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DESCRIÇÃO DA AÇÃO PARA APRESENTAÇÃO 

 

1. OBJETIVOS 

 O Grupo de Mediação do Serviço de Assessoria Jurídica Universitária (GM-

SAJU) é um projeto de extensão popular que visa à disseminação de uma cultura de paz 

nos mais diversos espaços da sociedade. O objetivo do grupo consiste em difundir 

métodos alternativos de resolução de conflitos que sejam menos traumáticos às relações 

interpessoais do que o encaminhamento ao judiciário. Assim, busca-se contribuir para 

que a Justiça se torne mais efetiva.  

 

2. METODOLOGIA 

 O Grupo de Mediação (GM) do SAJU se reúne todas as terças-feiras às 

11h30min para discutir suas pautas e atividades.  O trabalho do GM se dá pela divisão 

em diversos eixos.  

 Há o Eixo Mediações SAJU, responsável pelos atendimentos de Mediação de 

pessoas em situação de vulnerabilidade dentro da sede do SAJU, acompanhando a 

demanda e as eventuais homologações de acordos que vieram a serem feitas. 

 Há também o Eixo Mediação Escolar, que trata a respeito da difusão da cultura 

de paz e das técnicas de Mediação dentro da comunidade escolar. Atualmente, o 

Colégio Aplicação da UFRGS tem sido o principal local que esse Eixo desenvolve suas 

atividades. 

 Além disso, o GM tem o Eixo Mediação Comunitária, o qual foca seus esforços 

na divulgação da Mediação de Conflitos como forma de empoderamento popular e de 

acesso à justiça dentro de comunidades específicas na cidade de Porto Alegre. Esse Eixo 

visa, também, fortalecer parcerias com Núcleos de Mediações Comunitárias já 

existentes, como no caso da Lomba do Pinheiro. 

 Buscando atender às necessidades de formação acadêmica de seus membros, o 

GM possui um Eixo Capacitação, o qual é responsável por organizar capacitações e 

formações sobre o tema da Mediação de Conflitos. No primeiro semestre de 2013, esse 

Eixo organizou o CCMC (Curso de Capacitação em Mediação de Conflitos), reunindo 

aproximadamente 40 participantes, entre estudantes e profissionais das mais diversas 

áreas. 

 Há, ainda, o Eixo Divulgação, buscando divulgar o trabalho do GM enquanto 

grupo autônomo, e também da Mediação como método alternativo de solução de 
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conflitos. Esse Eixo procura ocupar todos os espaços possíveis dentro e fora da 

universidade, para que haja uma efetiva divulgação da Mediação. O Eixo é responsável 

pelas parcerias com os outros centros de mediação existentes em Porto Alegre, 

estabelecendo um diálogo e frequentando eventos e seminários relacionados à temática. 

 

3. PROCESSOS AVALIATIVOS POSSÍVEIS 

 O Grupo de Mediação (GM-SAJU) visa oferecer à comunidade uma 

possibilidade alternativa de resolução de conflitos. O método da Mediação se baseia no 

empoderamento popular e no acesso à justiça por parte daqueles que, na maioria das 

vezes, não possuem voz em nossa sociedade. É muito mais vantajoso e eficaz que as 

próprias pessoas sejam capazes de resolverem os seus conflitos, sem que haja um juiz, 

um advogado ou qualquer outro terceiro interferindo. Por isso é que o GM trabalha para 

desmistificar a cultura da judicialização, a qual sempre difundiu a ideia de que a vitória 

de um depende da derrota do outro. A Mediação quebra com essa ideia de disputa, pois 

acredita na cooperação de todos em busca dos interesses em comum. 

 Dessa maneira, pode-se avaliar a grande relação existente entre o Grupo de 

Mediação e a comunidade que busca os atendimentos do SAJU. É notável o impacto 

social causado pela Mediação, pois as pessoas se sentem muito mais satisfeitas ao serem 

ouvidas e terem seus conflitos resolvidos da maneira mais adequada conforme sua 

própria vontade. 

 Além disso, o fato de a Mediação não se deter a uma área do conhecimento 

específica, faz com que a interdisciplinaridade esteja sempre presente. O Grupo de 

Mediação do SAJU é formado por estudantes e profissionais das mais diversas áreas, 

entre elas: direito, psicologia, serviço social, filosofia, administração, entre outras. A 

horizontalidade do grupo faz com que não haja hierarquia entre seus membros, pois 

todos são, antes de tudo, mediadores. 

 Toda essa gama de diferentes vivências, experiências e saberes ajuda a reforçar a 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Enquanto a extensão está na 

base do presente projeto, o ensino é desenvolvido através das atividades, com 

importante ganho acadêmico e com a oportunidade de verificar na prática o que se 

aprende em sala de aula, bem como de desenvolver novas teses mais adequadas a suprir 

as necessidades sociais. A pesquisa se dá pela realização de eventos e palestras, 

organizadas dentro e fora da Faculdade, proporcionando discussões 

aprofundadas, nascidas no seio da prática de extensão vivenciada pelo grupo; e 

pelo estímulo à produção periódica da “Revista do SAJU – Por uma visão crítica 

e interdisciplinar do Direito”, voltada para a publicação de textos que tiveram como 

objeto inicial de reflexão as práticas de extensão. 


