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RESUMO 

 

Esta pesquisa busca entender como a rede formada pelo Mídia Ninja se configura nas 

redes sociais em um período após as manifestações de junho de 2013. Através da 

extração da hashtag #MídiaNinja no Twitter e dos dados da página do grupo no 

Facebook, será realizado um mapa dos debates em ambos espaços, ressaltando como 

este se configura de formas diferentes em cada uma das mídias. Do Twitter, foram 

extraídos 3261 tweets, de 19 de julho a 16 de agosto, enquanto no Facebook, extraiu-se 

no dia 14 de outubro, as últimas 50 postagens da página. Como objetivo final, busca-se 

identificar o impacto dessa nova forma de narrar os acontecimentos, direto da rua e de 

maneira colaborativa, na discursividade das redes, com a análise dos tweets e os debates 

envolvidos ao redor desta hashtag.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  mídia ninja; cartografia das controvérsias; gephi; redes sociais. 

 

 

I. Introdução 
 

 

"Uma mão segura forte meu braço. Um homem alto, de óculos, com uma camisa 

clara fala: ‘Me dá uma entrevista? Quero pegar um depoimento seu’. Achando 

estranho, pergunto: ‘Qual seu nome, pra que veículo?’ Ele não responde.  

Com a outra mão falava freneticamente ao celular com alguém que parecia 

coordenar sua ação. Eis que começo a ser levado a força pelo ‘entrevistador’ 

enquanto um policial fardado chega junto. Ele pede para que eu abra a mochila. 

Revista, pede meu documento. Não acha nada de suspeito ou ilegal. Ainda assim, 

me avisa que serei encaminhado para a Delegacia.” (Relato de Filipe Peçanha, o 

Carioca, um dos repórteres NINJA detidos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, no 

dia 23 de julho de 2013). 

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ 5 – Rádio, TV e Internet do XIX Congresso de Ciências da Comunicação na 

Região Sudeste, realizado de 22 a 24 de maio de 2014. 
2 Recém Graduada do Curso de Jornalismo da UFES-ES, email: priscillacalmon@gmail.com  
3 Orientador do trabalho. Doutor em Comunicação (1993) pela Escola de Comunicação da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Pesquisador do quadro principal do Programa de Pós-Graduação de 

Comunicação da supracitada instituição, desde 2001 desenvolve pesquisa no CIBERIDEA – Núcleo de 

Pesquisa em Tecnologia, Cultura e Subjetividade – sobre as transformações da mediação social e da 

organização do público ocasionada pela entrada em cena da Internet e suas redes interativas de 

comunicação distribuída. 
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Num capitalismo cognitivo, que subsumi toda a linguagem a um campo de valorização 

mercantil, é possível construir outros modos de narrar o mundo dentro e para além 

deste? Narrar os acontecimentos sociais, num contexto em que a imprensa se radica no 

discurso dos vândalos e baderneiros, as narrativas de rua, que aparecem e desaparecem, 

que caem e sobem, como os ninjas, apesar de dar visibilidade à brutalidade do poder, 

não estariam limitadas aos dispositivos impositivos de vigilância e censura das 

estruturas 2.0 de mídia online?  

 

O relato acima é um dos momentos decisivos e marcantes para a trajetória Ninja, 

inserida num contexto de total repressão, censura e vigilância. Em meados de julho, o 

grupo ainda seguia fortemente na defesa e luta pela liberdade de informação e expressão 

e neste período em particular, levanta diferentes controvérsias nas redes entorno da 

motivação e interesses por trás da organização - uma forma de abalar a hegemonia 

marcante e decisiva do grupo para as transformações da narrativa de rua. Antes de 

detalhar esses momentos com mais clareza é necessário adentrar nas história e 

surgimento das formas de narrativa em tempo real. 

