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O Programa de Extensão Justiça com as Próprias Mãos tem o intuito de atuar na Educação Prisional, a ser desenvolvido 

na Penitenciária Feminina Madre Pelletier (PFMP), através de oficinas pedagógicas. Uma dessas ações é a “Rodas de 

Leitura com Mulheres em Prisões” que é desenvolvida no Centro Pop I (Centro de Referência Especializado para a 

População em Situação de Rua) e na PFMP, nesta está vinculada ao Projeto de Remição Penal pela Leitura, promovido 

pela Superintendência de Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul (SUSEPE-RS). Na qual a PFMP foi uma das 

pioneiras no estado do RS, tendo como base a Recomendação nº 44 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça. A Ação 

“Rodas de Leitura com Mulheres em Prisões” visa realizar um projeto de remissão penal atrelado ao Projeto de Remição 

Penal pela Leitura, em andamento na PFMP, porém com acompanhamento pedagógico semanal e com uma avaliação 

humanista, crítica, que busque possibilitar às apenadas compreender o ser como um todo: autônomo, participante, crítico 

no seu meio social e respeitado pelos seus direitos humanos. Esta ação tem como objetivos: 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 e socializar conhecimentos/saberes entre o grupo. Os encontros semanais têm a dinâmica de tratar questões 

pertinentes e instigantes da literatura em questão. As oficineiras propõem questionamentos para promover o debate e 

realizam atividades diversas para contribuir com a escrita de resenhas, favorecendo a realização da avaliação para a 

remição pela leitura. Os encontros serão concluídos com uma atividade de sistematização contendo reflexões, 

entendimentos, descobertas, assim como, conhecimentos que foram abordados durante o encontro. Visando construir um 

portfólio, reunindo todas as atividades realizadas pelas detentas, individualmente, nos encontros que serão realizados ao 

longo do mês, procuraremos destacar os seus posicionamentos, reflexões e aprendizagens. Estar em um espaço 

postergado pela sociedade e realizar um projeto educativo em um ambiente prisional para mulheres em situação de 

vulnerabilidade social será amplamente proveitoso para nossa formação acadêmica e pessoal, pois nos proporcionará 

novos olhares.   
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