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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  A REALIDADE DAS INSTÂNCIAS INVESTIGATIVA E INSTRUTÓRIA 

AUTORIA ISABELLA MARKENDORF MARINS DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO ISABELLA MARKENDORF MARINS DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  ABERTO PARA TODO O CORPO DISCENTE A PARTIR DO 3º PERÍODO. 

PÚBLICO ALVO COMUNIDADE ACADÊMICA E OPERADORES DO DIREITO, PRINCIPALMENTE DA ÁREA CRIMINAL 

CÓDIGO 
GRDDIR037 / GRDDIR039 / 

GRDDIR041  
PERÍODO 2022.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

 

EMENTA 
Trabalho de campo e empírico para inteirar-se acerca das instâncias instrutórias e investigativas. Compreensão 
de conhecimentos da Antropologia Jurídica, da Sociologia Jurídica, da Polícia e do Judiciário. 

PROBLEMA 

As instâncias investigativa e instrutória penais são ditas operarem de uma forma, em especial nos atos normativos 
e legislações, mas, ao ver uma simples notícia de jornal, é possível indagar se,  na realidade, o Direito Penal é 
prescrito nos livros de uma forma  e ocorre de outra maneira na realidade, conforme busca-se analisar mediante 
o presente Field Project. 

PRODUTO 
Elaboração de relatórios conforme o que foi observado e consolidação em um relatório final para divulgação em 
blog na internet.  

OBJETIVO 
Entender como a Polícia e o Judiciário criminal operam na prática, verificando se o que ocorre é conforme o dever-
ser ou se há um uma realidade diversa do que deveria ser. 

METODOLOGIA 

O planejamento do curso será feito mediante um embasamento inicial com teorias básicas para compreensão da 
temática e formas de operacionalização do trabalho de campo. Posteriormente, os alunos e alunas irão a 
Delegacias e ao Tribunal de Justiça, onde irão observar tudo que ocorre - inclusive com a possibilidade de 
entrevistas - para poder ser elaborado um relatório - caderno de campo do que ocorre no cotidiano das instâncias 
para posterior elaboração de relatório consolidando ou não a hipótese de um ser diferente do dever ser na esfera 
penal.  

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. 

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

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

 
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. 

 
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. 

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

 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 Introdução do projeto 

2 O que é a Antropologia do Direito? 

3 Práticas Qualitativas: Como efetuar trabalho de campo e o que é empiria jurídica? 

4 Como realizar uma entrevista? 
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5 A Polícia Fluminense e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

6 Ida com a assistente à Delegacia 

7 Ida com a assistente ao TJRJ 

8 Elaboração de relatório 

9 Elaboração de relatório 

10 Elaboração de relatório 

11 Elaboração de relatório 

12 Elaboração de relatório 

13 Concretização do relatório  

14 Concretização do relatório 

15 Concretização do relatório  

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Participação 20%; Entrega de Relatório Parcial 40%; Entrega de Relatório concretizado 40%. 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

DE LIMA, Roberto Kant. A polícia da cidade do Rio de Janeiro: seus dilemas e paradoxos. Forense, 1995. 
DE OLIVEIRA, Cristiano Lessa. Um apanhado teórico-conceitual sobre a pesquisa qualitativa: tipos, técnicas e 
características. Travessias, 2008, vol. 2, no 3.  
BAPTISTA, Bárbara Gomes Lupetti. Paradoxos e ambiguidades da imparcialidade judicial: entre" quereres" e" 
poderes". Sergio Antonio Fabris Editor, 2013. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

LATOUR, Bruno. A fabricação do Direito: um estudo de etnologia jurídica. Editora UNESP, 2020. 
MONJARDET, Dominique. O que faz a polícia: sociologia da força pública. 2002. EdUsp. 
SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução à Sociologia da Administração da Justiça, Revista Crítica de Ciências 
Sociais, n. 21, nov. 1986, p. 11-44. 
ARAÚJO, Flávia Monteiro, ALVES, Elaine Moreira, et DA CRUZ, Monalise Pinto. Algumas reflexões em torno dos 
conceitos de campo e de habitus na obra de Pierre Bourdieu. Revista Eletrônica Perspectivas da Ciência e 
Tecnologia-ISSN: 1984-5693, 2008, vol. 1, no 1, p. 31- 40. 
BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito penal. Revan, 
2002. 
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