 

Os anos 70 já apontava - com o surgimento dos BBS, Bulletin Board System - a cultura 

do usuário emergindo com seus dispositivos de mídia comunitária. Eles fundavam a 

base da comunidade virtual e a lógica participativa da Internet. Em seguida, 

caracterizada pelo hipertexto e o www, a web 1.0 nascia com seus formatos de narrativa 

online, estava configurada o modelo de homepage, de conteúdo editado e de 

propriedade do autor. O caminho para a web 2.0 e sua era dos wikis, mídias sociais e 

uso da inteligência coletiva para a construção de um “cérebro global” estava aberto. 

Com seu caráter de descentralização, nessa fase, o usuário deixava de ser um mero 

espectador para se tornar um ser ativo sobre a criação e compartilhamento de conteúdo.  

 

É aqui que os ninjas, ativistas e ciberpunks encontravam o terreno fértil para explorarem 

o que agora era um direito de todos, a comunicação, com seus espaços construídos para 

“falar” e milhares de pessoas dispostas a “ouvir”. Na web 2.0 a tecnologia deixa de ser o 

que conectava os usuários, agora, são as pessoas que se conectam através de tecnologia. 

(CURTY, 2008). Nesse cenário, a tecnologia tem posição coadjuvante em uma web 

centrada em suas manifestações coletivas e subjetividades ascendentes.  
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O estudo das narrativas ninjas nos apresenta o momento da generalização da capacidade 

coletiva de contar as histórias de rua e amplificá-las pela extensa rede social e seus 

canais como o Twitter, Facebook, Instagram, além de novos canais de disseminação de 

conteúdo, sobretudo o Twitcasting, que surgiu no cenário das manifestações como uma 

janela do mundo, mostrando a vida real contada por imagens e sons. Os ninjas e toda a 

multidão presente nas ruas passavam a explorar suas narrativas pela imagem. É o velho 

ditado “vê” para “crê”. Aqui, qualquer pessoa conectada à Internet poderia ver com seus 

próprios olhos e tirar as conclusões da cobertura que estava sendo transmitida ao vivo 

das manifestações.  

 

O que caracteriza essa sociedade que vive na era pós-mídia de massa é portanto, como 

afirma Bentes (2010), essas práticas descentralizadas de comunicação, que podem criar 

novos ambientes colaborativos e participativos. No momento em que toda a sociedade 

produz informação, na qual “nós somos mídia”, com capacidade cognitiva, de produzir 

linguagens, o mercado potencial de atuação é enorme, heterogêneo e diversificado. Ou 

seja, a questão em jogo é potencializar o momento de transição entre uma velha 

tecnologia (utilizada de forma vertical pelo meios tradicionais de comunicação) para 

uma produção de conteúdo horizontal que tenha “potencial livre, participativo e 

colaborativo, que demanda uma outra lógica, não hierarquizada, não centralizada, 

polifônica na produção de informações” (BENTES, 2010, online). 

 

Esse cenário havia sido também preconizado por alguns importantes autores, como Clay 

Shirky, Pierre Lévy e Dan Gillmor. Todos eles acreditavam que as comunicações teriam 

passado por uma importante transformação. “Todos podíamos escrever, não apenas ler, 

de formas nunca antes possíveis. Pela primeira vez na História, qualquer pessoa que 

dispusesse de um computador e de uma ligação à Internet podia, pelo menos no mundo 

desenvolvido, ser proprietária de um órgão de imprensa. Qualquer um podia publicar 

notícias” (GILLMOR, 2005, p.41).  

 

Após a revolução do compartilhamento, iniciada pela popularização do Napster, quem 

tem poder de publicar não é quem tem mais audiência - lógica na qual funcionam os 

veículos tradicionais de comunicação – mas quem acumula mais interações. Dessa 

forma, o valor de uma rede passou a ser calculado em cima de quantos grupos se 

consegue criar e mobilizar na Internet, tornando-os público e colaboradores da produção 
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de uma agenda informativa. Isso é a base das redes peer-to-peer (p2p). Ou que 

popularmente passou a se chamar de redes sociais na internet ou web 2.0. (MALINI, 

2011, p.02).  

