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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  
MODERAÇÃO DE CONTEÚDO E DIREITOS HUMANOS EM TEMPOS DE CONFLITO: TIK TOK E DILEMAS NO CONTEXTO 
DE GUERRA NA UCRÂNIA 

AUTORIA YASMIN CURZI DE MENDONÇA E GIULLIA THOMAZ DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO GIULLIA THOMAZ DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente. 

PÚBLICO ALVO Sociedade em geral. 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

Identificação de potenciais violações a Direitos Humanos na divulgação de conteúdo audiovisual altamente 
engajado na plataforma TikTok, no âmbito do conflito armado na Ucrânia; Identificação de possíveis 
responsabilizações a empresas de tecnologia no sistema internacional; Construção de um Policy Briefing com 
medidas de contingenciamento para tempos de crise;  

PROBLEMA 

Conflitos entre países, na era digital, ganham um novo ator como potencial amplificador de discursos 
problemáticos que possam violar Direitos Humanos: as plataformas de redes sociais. Narrativas de xenofobia, 
racismo e incitação à violência têm sido identificadas em diversas redes e, principalmente, a da companhia 
ByteDance, TikTok, devido a suas ferramentas nativas que facilitam a criação de conteúdo audiovisual e a seus 
algoritmos (pouco transparentes) de amplificação com direcionamento de acordo com interesse dos usuários 
(microtargeting). Diante deste contexto, o presente projeto procura se debruçar sobre a seguinte pergunta: quais 
os mecanismos, no âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos e de políticas de boas práticas, que 
podem ajudar a mitigar a difusão de tais conteúdos problemáticos?  

PRODUTO 

O produto dos encontros será um relatório em formato de Policy Briefing contextualizando os principais dilemas 
de moderação de conteúdo trazidos pela plataforma de rede social, TikTok, em contextos de conflito armado, 
tendo como principal objeto de estudo o atual conflito entre Rússia e Ucrânia. O documento deve atender aos 
seguintes critérios: (I) Oferecer um panorama geral da relevância do assunto para o estudo da moderação de 
conteúdo, indicando principalmente a relevância das políticas de comunidade do TikTok em relação à moderação 
de conteúdo que atente a Direitos Humanos; (II) Apresentar a relevância do recorte da Guerra na Ucrânia para 
este dado tópico, indicando de que maneiras as dinâmicas e problemáticas observadas nesse contexto podem 
extrapolar o caso observado; (III) O relatório deve ser capaz de tornar inteligível, usando de linguagem 
multidisciplinar, acessível aos diversos públicos, os problemas da moderação de conteúdo online, mapeando 
autoridades responsáveis, bem como possíveis responsabilidades das plataformas no sistema internacional. 

OBJETIVO 

Este Field Project tem como objetivo a capacitação do corpo discente na compreensão de relações conflituosas 
que permeiam a garantia de direitos humanos no contexto das novas tecnologias, com a finalidade de elaboração 
de um relatório de caráter multidisciplinar. O documento a ser produzido deve evidenciar o poder de 
gerenciamento dos alunos na elaboração de uma “tabela de contingência” a ser construída coletivamente. Com 
isso, os discentes devem desenvolver habilidades de coleta de dados, com uma amostra representativa do 
problema a ser observado através das redes sociais. O objetivo é que os alunos sejam capazes não somente de 
identificar e selecionar materiais audiovisuais de relevância para a discussão do problema sugerido, mas que 
também sejam capazes de organizar e produzir um parecer crítico sobre tal material coletado de maneira a 
destacar a coerência analítica dentre as variáveis propostas para a observação. Por fim, os alunos devem também 
exercitar a capacidade de proposição de regulação da moderação de conteúdo que seja útil ao problema indicado, 
assinalando quais documentos do sistema internacional de Direitos Humanos podem se aplicar à empresa 
Bytedance, bem como quais órgãos da sociedade civil devem estar envolvidos na elaboração de propostas para a 
regulação de práticas nocivas como a amplificação de conteúdos que venham a promover racismo, xenofobia e 
discurso de ódio. 

METODOLOGIA 

Para a execução desta pesquisa, contaremos com uma abordagem multimétodos:  
(i) Revisão de bibliografia sobre moderação de conteúdo, bem como sobre Direitos Humanos e empresas.  
(ii) Coleta de dados: coleta e sistematização de material audiovisual circulando na plataforma TikTok que viole 
Direitos Humanos; 
(iii) Análise de documentos: análise das políticas de comunidade do TikTok e de relatórios com estudos de caso 
sobre as implicações entre TikTok, moderação de conteúdo e violações a DH.   

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

x 
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. 

 
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. 

http://www.fgv.br/direitorio
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Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

 Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

x Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

x 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.  

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 
Qual a relação da Guerra da Ucrânia e o TikTok? Apresentação do tema, linha cronológica dos eventos e das políticas 
de comunidade do TikTok. 

2 
Porque o Tik Tok? Entendendo a importância da rede chinesa em países considerados “não-ocidentais”; mapeando 
diferenças entre o Tik Tok, o Youtube e o Facebook. Leitura dos Ruggie Principles e do Relatório de David Kaye, 
OHCR (2017);  

3 
Análise de conteúdos pré-selecionados; identificação das principais narrativas em jogo no conteúdo de influencers. 
(i) 

4 
Análise de conteúdos pré-selecionados; identificação das principais narrativas em jogo nos comentários dos vídeos 
mais divulgados. (ii) 

5 Análise de conteúdos pré-selecionados; identificação das principais narrativas em jogo nas trends mapeadas. (iii) 

6 
O que estamos mapeando? Definição das variáveis para a tabela de contingência e definições básicas para a coleta 
do material a ser analisado. 

7 
Quais são as nossas ferramentas de análise? Definição de ferramentas conceituais e demais ferramentas de análise 
dos conteúdos selecionados; Divisão da turma para a pesquisa de conteúdos a serem trazidos nos próximos 
encontros. 

8 
Primeira apresentação e discussão de conteúdos trazidos pelos alunos diante dos critérios pré-estabelecidos. 
Construção conjunta do arquivo colaborativo que será a tabela de contingência.  

9 
Segunda apresentação e discussão de conteúdos trazidos pelos alunos diante dos critérios pré-estabelecidos. 
Construção conjunta do arquivo colaborativo que será a tabela de contingência 

10 
Terceira apresentação e discussão de conteúdos trazidos pelos alunos diante dos critérios pré-estabelecidos. 
Construção conjunta do arquivo colaborativo que será a tabela de contingência 

11 Redação de relatório (I); elaboração da estrutura do documento; divisão de tarefas para a produção final. 

12 
Redação de relatório (II); decisões a respeito da apresentação do conteúdo audiovisual analisado; mapeamento das 
principais críticas e narrativas a serem abordadas; divisão de tarefas da redação das análises feitas em conjunto. 

13 Redação de relatório (III) apresentação do andamento da divisão de tarefas de redação/produção do relatório. 

14 Redação de relatório (IV) apresentação do andamento da divisão de tarefas de redação/produção do relatório. 

15 
Redação de relatório (V) apresentação do andamento da divisão de tarefas de redação/produção do relatório para a 
finalização. Ajustes finais e avaliação da relevância do documento.  

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Tipos de avaliação e respectivas pontuações ou pesos: entrega de tarefas e compromisso com a divisão de trabalhos 
(50%), presença e engajamento nas discussões (50%) 

Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 
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