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O Grupo de Assessoria Jurídica Popular - GAJUP - pertence ao
programa de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Trabalhando com a educação popular pautada na pedagogia de Paulo
Freire - pedagogo brasileiro mundialmente reconhecido -, engloba em
suas atividades temas jurídicos e para-jurídicos. O grupo não presta
assistência, a qual auxilia as pessoas no acesso direto à justiça,
veiculando suas ações no poder instituído. Presta, todavia,  a assessoria,
a qual busca a formação da personalidade cidadã num processo
constante de construção da democracia e consolidação de instituições
políticas. Desde sua fundação, em 2001, o grupo levou o projeto ''Ta
Direito?!'' a diversas escolas da rede pública estadual e municipal de
ensino, obtendo também a colaboração de entidades da sociedade civil.
A abordagem dos trabalhos concerne temas envolvendo o conceito de
direitos humanos e preservação da dignidade humana, democracia,
cidadania, globalização, influência da mídia, segurança pública,
organização do Estado brasileiro e discriminação de diversos tipos.
Através das reflexões, o estudante de Direito é convidado a questionar-se
sobre sua realidade e a de sua comunidade, construindo coletivamente
uma consciência crítica capaz de orientar os educandos em sua atuação
como cidadãos responsáveis. A junção do método docência com
discência permite uma conscientização para o caminho de uma
sociedade mais justa e igual. O diálogo é o norteador fundamental,
protagonista dos encontros do Grupo de Assessoria, não buscando
respostas específicas, porém sempre utilizando o espírito questionador.
Sem imposições de idéias, os assessores amadurecem a importância de
ouvir o colega como forma de melhorar o entendimento dos envolvidos
sobre  seus direitos e deveres , a caminho de efetivação.  Durante o
segundo semestre do ano de 2007, um dos trabalhos de campo do Grupo
de Assessoria Popular será a ida a um presídio ou colônia agrícola penal.
Desta maneira, o GAJUP se capacitará com diversos textos e debates
acerca do crime, punição, discriminação e formas de poder. A fim de
buscar um aprofundamento do tema, as mais variadas reflexões do grupo
serão objeto para o desenvolvimento do trabalho para o 8º. Salão de
Extensão. ''A Extensão frente-a-frente com o Presídio - O sentido de
sustentabilidade para os apenados'' versará sobre as impressões
pessoais dos participantes do Grupo de Assessoria, ligadas ao estudo de
textos de autores como Beccaria e Foucalt. Há que considerar igualmente



uma breve análise do sistema penitenciário brasileiro atual e possíveis
formas de solucionar seu caos. Juntamente com a explanação oral, os
instrumentos utilizados para melhor compreensão do trabalho serão fotos
da ida ao presídio ( se for possível tirá-las durante a visita ) - em
programa de power point - para a visualização do público.  A aluna
Roberta encontra-se na condição de estudante do 2º. Ano da Faculdade
de Direito da UFRGS, sendo bolsista do programa de Extensão da
Universidade através da monitoria do Grupo de Assessoria Jurídica
Popular. A acadêmica acredita ser de suma importância estar face-a-face
com a realidade de um presídio ou colônia penal, e levar a Extensão a
esse tipo de enfrentamento como forma de uma melhor reflexão e olhar
crítico do atual sistema prisional. Durante o 1o. semestre o grupo
desenvolveu diversos debates sobre esse assunto, e algumas leituras
sobre o enfoque. Portanto, está no caminho para desenvolver a ligação
entre conteúdo e vivência, sendo como um dos frutos dessa interação a
exposição no Salão de Extensão.