 

Os ninjas configuram uma ação p2p radical, à medida que, sem edição, tornam público 

qualquer tipo de manifestação, mesmo aquelas que seja contra o próprio interesse 

daqueles que a narram. Eles revivem a napsterização da informação, que faz com que os 

usuários da rede tenham acesso a tudo que acontece referente aos protestos no Brasil, 

em particular no ano de 2013, entre junho e outubro, um período de produção intensa de 

narrativas das ruas. Ou seja, instaurava-se, pelo próprio usuário, ponto a ponto, um 

grande mural de conversação.  

 

A genealogia dos conflitos organizados em rede se inserem em um contexto alterado 

pelas novas formas de comunicação mediadas pelo computador. Os embates da era da 

informação estão situados em um extremo menos militar, de baixa intensidade e mais 

social no geral, denominados como guerra em rede (netwar). Esse termo faz referência a 

um modo emergente de conflito no qual os protagonistas utilizam uma estrutura de 

organização em rede, além de doutrinas, estratégias e tecnologias compatíveis com a 

fase que vivemos. Esses atores geralmente estão dispostos de formas dispersas, em 

pequenos grupos e indivíduos que se comunicam, coordenando e dirigindo suas lutas de 

maneira interconectada, sem um comando central. (Arquilla e Ronfeldt, 2003). 

 

Através da sua estrutura em rede e a capacidade de enxameamento, esses grupos 

diferenciam-se do modelo tradicional de conflito, por conseguirem atingir a qualquer 

ponto a partir de zonas remotas. Nesse cenário, os protagonistas se apresentam como 

um conjunto de nós diversos e dispersos que compartilham um conjunto de ideias e 

interesses, além de estarem preparados para atuar de modo completamente 

interconectado sob múltiplos canais. Arquilla e Ronfeldt (2003) explicam que o desenho 

e a atualização das redes dependem de cinco âmbitos de análise: organizativo (avaliação 

da estrutura em rede), narrativo (a história que se conta), doutrinal (estratégias e 

métodos de colaboração), tecnológico (sistemas de informação) e o social (laços 

pessoais que asseguram a lealdade e confiança). Aqui, enfatizarei em dois principais 

âmbitos, o organizativo e a narrativa. 
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II. Novas Subjetividades  

 

As novas mídias estavam sendo construídas pelos próprios usuários conectados em rede, 

inaugurando o que Dan Gillmor (2005) chamou de jornalismo cidadão. Com o 

surgimento dos blogs e das mídias sociais, um novo sujeito passa a existir na internet. E 

esse sujeito, como afirmam Negri e Hardt (2012) funcionava a partir de uma outra 

lógica, a inteligência de enxame, que funcionavam com um objetivo comum simples: 

manter a comunicação aberta na rede. Para os autores, esse tipo de ataque em rede 

poderia parecer desorganizado e sem centro, uma multidão de irracionais e 

desconhecidos, mas em seu interior ela era organizada, racional e criativa, numa 

“inteligência de enxame”.  Para Toret (2013) a particularidade dessas multidões 

conectadas estavam na capacidade de conectar, agrupar e sincronizar, através de 

dispositivos digitais, os cérebros e corpos de um grande número de sujeito em 

sequências de tempo, espaço, emoção, comportamento e linguagem.  

 

Alguns autores buscaram conceituar essa nova subjetividade emergente na internet. 

Rheingold (2004) nomeia de “smart mobs”, as multidões inteligentes, uma mobilização 

coletiva e espontânea de pessoas organizadas pelo uso de sistemas eletrônicos, capazes 

de atuar conjuntamente ainda que não se conheçam. Participantes vão adicionando não 

participantes e quanto mais cresce, mais inteligente fica. Pierry Lévy (1998) denomina 

de inteligência coletiva, que está distribuída por toda parte e que se valorizada e 

coordenada, resultará em um positivo reconhecimento e mobilização das competências. 

