

Ao longo deste guia de estudo, foram examinados os desafios enfrentados pelas mulheres 

encarceradas, desde a criminalização da pobreza até a violência de gênero e a falta de acesso 

a serviços essenciais. Essas questões exigem uma abordagem abrangente e colaborativa, 

envolvendo governos, organizações da sociedade civil, instituições e comunidades para 

encontrar soluções duradouras. 

Dessa forma, é importante que haja o foco em certas questões como a prevenção do 

encarceramento, com ênfase na abordagem de problemas sociais subjacentes, como a 

pobreza, o desemprego e a falta de educação, para contribuir com o rompimento do ciclo de 

criminalidade e evitar que as mulheres entrem no sistema carcerário. 

Além disso, é fundamental garantir que as mulheres encarceradas sejam tratadas com 

dignidade e respeito durante o cumprimento de suas penas. Isso inclui a segurança em 

sistemas prisionais, onde a violência de gênero seja combatida e os direitos humanos sejam 

protegidos, com funcionários capacitados, para contribuir para uma cultura de respeito e 

proteção dentro das prisões. Outra área crucial que requer atenção é a saúde física e mental 

das mulheres encarceradas. Garantir o acesso a cuidados de saúde de qualidade. Isso envolve 

o fortalecimento dos serviços de saúde nas prisões, a formação de equipes multidisciplinares 

e a colaboração com profissionais externos especializados. 

Por fim, é fundamental reconhecer que a situação das mulheres no sistema carcerário global 

não pode ser abordada isoladamente. É necessário um compromisso coletivo de combater as 

desigualdades de gênero, promover a justiça social e garantir o respeito aos direitos humanos 

em todos os níveis da sociedade. Somente por meio de uma abordagem colaborativa e 

abrangente poderemos alcançar mudanças significativas e criar um sistema carcerário que 

seja justo, inclusivo e respeitoso para todas as mulheres envolvidas. 

Ao refletir sobre a situação das mulheres no sistema carcerário global, é essencial lembrar 

que cada história e experiência são únicas. É nosso dever como sociedade trabalhar juntos 

para encontrar soluções e garantir que todas as mulheres, independentemente de sua 

situação. 

 



REFERÊNCIAS 

1. Sundholm, M. (2018). UN Women: The United Nations Entity for Gender Equality and 

the Empowerment of Women - Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth. Office 

of the Secretary-General’s Envoy on Youth. 

https://www.un.org/youthenvoy/2013/07/un-women-the-united-nations-entity-for-

gender-equality-and-the-empowerment-of-women/ 

2. ONU cria nova estrutura para o empoderamento das mulheres. (n.d.). Brasil. 

https://brasil.un.org/pt-br/66895-onu-cria-nova-estrutura-para-o-empoderamento-

das-mulheres 

3. Secretary-General, U. (2010, January 6). Comprehensive proposal for the composite 

entity for gender equality and the empowerment of women :: report of the Secretary-

General. United Nations Digital Library System. 

https://digitallibrary.un.org/record/675159 

4. UN-Women Executive Board. (n.d.). UN Women – Headquarters. 

https://www.unwomen.org/en/executive-board  

5. VibeThemes. (n.d.). Sobre a ONU Mulheres – ONU Mulheres. 

https://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/sobre-a-onu-mulheres/  

6. Conflicts and Violence in Prison | Office of Justice Programs. (n.d.). 

https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/conflicts-and-violence-prison 

7. Commission on the Status of Women. (n.d.). UN Women – Headquarters. 

https://www.unwomen.org/en/csw 

8. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 

for Youth. (2013, May 1). UN Women – Headquarters. 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/12/cedaw-for-

youth#:~:text=The%20Convention%20on%20the%20Elimination,women's%20and%20

girls'%20equal%20rights. 

https://www.un.org/youthenvoy/2013/07/un-women-the-united-nations-entity-for-gender-equality-and-the-empowerment-of-women/
https://www.un.org/youthenvoy/2013/07/un-women-the-united-nations-entity-for-gender-equality-and-the-empowerment-of-women/
https://brasil.un.org/pt-br/66895-onu-cria-nova-estrutura-para-o-empoderamento-das-mulheres
https://brasil.un.org/pt-br/66895-onu-cria-nova-estrutura-para-o-empoderamento-das-mulheres
https://digitallibrary.un.org/record/675159
https://www.unwomen.org/en/executive-board
https://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/sobre-a-onu-mulheres/
https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/conflicts-and-violence-prison
https://www.unwomen.org/en/csw
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/12/cedaw-for-youth#:~:text=The%20Convention%20on%20the%20Elimination,women's%20and%20girls'%20equal%20rights
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/12/cedaw-for-youth#:~:text=The%20Convention%20on%20the%20Elimination,women's%20and%20girls'%20equal%20rights
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/12/cedaw-for-youth#:~:text=The%20Convention%20on%20the%20Elimination,women's%20and%20girls'%20equal%20rights


9. OHCHR. (n.d.). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women New York, 18 December 1979. https://www.ohchr.org/en/instruments-

mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-

women 

10. OHCHR. (n.d.-a). Committee on the Elimination of Discrimination against Women. 

https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw 

 

