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O presente trabalho visa a analisar a contribuição na formação
acadêmica das atividades extensionistas desenvolvidas no Serviço de
Assessoria Jurídica Universitária na Faculdade de Direito da UFRGS.
Apesar do curso de Direito trazer em seu nome Ciências Sociais, acaba
por deixar em segundo plano sua temática tanto pelo próprio curso,
quanto pelos estudantes. Pelo grande esforço e tempo que demanda, é
natural que o número de cadeiras destinadas às Ciências Jurídicas seja
extremamente superior. Nesse contexto, os integrantes do SAJU buscam
novas formas de encarar o direito voltadas mais para a comunidade, para
o social. Com isso não quer deixar de lado o jurídico, mas sim criar bases
humanas fortes e bem estruturadas para não encarar o Direito como
mera sequência de leis e formalidades.    O trabalho se baseia numa
formação humanística para bem compreender a realidade que nos cerca.
É lastimável que formemos juristas sem essa base; juristas esses que
movimentarão a Justiça do país. A assessoria popular abre a mente do
estudante para pensar novas formas de resolver os conflitos existentes,
acreditando mais na força que há na própria população.    A emancipação
popular é objetivo central do programa, ou seja, mesmo assessorando a
comunidade, buscamos formas de a própria sociedade batalhar por seus
direitos e se conscientizar de seus deveres.   Por meio de capacitações,
os participantes do SAJU desenvolvem o estudo direcionado às suas
diretrizes, quais sejam, acesso à justiça, cidadania e direitos humanos,
assuntos não desenvolvidos com a devida profundidade na graduação.  O
trabalho realizado no SAJU tem o objetivo de trazer para a realidade dos
alunos a vida fora dos muras da universidade, não limitando a formação
jurídica aos livros e a práticas em estágios. O trabalho faz o aluno
interagir diretamente com a comunidade dentro e fora da universidade,
tornando-a, de certa forma, realmente universal.   O SAJU atua para que
aqueles que precisam seguir tantas técnicas e regras jurídicas não se
prendam no comodismo e no conformismo presentes na sociedade e
tenham vontade de realmente trabalhar por justiça.   Por fim, tal programa
de extensão não contribui apenas na formação acadêmica e profissional,
mas também na formação humanística de cada sajuano. A correta
compreensão da realidade forma juristas mais bem preparados para lidar
com as demandas sociais vigentes.