“A base e o objetivo da inteligência coletiva são o reconhecimento e o enriquecimento 

mútuos das pessoas, e não o culto de comunidades fetichizadas ou hipostasiadas” (Lévy, 

1998, p.29).  

  

Para Johnson (2001) essa nova dinâmica forma os “coletivos inteligentes”, que são 

complexos sistemas adaptativos com comportamento emergente. Esse processo se 

assemelha à lógica do enxame, com a ausência de líder, pensamento descentralizado e 

padrões de comportamento construídos coletivamente (em grande escala) através do 

processo bottom-up (conhecimento de cima para baixo). Latour (2012) denomina “ator 

rede”, conceito que não se reduz a um único ator nem a uma rede, mas a uma série de 

elementos conectados entre si. A atividade dessa rede de atores consiste em fazer 
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conexões com novos elementos de uma rede, sendo capazes de redefinir e transformar 

seus componentes.  

  

Gillmor (2004) nomeia de mídia cidadã, quando o público deixa de ser um mero leitor e 

passa a fazer parte do processo de construção da notícia, alterando o papel unidirecional 

que o jornalismo sempre exerceu na sociedade, dando lugar a múltiplos discursos e 

vozes sobre um mesmo fato. “Tudo se resume a algo de muito simples: os leitores (ou 

telespectadores ou ouvintes) sabem mais do que os profissionais dos media. Uma 

verdade por definição: eles são muitos e nós, nas mais da vezes, somos um só” 

(Gillmor, 2004, p.119).  

  

Todos esses autores corroboram para uma mesma direção, existe uma multidão de 

pessoas cada vez mais conectadas, em um sistema baseado em redes, no qual o número 

de conexões só tende a aumentar e a caminhar para verdadeiras mudanças na sociedade 

no que diz respeito à governos, à democracia e ao agrupamento em torno de causas 

diversas. Essa multidões inteligentes reunidas caminham seguindo sua força de 

colaboração e seguem derrubando não só a hegemonia de meios de comunicação 

tradicional, como também criando novas formas de se narrar um acontecimento, que 

perpassam experiências ao invés de discursos. A geração que caminha nas ruas é, como 

afirma Bentes (2013), uma multidão de desorganizados e o desafio daqui pra frente será 

fazer política com essas novas subjetividades. A construção desse cenário se dá, 

segundo a autora, a partir de práticas descentralizadas de comunicação advindas com a 

Internet, que tem o potencial de criar ambientes de trabalho, de educação, de lazer, 

colaborativos e participativos, rompendo com velhas formas de hierarquização e de 

aprendizagem unidirecionados e/ou centralizados, estimulando processos de ampla 

conectividade em rede, coletivos (Bentes, 2009, p.71). 

 

 

III. Mídia Ninja: da invisibilidade a visibilidade no Facebook 

 

Denomina-se “Ninja” – N.IN.JA, as Narrativas Independentes Jornalismo e Ação, como 

a capacidade coletiva em contar – de forma multimídia – as histórias da rua e torná-las 

pública pela rede densa de perfis na redes sociais. Olhando dessa forma, os ninjas não 

diferem dos hackers colaboradores do Wikileaks, por exemplo, que tornam público 
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documentos confidenciais. A lógica aqui é de tornar visível um processo invisível. Não 

há possibilidades de existência de disputa pelo tempo real, uma vez que essa guerra em 

rede já foi vencida pelos hackers da rua. A genealogia e organização dos ninjas é a 

mesma dos hackers, no sigilo do seu anonimato, produzem sua narrativa e estabelecem 

sua subjetividade enquanto viralizador de conteúdo. É a ideia de que tudo deve ser 

tornado público.  

