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Este trabalho visa apresentar uma proposta de pesquisa desenvolvida no Mestrado em Educação Ambiental (MEA/FURG), sendo a Penitenciária Estadual de Rio Grande (PERG), o objeto de estudo desta proposta, mais precisamente as presidiárias desta instituição. O trabalho tem o objetivo de executar uma prática educativa junto às presas da penitenciária. Prática esta que está calcada na construção de meu trabalho de pesquisa, onde pretendo investigar/refletir os sonhos das detentas da PERG, alicerçando estes sonhos, estas imagens e imaginações utópicas ao que hoje vem se discutindo sobre Educação Ambiental, que não se refere apenas a conservação e preservação do ambiente natural, e sim, amplia sua temática de discussão e investigação, expandindo a discussão igualmente às relações sócio-ambientais, interpessoais e intrapessoais. A partir desta breve reflexão pretendo investigar as imagens utópicas e perspectivas de vida das presas da PERG com base nos referenciais da Educação Ambiental. Para execução do trabalho, foi realizado num primeiro momento, um encontro coletivo com as detentas a fim de que elas relatassem seus sonhos e perspectivas de vida. Esta metodologia adotada está pautada nas reflexões de Paulo Freire, o qual argumenta que para se trabalhar com classes populares-excluídas, o educador deve conhecer a realidade local e imergir no universo daquela população, para que deste modo seja realizada uma pedagogia delas e não para elas. Assim, no primeiro encontro, elas destacaram os seguintes temas a serem abordados durante o projeto: liberdade, preconceito, saudade, desigualdade, desvalorização pessoal, esquecimento da família e amigos, trabalho e falta de ocupação. 
Como resultados parciais, é possível citar o sonho como prática de resistência de vida na prisão, afim de que a esperança não morra. Neste sentido os sonhos na prisão não só são possíveis como necessários à sobrevivência.

