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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  GÊNERO, ESTADO E CONFLITOS INTERNACIONAIS 

AUTORIA GIOVANNA LUCIO MONTEIRO E VITÓRIA GONZALEZ RODRIGUEZ DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO GIOVANNA LUCIO MONTEIRO E VITÓRIA GONZALEZ RODRIGUEZ DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente 

PÚBLICO ALVO 
Programa de Diversidade e Inclusão FGV Direito Rio; Observatório Feminista das Relações Internacionais (OFRI); 
coletivos feministas de cursos de graduação em Direito e em Relações Internacionais  

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

Módulo 1: Debate de conceitos relacionados a gênero, Estado e conflitos internacionais 
Módulo 2: Debates sobre Direito Internacional, Sistema Jurídico Internacional Público e sobre o caso Jean-Pierre 
Bemba que será simulado 
Módulo 3: Simulação, escrita do documento final e encerramento  

PROBLEMA 

O debate nacional e internacional com relação à violência sexual em ambientes armados ainda leva pouco em 
consideração a teoria feminista sobre Estado e Segurança Internacional. Os manuais de Direito Internacional 
Público parecem, nesse sentido, não abarcar os avanços que já ocorreram nas Cortes. Nesse sentido, o debate 
ainda é tomado por perspectivas não-generificadas das realidades que buscam analisar. Este Field se propõe a dar 
ferramentas para que as alunas e os alunos questionem essa lacuna e observem o Direito Internacional Público, 
principalmente em casos envolvendo conflitos armados, a partir de uma perspectiva generificada.  

PRODUTO 

Ao final do Field Project, será produzida uma simulação do caso Jean-Pierre Bemba Gombo no Tribunal Penal 
Internacional, com a elaboração de um documento com a resolução final do caso. Este documento será fruto da 
discussão da simulação do caso, com envolvimento de juízas(es), promotoras(es), acusação e defesa, e buscará 
incorporar as discussões teóricas dos módulos prévios e as discussões da própria simulação. 

OBJETIVO 

Nosso objetivo é construir conjuntamente ferramentas teóricas e analíticas para a análise de julgamentos de 
conflitos internacionais, tendo o gênero enquanto um elemento central. Nesse sentido, a simulação do 
julgamento do caso Jean-Pierre Bemba Gombo é uma forma de colocar em prática essas ferramentas de análise 
feminista em conjunto com habilidades de oratória, persuasão, construção de consenso e prática de escrita. 

METODOLOGIA 

As aulas são divididas em três módulos - o primeiro com enfoque no debate teórico sobre gênero, Estado e 
conflitos internacionais e o segundo como uma preparação para a simulação, com análise de alguns casos célebres 
do Tribunal Penal Internacional, um estudo mais aprofundado sobre a estrutura deste, e uma palestra com Sylvia 
Steiner, juíza brasileira que integrou o Tribunal Penal Internacional (presidindo o referido julgamento no TPI em 
Haia) e que também foi desembargadora do TRF-3 e Procuradora Federal da República. O terceiro módulo será a 
simulação da Corte em si, com tempo também para a escrita coletiva do documento final.   

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

X Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

X 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

X Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

X Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 Apresentação do Field e introdução a conceitos centrais  

2 Início do Módulo 1: Leitura e debate coletivo do texto de Cynthia ENLOE (introdução e conclusão) 
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3 Leitura e debate coletivo do texto de Cynthia ENLOE (capítulo 1) 

4 Leitura e debate coletivo do texto de Catharine MACKINNON (capítulo 8)  

5 Leitura e debate coletivo do texto de Judith BUTLER (introdução e capítulo 1)  

6 Leitura e debate coletivo do texto de Rita SEGATO 

7 Início do Módulo 2: Introdução às Organizações Internacionais  

8 Sistema Jurídico Internacional Público 

9 Tribunal Penal Internacional: Formação e organização interna  

10 Entrando no caso: as mulheres e a Guerra Civil no Congo 

11 Palestra: Caso Jean-Pierre Bemba e TPI: gênero na jurisdição de conflitos armados, com Sylvia Steiner 

12 Início do Módulo 3: Simulações como ferramenta de aprendizado e reescrita histórica  

13 Simulação do julgamento do caso Jean-Pierre Bemba no TPI  

14 Escrita coletiva do documento final  

15 Escrita coletiva do documento final  

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Tipos de avaliação e respectivas pontuações ou pesos:  
Participação ativa em aula (30%)  
Entrega de resenha crítica de 2 pág. ao final do módulo 1 (15%) 
Entrega de resenha crítica de 2 pág. ao final do módulo 2 (15%)  
Participação na simulação e escrita do documento final (40%)   
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 
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COMPLEMENTAR 

COHN, Carol. Sex and Death in the Rational World of Defense Intellectuals. Signs, v. 12, n. 4, p. 687-718.  

MOON, Katharine. Sex among allies. New York: Columbia University Press, 1997. (Prólogo) 

LINHARES, Leila. O Direito Internacional e o movimento de mulheres. Estudos Feministas, v. 3, n. 1, p. 191, 1995. 
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