 

Observando a rede formada pelos últimos 50 posts da página do Mídia Ninja no 

Facebook, extraídas no dia 14 de outubro de 2013, nota-se a existência de informações 

vindas de todas as partes do Brasil, mensagens que foram enviadas pela multidão de 

anônimos, sempre à postos para colaborar, é a mágica ninja de tornar público e visível, 

sem filtros, o acontecimento narrado na rua ou no interior de uma narrativa específica.  

 

Neste período em particular, três grandes momentos marcaram a página e tiveram o 

ápice em número de comentários, curtidas e compartilhamento; o primeiro deles (nó 

roxo) foi a postagem que exibia uma imagem da praça Cinelândia em dia histórico na 

luta pela educação, no qual centenas de pessoas tomaram as ruas do centro do Rio de 

Janeiro;  o segundo momento (nó azul) era uma postagem também com uma imagem 

que mostrava o carro da Polícia Militar virado de cabeça para baixo após o confronto 

em frente a Secretaria Estadual de Educação em São Paulo; no terceiro momento (nó 

verde), a imagem era de milhares de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro em apoio à 

Figura 1- Grafo construído a partir dos últimos 50 posts da página do Mídia Ninja no Facebook – extraído em 14 de 

outubro de 2013 - e minerado no Gephi 
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manifestação dos professores que havia ocorrido na semana anterior a imagem. Apesar 

das diferenças de temas, imagens, e locais de atuação dos ninjas, todas as postagens 

com maior popularidade, tiveram um claro e forte discurso de emoção, além da grande 

relação de proximidade que todas elas estabelecem com seu público na página. (ver 

figura 1 acima) 

 

Figura 2 – Grafo anterior sem rótulos, cada cor é uma postagem diferente e forma uma nova comunidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divididos em duas partes, com rótulos (títulos das postagens) e sem rótulos (formação 

das comunidades), com o mesmo grafo exposto de formas diferentes podemos visualizar 

a emergências das controvérsias, algumas já explicitadas acima. Observa-se no grafo 

um público heterogêneo, crescente e ao mesmo tempo impressionante. Ele choca porque 

não para de crescer e tem como altíssima a sua popularidade. Cada postagem se torna 

uma comunidade e isso acontece porque as Mídias Ninjas possuem uma audiência 

grande e atenta tudo que circula pelo canal. 

 

 

III. A rede Ninja no Twitter   

 

Após a análise da rede altamente conectada da página no Facebook, buscarei destacar 

algumas singularidades do #MídiaNinja no Twitter, ressaltando duas principais 
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características dessa narrativa, os hubs e as autoridades. Importante destacar o período 

de extração destes dados, que no total foram 3261 tweets com a hashtag #MídiaNinja, 

minerados do dia 19 de julho de 2013 ao dia 16 de agosto do mesmo ano, em um 

período pós manifestações de junho mas que ainda expressava em protestos nas ruas e 

nas redes, diversos movimentos e reivindicações sociais. Neste mesmo período, a Mídia 

Ninja era debatida e atacada, em um movimento paralelo ao que ocorria ao Fora do 

Eixo, sobre suas origens e motivações. Portanto, para entender, antes de adentrar nos 

tweets, a configuração dessa rede, utilizarei o Gephi como ponto de partida para pontuar 

os principais atores e debates envolvidos.  

 

Na rede abaixo (figura 3), temos uma visão geral do grafo em torno da estatística 

denominada HITS. Essa métrica determina dois valores para uma página: a sua 

autoridade e o valor de hub. Essa métrica está relacionada entre as páginas (ou nós) que 

são autoridades sobre um tópico e as páginas que interligam essas autoridades, os hubs 

(FILHO, 2005). Os hubs são portanto aqueles que indicam para boas autoridades 

enquanto a autoridades são as páginas pontuadas por muitos bons hubs (KLEINBERG, 

1998).  

