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O Projeto Pacificar – Formar para a cidadania e a promoção da paz, tem
como objetivo mudar o foco de atuação no atendimento das demandas envolvendo
conflitos familiares através da mediação, meio alternativo de resolução de conflitos.

A prática é desenvolvida através da construção de um novo caminho a
partir do conflito posto em discussão, visualizando-o como uma oportunidade de
mudanças comportamentais capazes de melhorar a qualidade de vida das pessoas.

A mediação é um meio transformador da sociedade, pois que entendendo
as necessidades do outro e reconhecendo melhores maneiras de lidar com os
conflitos, levando em consideração a vontade das partes em detrimento da pura
legislação positivada, pode-se alcançar melhores resultados no que se refere a
sensação de justiça

Ademais, tal projeto possibilita a formação de um novo paradigma do
ensino jurídico, alterando a cultura baseada na beligerância e em processos
adversariais e tornando o ensino mais humanístico, baseado na composição de
interesses.

O Projeto Pacificar - FURG - iniciou suas atividades em novembro/2008,
tendo realizado, desde então, etapas importantes do seu planejamento.

A meta era capacitar os alunos para que pudessem desenvolver as etapas
seguintes do projeto, quais sejam a intervenção direta nas famílias e a capacitação
de multiplicadores. Para tanto, foi necessário desenvolver o aprendizado de variadas
especificidades no decorrer da capacitação, em diversos módulos. Foram realizados
seis módulos de capacitação em que foram capacitados 48 alunos.

No dia 10 de agosto de 2009 os alunos capacitados passaram a realizar o
atendimento das pessoas interessadas em resolver seus conflitos familiares através
da mediação.

Todas as sessões são acompanhadas pelos professores coordenadores e
colaboradores do projeto, garantindo o caráter pedagógico da iniciativa. Os grupos
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realizaram, até o último dia 29 de agosto, 15 (quinze) atendimentos, sendo que 08
(oito) prosseguem na mediação.

Os alunos envolvidos no projeto, sob a orientação dos coordenadores,
vêm trabalhando na elaboração das cartilhas e das dinâmicas de grupo a serem
desenvolvidas na capacitação dos agentes sociais. Além disso, o material de
consulta elaborado na fase de treinamento tem sido de grande valia como suporte
para a elaboração do material, o que valoriza o trabalho que foi realizado pelos
próprios alunos.

A capacitação está agendada para os dias 28 e 29 de outubro e terá como
público alvo 160 agentes comunitários de saúde e 25 agentes de saúde da
Secretaria Municipal de Saúde. Estes profissionais alcançam e influenciam, com sua
função, mais de 40% da população da cidade do Rio Grande. Isto quer dizer que a
totalidade da população em situação de vulnerabilidade será atingida pelas idéias
transmitidas no decorrer da capacitação. A idéia é abordar as modalidades
alternativas de resolução de disputas como uma estratégia de pacificação social.

Além disso, ao demonstrar que existem novas formas de resolução de
disputas, oportunizando aos agentes que encaminhem as famílias conflituosas para
um serviço especializado neste tipo de atendimento, a rede de serviços ofertados as
comunidades em situação de risco se fortalece, contribuindo para programas que
visam diminuir a violência na região.

Cumpre ressaltar que esta estratégia é extremamente relevante para o
Município de Rio Grande que está na 11ª posição entre as regiões mais violentas do
Estado do Rio Grande do Sul, como se pode ver no material publicitário do Governo
Estadual

Assim, a pretensão inicial do projeto em atingir um número aproximado de
100 famílias acaba sendo ampliada consideravelmente, uma vez que a população
da cidade do Rio Grande gira em torno de 200.000 (duzentos mil) habitantes e os
profissionais capacitados terão contato direto com 41% deles, incluindo-se neste
contingente a totalidade do interior do município, onde estarão representadas 19
Unidades Básicas de Saúde da Família das zonas urbanas e rurais.  Em outras
palavras, o projeto alcançará a totalidade da população em situação de
vulnerabilidade do município.


