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EMENTA

Letalidade policial. Noções de justiça. Teoria do Direito. Criminalidade de Estado. Vitimologia
No dia 06 de maio de 2021, os moradores do bairro do Jacarezinho, na região Norte do Rio de Janeiro, ao invés
de iniciarem mais uma quinta-feira, foram acordados ao som de tiros e helicópteros policiais. A data ficou marcada
como sendo o dia da maior chacina da cidade do Rio de Janeiro, deixando 28 mortos. Apesar de trágicas, essas
situações, como as do Jacarezinho, não são raras no cotidiano carioca, afetando os moradores de regiões
consideradas violentas e “fábricas de marginais” à luz de uma visão institucionalizada racista e elitista, que faz
PROBLEMA
com que o devido processo legal seja ignorado e a polícia deva buscar “mirar na cabecinha”.
O presente trabalho nasce da necessidade de refletir discutir as propostas alternativas de resolução de conflitos
de modo mais concreto, sob a ótica dos diretamente afetados pelo cometimento de crimes perpetrados por
agentes do Estado, buscando trazer um protagonismo para as vítimas e seus conhecidos, ao abordar as noções de
justiça de tais indivíduos e como esses enxergam se o sistema penal brasileiro atende a suas expectativas.
Realização de documentário com vítimas de familiares de crimes de Estado e membros de órgãos de Direitos
PRODUTO
Humanos.
O presente projeto busca dar visibilidade e destacar a importância das noções de justiça para cada familiar e dar
OBJETIVO
voz a esses, de modo a tentar demonstrar que o método de punição vigente não é necessariamente o mais
adequado.
Os encontros terão como objetivo a delimitação do problema objeto do Field Project, a organização dos temas
METODOLOGIA
analisados e, em seguida, o acompanhamento e supervisão das tarefas realizadas, quais sejam, a filmagem de
entrevistas a serem inseridas e editadas no documentário, para posterior apresentação ao público.
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.
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.
Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão.
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e
X
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito.
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor
X
HABILIDADE
soluções e decidir questões no âmbito do Direito.
X Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos.
Exigência
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de
MEC
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
RESOLUÇÃO
utilização de processos, atos e procedimentos.
nº 5, 18 de
dezembro de
Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas.
2018
X Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural.
Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.
X 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
X
interdisciplinar.
Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos.
Outras:
ATIVIDADE

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

1

Apresentação

2

Panorama geral de objetivos

3

Elaboração de roteiro de entrevista

4

Distribuição de entrevistas
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5

Convidado

6

Convidado

7

Análise dos produtos

8

Convidado

9

Análise dos produtos

10

Análise dos produtos

11

Convidado

12

Análise dos produtos

13

Concretização do documentário

14

Concretização do documentário

15

Apresentação do documentário

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

Participação: 20%, realização de entrevistas 50%, elaboração do trabalho final 40%
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente).
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