 

Figura 3 – Grafo com aplicação de estatística de Autoridade. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 10 

Com a maior estatística de autoridade neste dataset, o deputado estadual do Psol 

@MarceloFreixo mobilizou a rede com um apenas um único tweet, configurando-se 

assim como perfil de maior autoridade nesta narrativa. A publicação do deputado dizia: 

“Twitter da PM justifica prisão dos membros do mídia ninja como ‘incitar violência dos 

manifestantes transmitindo ao vivo’, em uma clara demonstração de discordância com a 

justificativa da Polícia Militar - opinião que foi retuitada por 386 perfis. Logo atrás dele, 

os perfis do @Observatorio e @JornalOGlobo, apareceram em segundo e terceiro lugar, 

respectivamente; a posição de ambos configura-se por estes apresentarem notícias 

atualizadas de seus portais sobre a Mídia Ninja, porém com conteúdo extremamente 

diferentes. No canal do Observatório da Imprensa, as matérias divulgadas têm um alto 

teor crítico, com o debate e a discussão da Mídia Ninja enquanto nova forma de narrar 

os acontecimentos da rua, o Jornal O Globo, por outro lado, ganhou o seu lugar por 

tweets que mostravam a tentativa do canal em transmitir ao vivo as manifestações de 

rua que aconteciam no Rio de Janeiro, contra o governador Sérgio Cabral e a visita do 

Papa ao Brasil.  

 

Figura 4 – Grafo com estatística de Hub 
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Ao analisar a formação do grafo com a estatística de hub (ver figura 4 acima), 

observamos, por outro lado, uma configuração totalmente diferente da anterior - 

relacionada a autoridade. Aqui, em um emaranhado de nós, os hubs encontram-se no 

centro do grafo, constituindo os “muitos” dessa narrativa, que ajudam a manter o debate 

vivo em torno da hashtag #MídiaNinja. São os hubs que referenciam as autoridades, 

mobilizando a rede em torno das novidades pontuadas pela mesma em torno de um fato. 

Ou seja, eles retuitam as autoridades e repercutem entre si, configurando assim a relação 

mútua, hub-autoridade.  

 

Em torno do Mídia Ninja, o principal hub foi o perfil @StanleyBurburin, um importante 

ativista na luta pela liberdade de expressão e que exerce um papel de “porteiro” das 

informações que circulam na rede. Neste debate, o perfil ativista se apresenta em um 

tom altamente crítico em relação ao Mídia Ninja, lançando em seus tweets dúvidas 

sobre a verdadeira intenção do canal, como o tweet que dizia: “O curioso é que onde 

tem manifestação que a Globo transmite ao vivo, os Mídia Ninja também estão”. 

Observa-se que todos os tweets retuitados da página do @StanleyBurburin se referiam a 

possível relação entre o Mídia Ninja e a Globo.  

 

Figura 5 – Filtro “intervalo” com os principais hubs da narrativa Ninja 
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Em segundo e terceiro lugar, dois outros perfis se destacaram como hubs, o 

@blogolhonamira e @pvedechi. Em seus tweets, o primeiro apresentou um forte 

discurso crítico contra a Mídia Ninja, como o que dizia: “Após as redes sociais 

mostrarem sua ligação umbilical com o PT, Mídia Ninja perde força e interesse”. O 

perfil @pvedechi não foi diferente, apresentando conteúdos que relacionavam o 

movimento dos Ninjas com o Partido dos Trabalhadores: “O Mídia Ninja também cobre 

manifestação contra o Foro de São Paulo? Ou o padrinho Lula não deixa? Só pra saber”. 

 

Observa-se que os hubs dessa narrativa (ver figura 5 acima) são perfis que 

bombardeiam a Mídia Ninja sobre questões críticas e a acusam de envolvimento com 

partidos políticos e ausência de neutralidade na cobertura dos fatos. Outros importantes 

hubs, como @marcodni50 e @opinioso, também tiveram grande quantidade de retuites 

devido a suas publicações: “Mídia Ninja = Pablo Capilé, Bruno Torturra = PT/PSOL. 

‘Black blocs’ vão por aí também. É a esquerda ‘afiando as unhas’”; “O pessoal do Roda 

Viva tem dificuldade com a tecnologia e o pessoal da Mídia Ninja, com o jornalismo. É 

isso aí, gente, podemos dormir”, respectivamente.  

 

 

IV. Conclusão 

 

 

Observamos com a análise da rede posterior aos protestos de junho de 2013, uma 

divisão do debate, de formas muito distintas no Twitter e no Facebook, justificado pela 

origem intencional dos dados extraídos. De um lado, um dataset de usuários, postagens 

e curtidas da página Mídia Ninja no Facebook, formada por seguidores e apoiadores do 

grupo, que acreditam e defendem a causa dos Ninjas, é a rede constituída por uma 

comunidade altamente conectada. De outro lado, através da extração dos dados no 

Twitter a partir da hashtag #MídiaNinja, percebemos uma configuração totalmente 

diversa, com um debate caloroso em torno de temas diversos: questionando o grupo 

enquanto esse se diz independente, se existem partidos políticos envolvidos, qual a 

verdadeira intenção nas coberturas ao vivo e da rua, assim como questões levantadas em 

defesa da organização, relacionadas a opressão das ruas pela Polícia Militar, as 

possibilidades de construção de novas narrativas que o grupo propõe, entre outras. 
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Importante lembrar, entretanto, que ambos os datasets configuram-se primeiramente, 

por um período pós manifestações, no Twitter (de julho a agosto) houve um 

deslocamento do debate até então totalmente em apoio aos Ninjas para uma subversão 

do grupo, esse movimento de apoio/contra se deu em um cenário no qual o Fora do Eixo 

também havia sido colocado em cheque após a denúncia de Beatriz Seigner, esse 

movimento foi o auge das críticas direcionadas aos Ninjas, que repercutiu, claramente, 

nas redes sociais. No Twitter, os hubs, que costumam ser os propagadores das 

informações mais importantes divulgadas pelas autoridades nas redes, constituíram-se 

como os mais altos críticos apontando em direção aos Ninjas, até então alvo de intensa 

mobilização positiva nas redes.   

 

Outro ponto merece destaque destes dados, no Twitter, é onde encontramos, de forma 

mais clara e evidente, o forte debate ao redor dos Ninjas. Foi nele que os atores se 

apresentaram como propagadores deste debate. Ator aqui na direção da teoria Ator-

Rede de Latour (2012) na qual estes não são a fonte de um ato e sim um alvo móvel de 

um amplo conjunto de entidades que enxameiam em sua direção. 

 

A análise da rede no Facebook, por outro lado, nos fornece um cenário fragmentado por 

postagens, no qual cada publicação por si só configura-se como uma fonte de debates, 

ou seja, em cada post, há diversos comentários, curtidas e compartilhamentos. Nesta 

rede social, é dentro de cada postagem que encontra-se a possibilidade de análise de 

controvérsias. Necessário notar também que cada postagem agrega diferentes usuários, 

isso pode ser explicado por ser o canal um distribuidor de informação totalmente 

diferente de usuário a usuário, o que significa que uma mesma mensagem não chega de 

formas semelhantes ao mesmo perfil, seja pelo horário de acesso ou característica do 

feed de notícias. Essa característica fragmentária das postagens auxilia na formação 

desses diferentes clusters, já que a postagem mais popular sobre a Cinelândia teve um 

público totalmente distinto da que dizia sobre o carro da Polícia Civil virado pelos 

Black Blocks. Ou seja, de formas muito diferentes, ambas as cartografias das redes nos 

fornecem um mapa dos acontecimentos e dos debates referentes a um período específico 

da história. Nota-se, entretanto, neste banco de dados específicos, que o Twitter nos 

forneceu um rico e caloroso debate, enquanto o Facebook configurou-se como a rede 

ego da própria página.  
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