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O Projeto de Extensão Universitária Justiça com as Próprias Mãos é dividido em três áreas, 
tendo com objetivo a realização de cursos rápidos destinados às mulheres que cumprem pena em regime 
fechado na Penitenciária Feminina Madre Pelletier (PFMP). Uma dessas ações é a “Oficina de Leitura” 
que é vinculada ao Projeto “Oficina de Leitura no Sistema Prisional” da Superintendência de Serviços 
Penitenciários do Rio Grande do Sul (SUSEPE-RS), sendo uma das oportunidades para remição de pena. 
Objetivamente, por meio das oficinas busca-se proporcionar: um espaço de leitura, reflexão e debate de 
questões pertinentes da obra a ser lida para que possam apreciar e compreender o universo literário; 
abordar temáticas feministas e dos direitos humanos das mulheres para uma prática humanizadora na 
educação prisional socializando os conhecimentos; e a integração do grupo como um todo visando 
aprendizagens sobre o conhecimento literário. Complementando a proposta já existente na PFMP 
propomos encontros semanais, a fim de tratar questões pertinentes e instigantes da literatura em questão. 
As oficineiras problematizarão as obras lidas, a fim de promover o debate buscando que as participantes 
reflitam e compreendam sua prática de leitura, assim como tenham a possibilidade de sanar os seus 
questionamentos com relação às mesmas. Outra atividade proposta tem como público-alvo as apenadas 
que são gestantes. A valorização dos saberes individuais sobre maternidade é um dos objetivos das 
oficinas para estas mulheres, assim como oportunizar que as mesmas possam sentir-se ensinantes e 
aprendentes. Será ofertado as participantes um Diário contendo informações sobre o período gestacional, 
cuidados com o recém-nascido e haverá um espaço para que escrevam sobre o que estão sentindo naquele 
momento da gestação. Iremos inserir nas oficinas atividades como Yoga, Shantala, Pinturas em telas, com 
intuito de promover um contato com seu bebê e/ou com sua gestação. Também serão discutidas pautas 
sobre Direitos Humanos das Mulheres. Realizaremos um book fotográfico visando um novo olhar das 
gestantes para com elas mesmas. Além das ações supracitadas, o Projeto de Extensão Justiça com as 
próprias mãos, também oferta cursos rápidos para confecção de sabonetes artesanais com ervas 
medicinais. Estar em um espaço postergado pela sociedade e realizar um projeto educativo em um 
ambiente prisional para mulheres será amplamente proveitoso para a nossa formação acadêmica, pois nos 
proporcionará novos olhares sobre: as formas de socialização; como se dá a aprendizagem dos adultos 
neste espaço; bem como o aprimoramento de nosso entendimento sobre o direito à Educação no ambiente 
prisional, tendo em vista nossa formação acadêmica em cursos de Licenciatura. Pretende-se que, tendo 
em vista as diferentes atividades que incluem este projeto, demandas apresentadas pela instituição 
parceira, este se torne um programa de extensão em edições futuras. 
 
Descritores: Educação Prisional; Oficinas de leitura; Oficinas para gestantes; Processos educativos não-
formais. 