11. World Population Review. (n.d.). Incarceration Rates by Country 2023. 

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/incarceration-rates-by-country 

12. De Lima Argimon, I. I. (2008, December 11). Quem são as mulheres encarceradas? 

https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/647 

13. Mignon, S. I. (2016). Health issues of incarcerated women in the United States. Ciencia & 

Saude Coletiva, 21(7), 2051–2060. https://doi.org/10.1590/1413-

81232015217.05302016 

14. Interrupted Life. (n.d.). Google Books. https://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=dSGYWHAmsaQC&oi=fnd&pg=PP1&dq=incarcerated+women+in+united+

states&ots=HWFZyiGXGI&sig=6tZ6t6pfBj0onSwIinwWnkM6Tz4#v=onepage&q=incar

cerated%20women%20in%20united%20states&f=false 

15. Vida Sem Dignidade nas Prisões Femininas da Tailândia. (2016, December 28). Global 

Voices Em Português. https://pt.globalvoices.org/2016/12/28/vida-sem-dignidade-nas-

prisoes-femininas-da-tailandia/ 

16. Rosa, R. C. (2021). Regras de Bangkok e o Encarceramento Feminino. Jus.com.br | Jus 

Navigandi. https://jus.com.br/artigos/95313/regras-de-bangkok-e-o-encarceramento-

feminino 

17. Estevam, M. E. M. (2019, October 18). SISTEMA CARCERÁRIO FEMININO:: as falhas 

dos presídios brasileiros. https://jornaleletronicofivj.com.br/jefvj/article/view/717 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/incarceration-rates-by-country
https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/647
https://doi.org/10.1590/1413-81232015217.05302016
https://doi.org/10.1590/1413-81232015217.05302016
https://pt.globalvoices.org/2016/12/28/vida-sem-dignidade-nas-prisoes-femininas-da-tailandia/
https://pt.globalvoices.org/2016/12/28/vida-sem-dignidade-nas-prisoes-femininas-da-tailandia/
https://jus.com.br/artigos/95313/regras-de-bangkok-e-o-encarceramento-feminino
https://jus.com.br/artigos/95313/regras-de-bangkok-e-o-encarceramento-feminino
https://jornaleletronicofivj.com.br/jefvj/article/view/717


18. Shlafer, R. J., Hellerstedt, W. L., Secor-Turner, M., Gerrity, E., & Baker, R. (2015). Doulas’ 

Perspectives about Providing Support to Incarcerated Women: A Feasibility Study. Public 

Health Nursing, 32(4), 316–326. https://doi.org/10.1111/phn.12137 

19. View of Pregnancy in Prison: The consequences of the absence of prenatal care on the 

health of women in situations of deprivation of liberty. (n.d.). 

https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/18189/16484 

20. World female prison population up by 60% since 2000 | Institute for Criminal Policy 

Research. (2022, October 19). https://www.icpr.org.uk/news-events/2022/world-

female-prison-population-60-2000 

21. Shlafer, R. J., Gerrity, E., & Duwe, G. (2015). Pregnancy and Parenting Support for 

Incarcerated Women: Lessons Learned. Progress in Community Health Partnerships, 

9(3), 371–378. https://doi.org/10.1353/cpr.2015.0061 

o  

 

 

https://doi.org/10.1111/phn.12137
https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/18189/16484
https://www.icpr.org.uk/news-events/2022/world-female-prison-population-60-2000
https://www.icpr.org.uk/news-events/2022/world-female-prison-population-60-2000
https://doi.org/10.1353/cpr.2015.0061

	SUMÁRIO
	CARTA DAS DIRETORAS
	INTRODUÇÃO
	O COMITÊ
	Órgãos e acordos relevantes
	Comissão sobre o Status da Mulher (CSW)

	Declaração e Plataforma de Ação de Beijing
	Em setembro de 1995, em Beijing, na China, ocorreu a Quarta Conferência Mundial sobre Mulheres, levando à criação da Declaração e Plataforma de Ação de Beijing. A Plataforma de Ação é basicamente a agenda do empoderamento feminino, retomando todos os ...
	Como estabelecido na própria declaração, “o objetivo da Plataforma de Ação, em plena conformidade com os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas e o direito internacional, é o empoderamento de todas as mulheres. A plena realização de todos ...
	A declaração aborda estratégias globais, regiões críticas que devem ser levadas em consideração e divide os objetivos e ações com base nas áreas de atuação, separando em: pobreza, educação, saúde, violência, conflitos, economia, política (liderança po...

	Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW)

	A PROBLEMÁTICA
	Contexto histórico
	O encarceramento global e a situação das mulheres
	O pré-encarceramento
	Existem alguns fatores que acontecem antes que as mulheres e presos, em um geral, sejam encarcerados e que explicam muitos dos problemas enfrentados nas prisões. Além de explicar, esses aspectos também influenciam como possíveis abordagens para soluci...

	O perfil das mulheres que acabam em encarceramento
	Motivos para a prisão
	Os problemas durante o encarceramento
	Superlotação e Má Infraestrutura


	Violências
	Ausência de apoio
	Consequências do encarceramento feminino

	ESTUDO DE CASOS
	Estados Unidos
	Brasil
	Tailândia
	Índia
	Noruega

	QUESTÕES À PONDERAR
	CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS

