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Resumo 

 

Sites de redes sociais têm sido cada vez mais utilizados por coletivos e redes de mídia livre. 

Nesse contexto, o objetivo deste artigo é investigar como a Mídia Ninja percebe e efetiva as 

affordances presentes no Twitter. Para responder a essas questões, entrevistamos a gestora do 

perfil da Mídia Ninja, e confrontamos as informações obtidas na entrevista com as publicações 

da Mídia Ninja em sua conta no Twitter, nos dias 20 e 21 de outubro de 2017, a fim de saber se 

as affordances percebidas foram efetivadas. 
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PERCEPTION AND EFFECTIVENESS OF TWITTER AFFORDANCES 

A case study of the @MediaNinja profile 

 

Abstract 

 

Social network sites have been increasingly used by collectives and networks of digital 

activism. In this context, the purpose of this article is to investigate how the Mídia Ninja 

perceives and effective the affordances present in Twitter. To answer these questions, we 

interviewed the Ninja Media profile manager, and compared the information obtained in the 

interview with the Ninja Media publications to your Twitter account on October 20 and 21, 

2017 to see if the affordances perceived were carried. 
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1. Introdução  

 

Na contemporaneidade, os sites de redes sociais, como Facebook, Twitter e Instagram, 

estão no centro da vida das pessoas. Na esfera privada, essas plataformas possibilitam ao 

usuário compartilhar informações pessoais com familiares e amigos. Na área comercial, as 

empresas lançam mão dessas ferramentas para estar onde seus consumidores estão, através da 

publicidade e do marketing direcionados. Na esfera pública, os governos as utilizam para 

aumentar a transparência de sua gestão e convocar a participação cidadã.  No ativismo, sujeitos, 

movimentos sociais e identitários, coletivos e redes de midialivrismo utilizam essas plataformas 

para hackear a narrativa da mídia mainstream.  

Conforme Boyd e Elisson (2013, p. 158), um site de rede social é uma plataforma de 

comunicação em rede, e possui três características básicas: 1) os participantes possuem um 

perfil de identificação única; 2) articulam publicamente conexões que podem ser vistas e 

cruzadas por outros participantes; 3) consomem, produzem e/ou interagem com conteúdos 

gerados por outros usuários mediante as conexões estabelecidas.   

A partir dessa observação, o conceito de affordance pode ser empregado para especificar 

os significados que os usuários atribuem a essas plataformas e como eles as utilizam. O conceito 

foi criado pelo psicólogo da ecologia James J. Gibson (1986), para compreender a interação 

entre os seres vivos e o ambiente. Depois, o termo foi apresentado e atualizado em outras áreas, 

especialmente o design (Norman, 1990) e a interação homem-computador (HCI) (Gaver, 1991).  

Desde junho de 2013, quando ganhou projeção na cobertura ao vivo das manifestações 

que tomaram ruas do Brasil, usando smartphones, internet 3G/4G e plataformas de streaming 

(TwitCasting, Livestream etc.), o coletivo Mídia Ninja (acrônimo para “Narrativas 

Independentes, Jornalismo e Ação”) utiliza sites de redes sociais para romper o monopólio da 

informação concentrado na chamada grande mídia ou mídias de massa. Portanto, este artigo de 

natureza qualitativa e inspiração etnográfica analisa como a Mídia Ninja percebe e efetiva as 

affordances presentes no Twitter.    

Como base teórica, utilizamos o conceito de affordance proposto por William Gaver, 

para quem os atributos físicos de um objeto indicam ações que o usuário é capaz de executar. 

Logo, acreditamos que um conceito que dialoga e complementa essa noção de affordance seja 
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o de effectivities (YOUNG et all., 2000), que, aqui, é empregado como a capacidade do usuário 

de efetivar tais ações. Antes de destacar os pontos de contato entre esses dois conceitos, 

discorremos sobre a evolução da noção de affordance. Nas seções seguintes, descrevemos nosso 

objeto e o Twitter.   

Para responder nosso problema de pesquisa, realizamos uma entrevista por e-mail com 

a gestora dos perfis do coletivo nos sites de redes sociais. Na entrevista, foram feitas as 

seguintes perguntas: 1) Quais os recursos do Twitter, além do tweet, como o mensagens e o 

momments, o coletivo usa e para quê? 2) Com qual frequência esses recursos são usados? 3) 

O que o Twitter possibilita fazer que outros sites de redes sociais não possibilitam? 4) Como 

você avalia a ampliação do número de caracteres do tweet, que passará de 140 para 280, e 

como essa mudança afetará a atuação da Mídia Ninja na plataforma? Na sequência, 

analisamos as publicações da Mídia Ninja em sua conta no Twitter, nos dias 20 e 21 de outubro 

de 2017, tomando como ponto de partida as informações obtidas na entrevista, a fim de 

descobrir se as affordances percebidas foram efetivadas.  

 

2. Breve evolução do conceito de affordance 

 

O conceito de affordance foi desenvolvido pelo psicólogo ecológico James J. Gibson, 

em seu livro The Ecological Aproach To Visual Perception, publicado em 1979 (aqui, estamos 

utilizando a reedição de 1986), para compreender a interação animal-ambiente. O termo, um 

substantivo derivado do verbo to afford (“fornecer”, “propiciar”, “proporcionar”), foi criado 

pelo autor, pois até então não existia outra palavra capaz de expressa suas ideias.  

O seu significado é simples e direto: “As affordances são o que o ambiente oferece ao 

animal, o que fornece ou provém, para o bem ou para o mal”3 (GIBSON, 1986, p. 127, tradução 

minha, grifo do autor). Como não há uma tradução para a língua portuguesa que expresse o 

conceito, iremos utilizar o termo original ao longo deste trabalho.  

As affordances são as possibilidades de ação que o ambiente e seus meios, representados 

pela terra, água e ar, oferece ao animal, como comer, caminhar, se proteger. O ambiente 

                                                           
3 “The affordances of environment are what it offers the animal, what it provides or furnishes either for good or 

ill” (GIBSON, 1986, p. 127, grifo do autor). 
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disponibiliza as informações que irão orientar o comportamento do animal. Uma vez que a 

percepção das affordances ocorre diretamente, o autor concluiu que o animal percebe o 

comportamento associado às características do ambiente, e não as qualidades ou propriedades 

dos objetos.  

Na perspectiva gibsoniana, a affordance existe independentemente das experiências, 

conhecimento ou da cultura do ator, mas a capacidade de percebê-las depende destas. Por 

exemplo, uma superfície horizontal, lisa e suficientemente rígida pode oferecer apoio para o 

ator “A”, mas não para o ator “B”, para quem a interação com essa superfície expressa 

affordances distintas: locomoção, colisão etc. Com isso, Gibson quer dizer que a affordance é 

uma propriedade relacional: ela emerge na interação entre o animal e o ambiente.     

Ao mesmo tempo em que a affordance é estável e objetiva – não muda conforme os 

objetivos ou as necessidades do observador –, também é subjetiva, pois utiliza o observador 

como um quadro de referência. A affordance, em outras palavras, atravessa a dicotomia sujeito-

objeto: ela pode ser representada pela imagem de uma seta bidirecional (Figura 1), que aponta 

para o ambiente e para o observador (GIBSON, 1986, p. 129). O psicólogo propõe a ideia de 

“ator-ambiente” para defender que ambos, o animal e o ambiente, são inseparáveis – não existe 

ambiente sem animal, e tampouco animal sem ambiente. 

 

Figura 1 – Representação da affordance 

 

                         Observador        Ambiente 

                                                                            Affordance 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Donald A. Norman foi quem introduziu o conceito de affordance no campo do design, 

para refletir sobre a operacionalidade dos objetos do dia a dia: mesa, telefone, computador, 

cadeira, cama, sofá etc. No livro La psicología dos objetos cotidianos (1990), o autor define as 

affordances como “as propriedades perceptíveis e reais do objeto, principalmente as 
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propriedades fundamentais que determinam como o objeto poderia ser utilizado”4 (NORMAN, 

1990, p. 24, tradução minha).   

Quando o usuário percebe as affordances, afirma Norman, ele sabe o que fazer só de 

olhar para o objeto, sem precisar visitar as instruções contidas no manual do usuário, por 

exemplo. Ações simples que demandam explicação indicam que o design do objeto fracassou: 

“Aqui resulta crucial o conhecimento que o designer tem da psicologia humana, junto com o 

conhecimento de como as coisas funcionam”5 (NORMAN, 1990, p. 27, tradução minha).  

Norman desenvolve esse raciocínio com a ideia de “modelos conceituais” ou a forma 

como simulamos o funcionamento do objeto. O modelo conceitual do designer deve coincidir 

com o modelo do usuário, para que o objeto possa ser operacionalizado corretamente, pois 

designer e usuário não conversam diretamente, mas através da “imagem do sistema”, que 

propõe a interpretação das affordances percebidas. Quando a imagem do sistema é pouco clara 

e coerente, o usuário irá operar o objeto com um modelo conceitual equivocado e se frustrar. 

Se Norman introduziu o conceito de affordance no design, William Gaver foi quem 

apresentou o conceito gibsoniano para os estudos de interação homem-computador. Pesquisas 

que, em alguns casos, conforme Ho e McGrenere (2000, p. 5), utilizam o significado de 

affordance oferecido por Norman. No artigo intitulado Technology Affordances (1991), 

William Gaver constrói um significado de affordance que difere do proposto por Norman: 

 

A interação de uma maçaneta com o sistema motor humano determina suas 

affordances. Ao agarrar uma barra vertical, a mão e o braço estão em uma 

configuração a partir da qual é fácil puxar. Ao entrar em contato com uma placa plana 

pressionando é mais fácil. Podemos perceber as affordances da maçaneta da porta, 

porque os atributos para agarrar estão disponíveis para a percepção. Finalmente, o 

curso da percepção para a ação parece direto, o que implica uma facilidade de 

aprendizagem desejável para os artefatos. No entanto, informações percebidas podem 

sugerir affordances que não existem; enquanto as que existem podem não ser 

percebidas. Por exemplo, as maçanetas verticais sugerem puxar, mas as portas podem 

estar trancadas. Em geral, quando as affordances aparentes de um artefato 

correspondem ao seu uso pretendido, o artefato é fácil de operar. Quando as 

affordances aparentes sugerem ações diferentes das que o objeto foi projetado, os 

erros são comuns e os sinais são necessários6 (GAVER, 1991, p. 2, tradução minha). 
                                                           
4 “las propiedades percebidas y efectivas del objecto, en primer lugar a las propiedades fundamentales que 

determinan como podría utilizarse el objecto” 
5 “En esto es lo que resulta crucial el conocimiento que tiene el diseñador de la psicología de la gente, junto con el 

conocimiento de cómo funcionan las cosas” (NORMAN, 1990, p. 27). 
6 “The interaction of a handle with the human motor system determines its affordances. When grasping a vertical 

bar, the hand and arm are in a configuration from which it is easy to pull; when contacting a flat plate pushing is 

easier. We can perceive the affordances of doorhandles because the attributes relevant for grasping are available 
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A discussão acima sugere uma compreensão de affordance diferente da estabelecida por 

Norman. Norman fala sobre affordance sugerindo uma ação, enquanto Gaver fala sobre o 

design que sugere a affordance da porta. O termo design é utilizado como a informação que 

especifica a affordance. Gaver usa a porta como exemplo para discutir as affordances 

imbricadas: as affordances agrupadas dentro de um mesmo espaço ou objeto. No exemplo, a 

affordance de rotacionar a maçaneta está imbricada dentro da affordance de abrir a porta: de 

forma simples, a ação de abrir a porta é precedida pela ação de rotacionar a maçaneta. Assim 

distribuídas no tempo, elas formam uma sequência de affordances ou affordances sequenciais. 

Gaver afirma que a distinção entre as affordances e as informações sobre elas permite 

considerar as affordances como propriedades a serem exploradas, não percebidas passivamente, 

como supõe Norman (GAVER, 1991, p. 3). Com isso, o autor sugere a possibilidade de 

existirem affordances ocultas no objeto, tendo em vista que a affordance existe por si só: não 

depende da capacidade do usuário de percebê-la. Ademais, se uma informação indica uma ação 

inexistente, temos uma affordance falsa. Neste ponto, Gaver está de acordo com o que Norman 

(1990) nomeou de affordances percebidas. No entanto, o autor propõe uma estrutura de 

raciocínio que coloca as affordances e as informações que as especificam em lados diferentes:  

 

Distinguir as affordances das informações percebidas sobre elas é útil no 

entendimento da facilidade de uso. Exemplos comuns de affordances se referem a 

affordances percebidas, em que há informações perceptíveis para uma affordance 

existente. Se não há informação para uma affordance existente, está escondida e deve 

ser inferida de outras evidências. Se a informação sugere uma affordance inexistente, 

existe uma affordance falsa sobre a qual as pessoas podem erroneamente tentar agir. 

Finalmente, as pessoas geralmente não pensam em uma determinada ação quando não 

há affordance para isso nem qualquer informação perceptível que a sugere7 (GAVER, 

1991, p. 3, tradução minha). 

                                                           
for perception. Finally, the course from perception to action seems a direct one, implying an ease of learning 

desirable for artifacts. However, perceptual information may suggest affordances that do not actually exist; while 

those that do may not be perceivable. For instance, vertical doorhandles suggest pulling, but doors may be locked. 

In general, when the apparent affordances of na artifact matches its intended use, the artifact is easy to operate. 

When apparent affordances suggest different actions than those for which the object is designed, erros are common 

and signs are necessary” (GAVER, 1991, p. 2). 
7 “Distinguishing affordances from perceptual information about them is useful in understanding ease of use. 

Common examples of affordances refer to perceptible affordances, in which there is perceptual information 

available for an existing affordance. If there is no information available for an existing affordance, it is hidden and 

must be inferred from other evidence. If information suggests a nonexistent affordance, a false affordance exists 

upon which people may mistakenly try to act. Finally, people will usually not think of a given action when there 

is no affordance for it nor any perceptual information suggesting it” (GAVER, 1991, p. 3). 
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Colocada por Gaver nesses termos, a efetivação da affordance depende das habilidades 

do usuário, já que ela existe independente da sua percepção. Uma caneta, por exemplo, permite 

escrever, mas se o sujeito não consegue movimentar o braço (effectivities), a affordance não 

será concretizada. O mesmo raciocínio se aplica, em nosso entendimento, aos sites de redes 

sociais. O usuário precisa ter conhecimento e domínio das funcionalidades da plataforma para 

efetivar as possibilidades de ação que ela habilita. O fato dessa habilidade ser subjetiva reforça 

a condição relativa da affordance: é racionalizada por alguns usuários, mas não por outros. 

Sujeitos com habilidades, desejos ou objetivos distintos percebem e efetivam affordances 

diferentes, pois precisamos ponderar que a sensibilidade dos usuários é igualmente diversa 

(ROWAN, 2015).  

Contudo, nem sempre as affordances relatadas pelo usuário são efetivadas. Surge, então, 

a necessidade nesse tipo de investigação de demarcar o contexto do relato da affordance e de 

sua efetivação. Talvez, o ponto mais interessante da pesquisa seja revelar affordances que não 

foram relatadas, porém efetivadas: usos que escapam da racionalidade e percepção do usuário, 

e que podem ser bem aproveitados pelas empresas detentoras desses ambientes. Neste caso 

específico, a pergunta não é sobre o que a plataforma oferece ao usuário, mas, sim, o que o 

usuário oferece à plataforma.  

O que não é percebido, em potencial, é mais valioso do que o que é percebido – para os 

pesquisadores, que podem trazer à luz comportamentos inconscientes do usuário, e para a 

plataforma, que pode monetizar essas affordances, ao gosto das empresas que promovem 

publicidade on-line direcionada e personalizada, a partir de dados como a geolocalização e as 

conexões do usuário. Observando esse processo, é possível dizer que as affordances efetivadas 

pelo usuário atuam como vetores de inovações da plataforma.   

 

3. Mídia Ninja  

 

A Mídia Ninja (acrônimo para “Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação”) ganhou 

projeção com a cobertura ao vivo das manifestações que tomaram as ruas de várias cidades do 

Brasil, em junho e julho de 2013, conhecidas como “Jornadas de Junho”, usando smartphones, 
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internet 3G/4G e plataformas de streaming (TwitCasting, Livestream etc.). Formado 

principalmente por jovens que não são jornalistas profissionais, mas ativistas full-time, que não 

separam vida pessoal do trabalho, o coletivo nasceu dentro do Fora do Eixo (FdE) – uma rede 

político-cultural criada em 2005, por comunicadores e produtores culturais de Cuiabá (MT), 

Uberlândia (MG) e Rio Branco (AC).    

Entendemos o trabalho da Mídia Ninja como uma experiência de midialivrismo, uma 

forma de comunicação por afetação, e não por discurso de verdade (BENTES, 2015, p. 182), 

em rede, colaborativa, que produz “novas agendas informativas e novos públicos, alargando 

assim o espaço público midiático” (ANTOUN; MALINI, 2013, p. 242). O midialivrista é o 

hacker de narrativas, pois utiliza sites de redes sociais, smartphones e outras tecnologias para 

implantar controvérsias e causar ruídos na narrativa das mídias corporativas, que se 

autodeclaram imparciais e objetivas.  É o que Howell-Fernández (p. 330, 2017) chama de 

“micropoder”: sujeito ou conjunto de sujeitos que adquirem poder ante às organizações 

estabelecidas, midiáticas e governamentais, porque aproveitam as vantagens das novas 

tecnologias de comunicação.  

De fato, de acordo com Bentes (2015), as narrativas produzidas pela Mídia Ninja se 

assemelham mais a crônicas, parciais e subjetivas, do que a textos informativos:  

 

O midialivrismo é tipicamente a manifestação de uma monstruosidade 

comunicacional: são desenvolvidos por uma “pessoa qualquer” ou por pequenos 

“coletivos” que, por produzir intensa diferença nos modos típicos de narração da 

mídia de massa sobre os acontecimentos logo se alçam como pequenas celebridades 

de nicho, tendo deste modo, de arcar com uma dupla dificuldade: produzir diferença 

e evitar, constantemente, a captura espetacular de sua vida (Ibidem). 
 

Curiosamente, a Mídia Ninja passou a pautar a grande mídia. Um exemplo emblemático 

aconteceu após a prisão do estudante Bruno Ferreira Teles, acusado de lançar coquetéis 

molotov, explosivo de fabricação caseira, num grupo de policiais durante uma manifestação no 

Rio de Janeiro (RJ), em julho de 2013. Ainda na delegacia, o estudante deu uma entrevista para 

a Mídia Ninja, onde pede ajuda para provar sua inocência. Após a entrevista, começou a circular 

no Facebook um vídeo que mostra que o estudante não portava coquetéis molotov quando foi 

preso. O caso virou pauta do Jornal Nacional, da TV Globo, que fez uma reportagem sobre a 
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prisão de Bruno, contendo partes da entrevista que o estudante concedeu para a Mídia Ninja e 

do vídeo que confirmou sua inocência e a prisão arbitrária das forças policiais.8  

 

A Mídia Ninja explodiu por ser símbolo de uma Mídia da Multidão, pois também cria 

fatos políticos e intervém nos fatos, tornando-se parte das notícias (os integrantes do 

Mídia Ninja foram detidos e presos pela polícia, acusados de incitarem as 

manifestações). Ela é a face de um fenômeno mais amplo de midialivrismo, que 

conseguiu provar, através de filmagens ao vivo [...] a existência de policiais à paisana 

infiltrados nas manifestações e cometendo atos de violência fora da lei (Op Cit., 2015, 

p. 828). 
 

Observamos que os ninjas não apenas cobrem, como também estimulam, ou se preferir, 

produzem acontecimentos sociais e políticos através das mídias sociais que utilizam. O Fora do 

Eixo – a célula-mãe da Mídia Ninja – após se consolidar como uma rede de produção cultural, 

tornou-se uma plataforma de articulação política em rede: no sentido de projetar algo ou alguém 

(SAVAZONI, 2014, p. 113). Vemos traços desse DNA na estética e no modo de ação da Mídia 

Ninja: por exemplo, o coletivo fez o registro fotográfico da campanha do deputado estadual 

Marcelo Freixo (PSOL-RJ) para a Prefeitura do Rio de Janeiro, nas eleições municipais de 2016 

(Figura 2).   

 

 

Figura 2 – Mídia Ninja e sua dimensão política 

 

                                                           
8 Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=tu9OP7MJUWY>. Acesso em: 05 abr. 2017. 
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                    Fonte: www.twitter.com/midianinja. 

 

Mais do que um coletivo midiático (BITTENCOURT, 2014a, 2014b), que se apropria 

das novas tecnologias de informação e comunicação, a Mídia Ninja oferece a imagem de um 

coletivo político-midiático: conectado a movimentos sociais e identitários, personalidades e 

partidos à esquerda no tabuleiro da política nacional e também latino-americana. Algumas 

declarações públicas dos ativistas, como as de Bruno Torturra9 e Pablo Capilé – idealizadores 

da Mídia Ninja – no programa Roda Viva, da TV Cultura de São Paulo10, em agosto de 2013, 

de que o coletivo é parcial e possui “lado”, convocam essa percepção. Uma percepção que 

encontra eco na minha própria vivência dentro do Fora do Eixo, entre 2011 e 2014.11   

Cada uma dessas plataformas é percebida e explorada pelos ninjas dentro da sua 

particularidade, já que possui perfis de públicos e funcionalidades diferentes, apesar de alguns 

desses recursos serem bastante semelhantes ou mesmo “iguais”, como o “Stories”, uma 

categoria de conteúdo efêmero que desaparece após ser visualizado, presente, primeiro, no 

Snapchat, depois, no Instagram, Facebook e WhatsApp. Desde o seu lançamento, em 2006, o 

Twitter vem incorporando recursos parecidos e sintaxes de algumas dessas ferramentas.  

O que pode ser lida como uma estratégia de sobrevivência da rede social (VAN DIJCK, 

2016) e manutenção do domínio sobre o universo dos microbloggings. Porém, o movimento 

                                                           
9 O jornalista se desligou da Mídia Ninja e, hoje, se dedica a um projeto próprio de jornalismo, chamado Fluxo. 
10 Mídia Ninja. Roda Viva. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=kmvgDn-lpNQ>. Acesso em: 04 

jun. 2017. 
11 Fui membro-fundador de um coletivo que era ponto de articulação local do Fora do Eixo, em Viçosa, Minas 

Gerais. 
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contrário também acontece: símbolo do Twitter, a hashtag foi incorporada pelo Facebook e o 

Instagram, para citarmos um exemplo. Em todos esses casos, o objetivo parece ser o mesmo: 

promover ações possíveis em outros ambientes em um único ambiente. Significa tornar-se 

atraente para usuários de serviços segmentados e, em consequência disso, explorar os 

metadados12 gerados, de acordo com os interesses da empresa e dos seus clientes corporativos.   

 

4. Metodologia e análise 

 

O Twitter é um site de rede social no formato de microblogging. A plataforma foi 

lançada em 21 de março de 2006, quando o co-fundador do Twitter, Jack Dorsey, publicou o 

primeiro tweet da história. Desde então, o Twitter se tornou a maior plataforma de micoblogging 

do mundo, com 320 milhões de usuários ativos por mês, segundo o último balanço da 

empresa.13  

Ele funciona como um espaço onde o usuário pode expressar sua opinião sobre 

determinado assunto em tweets – textos de até 140 caracteres – apesar desse limite estar com 

os dias contados.14 Ao longo dos anos, o Twitter adicionou novos recursos na interface gráfica 

do usuário, além dos recursos nativos – o tweet, a hashtag (#) e o botão seguir –, como a aba 

assuntos do momento e os botões mensagens, notificações e moments. Cada tweet é 

acompanhado pelos ícones conversar, retuitar, curtir e mensagem direta. Entendemos que os 

usuários da plataforma atribuem diferentes affordances a esses recursos.   

Ou seja, os usuários possuem motivações diferentes para acionar tais recursos, que não 

necessariamente foram planejadas pelos programadores e designers do site e que, portanto, não 

podem ser entendidas em termos de bom ou mau design (BUCHER; HELMOND, 2017), como 

sugere o significado de affordance proposto por Norman. Esse parêntesis implica entender as 

affordances da plataforma como relacionais, e não confundi-las com os recursos presentes na 

                                                           
12 Grande quantidade de dados. 
13 Twitter revela número de novos usuários na rede no último trimestre: ZERO. TECMUNDO. Disponível 

em:< https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/119952-twitter-revela-numero-novos-usuarios-rede-ultimo-

trimestre-zero.htm>. Acesso em: 22 out. 2017. 
14 Recentemente, o Twitter dobrou o número de caracteres para alguns usuários, de 140 passou para 280. A 

tendência é oferecer a mudança para todos os usuários da plataforma, especialmente os que falam idiomas que 

precisam de mais caracteres para expressar sua opinião. Usuários japoneses, chineses e coreanos, por exemplo, 

conseguem “dizer mais com menos”, diferente dos usuários que falam português, inglês, espanhol ou francês. 
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interface gráfica do usuário. É com esse olhar que buscamos responder nosso problema de 

pesquisa.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e de inspiração etnográfica. Segundo Denzin e 

Lincoln (2006), numa pesquisa qualitativa, o pesquisador coleta dados que não são analisados 

ou medidos experimentalmente. A pesquisa etnográfica tem como premissa documentar 

práticas e interpretar os significados atribuídos a elas pelos sujeitos que delas participam. 

Adotamos a expressão “inspiração etnográfica”, pois este estudo não atende as exigências de 

uma etnografia tradicional, que pressupõe a imersão do investigador na cultura do grupo 

estudado por um longo período de tempo (GEERTZ, 2015). No entanto, considerando que 

buscamos investigar as affordances atribuídas pela Mídia NINJA ao Twitter – e sua efetivação 

ou não – optamos por essa denominação.    

Nosso percurso analítico divide-se em três etapas: primeiro, entrevistamos por e-mail a 

gestora dos perfis da Mídia Ninja nos sites de redes sociais, para conhecer os recursos do Twitter 

que o coletivo utiliza, e as affordances atribuídas a eles; depois, analisamos as publicações da 

Mídia Ninja no microblogging, entre 20 e 21 de outubro de 2017, a partir das informações 

coletadas na entrevista para saber se as affordances percebidas foram efetivadas.  

 

4.1 Entrevista 

 

Como foi falado anteriormente, o objetivo da entrevista era identificar os recursos do 

Twitter que a Mídia Ninja utiliza e as affordances que o coletivo associa a esses recursos. Foram 

feitas um total de quatro perguntas: 1) Quais os recursos do Twitter, além do tweet, como o 

mensagens e o momments, o coletivo usa e para quê? 2) Com qual frequência esses recursos 

são usados? 3) O que o Twitter possibilita fazer que outros sites de redes sociais não 

possibilitam? 4) Como você avalia a ampliação do número de caracteres do tweet, que passará 

de 140 para 280, e como essa mudança afetará a atuação da Mídia Ninja na plataforma? 

Decidimos realizar a entrevista por e-mail por questões técnicas e de logística. A seguir, as 

respostas da nossa interlocutora: 

 
Excerto – 1  
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Utilizamos a pesquisa, para engajar nosso público e ter um medidor em tempo real da 

opinião de quem nos acessa. Usamos também as listas no twitter para acompanhar os 

influenciadores das nossas editorias. 

 

Excerto – 2  

Listas são usadas diariamente. Pesquisas cerca de duas vezes por mês. 

 

Excerto – 3 

Um contato direto e veloz com outros produtores conteudos e público alvo da mídia 

NINJA. O Trending Topics também é uma ferramenta útil que nos ajuda a 

acompanhar e medir os desejos e pautas a nível (sic) mundial. 

 

Excerto – 4 

Entendemos que pode ser uma mudança benéfica, principalmente para o engajamento 

do público, já que tweets replies/threads – estratégia (sic) usada pra continuidade do 

tweet - não entram na soma dos tweets por dia por ex. Vamos usar o recurso para 

continuar difundido as lutas e campanhas pelos direitos humanos. 
 

 

4.2 Publicações 

 

Analisamos as publicações da Mídia Ninja no Twitter nos dias 20 e 21 de outubro de 

2017. O intervalo de tempo pode parecer pequeno, mas é justificado pelo grande volume de 

conteúdo compartilhado pelo coletivo no Twitter, pela própria característica da plataforma. No 

dia 20, a página teve um fluxo de 34 publicações. No dia seguinte, o número diminuiu para 18 

publicações. Nesses dois dias, a Mídia Ninja fez cerca de 52 publicações – entre tweets (49) e 

retweets (3).  

A quantidade de retweets (RT) parece confirmar o uso do recurso das listas. A 

funcionalidade permite ao usuário criar grupos de perfis e acompanhar o que eles publicam: é 

possível ter até 20 listas. Segundo nossa entrevistada, esse recurso é utilizado justamente para 

acompanhar os perfis dos “influenciadores das nossas editoriais”. As editorias que ela se refere 

são os colunistas do site da Mídia Ninja (www.midianinja.org). Um time de músicos, ativistas, 

jornalistas, políticos e lideranças de movimentos sociais que assina as colunas do site do 

coletivo. Entre eles, podemos citar o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), 

Guilherme Boulos, o músico Caetano Veloso, a estudante secundarista Ana Julia e o deputado 

federal Jean Wyllys (PSOL-RJ).   

Dos três retweets verificados, um é do perfil de Guilherme Boulos, publicado no dia 20 

de outubro (Figura 3). O tweet de Boulos diz respeito a uma eventual proposta do governo do 

Presidente Michel Temer (PMDB) de privatizar a Caixa Econômica Federal, um dos principais 
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bancos públicos do país e financiador do programa federal de acesso à moradia para famílias 

de baixa renda Minha Casa Minha Vida.15 Não é surpresa Boulos emitir sua opinião sobre essa 

proposta, pois toca na bandeira do movimento liderado por ele: o direito à moradia. Mas, ela 

confirma a efetivação da affordance atribuída pela Mídia Ninja ao recurso das listas: manter-se 

próxima dos perfis dos seus colunistas e replicar o conteúdo compartilhado por eles, 

direcionando seu público-alvo para esses perfis. 

 

Figura 3 – Retweet de Guilherme Boulos 

 

                                           Fonte: www.twitter.com/midianinja. 

 

Acreditamos que a Mídia Ninja opera como um modem que conecta seus seguidores ao 

conteúdo postados pelos colunistas no Twitter. De maneira que isso é feito através do botão de 

retweet, que confere certa credibilidade à fonte do tweet. Confirma também o argumento 

apresentado no início do trabalho de que o Fora do Eixo e a Mídia Ninja atuam como uma 

plataforma conjunta de projeção de causas e atores sociais orgânicos ideologicamente. São 

affordances que não foram mencionadas na entrevista, mas que é possível inferi-las, seguindo 

o rastro deixado (retweet). A lista “Colunistas NINJA” possui 54 membros, número inferior ao 

de colunistas que a Mídia Ninja apresenta no seu site: cerca de 87. É possível que nem todos os 

colunistas sejam usuários ativos do Twitter ou que usem pouco a plataforma, razões que 

justificariam o coletivo acompanhar apenas uma parcela dos seus “influenciadores”. 

                                                           
15 Depois da Eletrobras, Temer pretende privatizar Caixa, mas deixa venda da Petrobras para sucessor. 

GAZETA DO POVO. Disponível em:<http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/bom-dia/depois-da-eletrobras-

temer-pretende-privatizar-caixa-mas-deixa-venda-da-petrobras-para-sucessor-bti09kkzvq0wijlpxfmwuv0bb>. 

Acesso em: 23 out. 2017. 
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Das 18 publicações do dia 21, doze dizem respeito à visita do ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva à Ocupação Povo Sem Medo, do MTST, em São Bernardo do Campo, na Região 

Metropolitana de São Paulo, onde o líder do Partido dos Trabalhadores (PT) iniciou sua carreira 

política, na década de 1960. Mais uma vez, a Mídia Ninja confirma o que era possível presumir 

desde a entrevista de Torturra e Capilé para o Roda Viva: ela é parcial e está em disputa por um 

projeto político de país. Em outras palavras, o coletivo não apenas “reconfigura” a narrativa da 

mídia corporativa, mas também “configura” novas narrativas, utilizando os recursos das mídias 

onde opera para efetivar essas affordances.   

A pouco mais de um da eleição presidencial de 2018, Lula, envolvido em acusações da 

“Operação Lava Jato”, da Polícia Federal (PF), aparece como provável candidato do PT ao 

Executivo – o ex-presidente lidera as pesquisas de intenções de voto, segundo levantamento do 

DataFolha.16 A visita de Lula à Ocupação Povo Sem Medo não é casual. O ex-presidente segue 

em pré-campanha para a Presidência, mesmo sem saber se estará em condições de pleitear o 

mais alto posto da República (Figura 4). 

 

Figura 4 – Lula em visita à ocupação POVO SEM MEDO 

 

 

Fonte: www.twitter.com/midianinja. 

                                                           
16 Lula lidera cenários para 2018 mesmo após condenação, diz Datafolha. Folha de S. Paulo. Disponível em:< 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/09/1923233-lula-lidera-cenarios-para-2018-mesmo-apos-condenacao-

diz-datafolha.shtml>. Acesso em 24 out. 2017. 
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Lula começou a viajar pelo país para reforçar sua popularidade e fazer críticas ao 

governo do presidente Michel Temer. A primeira “caravana” passou por nove estados do 

Nordeste, região onde fica a maior parte do eleitorado de Lula. A Mídia Ninja participou da 

caravana para documentar e divulgar a agenda do petista. O perfil do coletivo no Twitter serve 

de meio de comunicação não-institucional da pré-campanha de Lula. As publicações são 

acompanhadas pela hashtag #CaravanaLula.  

A hashtag é um recurso do Twitter usado para colocar em evidência um assunto e alçá-

lo ao Trendind Topics. Ela funciona como um hiperlink para uma busca por outros tweets 

acompanhados pela mesma hashtag. Atualmente, o ex-presidente está em sua segunda 

caravana, desta vez, em Minas Gerais. E, mais uma vez, a Mídia Ninja acompanha de perto os 

passos do petista, seguido pela hashtag #LulaPorMinasGerais (Figura 5). O tweet a seguir não 

é do dia 20 nem do dia 21 – recorte da nossa análise – mas permite visualizar o que discutimos 

acima. 

 

Figura 5 – #Caravana #LulaPorMinasGerais 

 

 

                                            Fonte: www.twitter.com/midianinja. 

 

Sobre o aumento do número de caracteres do tweet – uma mudança gradual – a gestora 

das dos perfis da Mídia Ninja nas redes sociais afirmou que ela será benéfica, pois vai incidir 

no engajamento do seu público-alvo. O raciocínio é simples: mais caracteres implica mais 

informação. Mas, isso é mais uma suposição do que um dado propriamente. O impacto real 
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poderá ser observado quando a mudança estiver consolidada. Já para o Twitter, mais informação 

implica maior monetização da experiência do usuário. 

Nesse novo cenário, é possível que os usuários atribuam affordances novas ao Twitter. 

Acreditamos que no rastro de toda mudança surgem percepções novas e, consequentemente, 

affordances novas. De fato, esse raciocínio poderá ser colocado à prova olhando para o objeto 

e para o usuário, ou, nos termos de Gibson, para o ambiente e para o observador. É dessa 

interação que emergem as affordances. 

 

5. Considerações  

 

Este artigo buscou investigar como o coletivo Mídia Ninja percebe e efetiva as 

affordances presentes no Twitter. Vimos que o conceito de affordance proposto por Gaver, 

utilizado neste trabalho, refere-se às possibilidades de ação que os atributos de um objeto 

oferecem ao usuário. Utilizamos esse enquadramento para responder nosso problema de 

pesquisa.  

O primeiro passo foi descobrir os recursos do Twitter que o coletivo usa. Coletamos 

essas informações através de uma entrevista por e-mail com a pessoa responsável pela gestão 

do perfil do coletivo na plataforma. Além dos recursos, buscamos saber os significados 

atribuídos a esses recursos. Depois, analisamos as postagens da Mídia Ninja na plataforma nos 

dias 20 e 21 de outubro de 2017, a partir das informações obtidas na entrevista, para confirmar 

se as affordances associadas a tais recursos foram efetivadas. Concluímos que a Mídia Ninja 

efetiva a affordance associada à funcionalidade das listas. E indagamos sobre affordances que 

não foram relatadas, mas que acreditamos terem sido efetivadas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANTOUN, Henrique; MALINI, Fábio. A Internet e a rua - Ciberativismo e mobilização nas  

redes sociais. Porto Alegre: Sulina, 2013. E-book. ISBN: 978-85-8338-020-7. Disponível 

em:<https://www.amazon.com.br>. Acesso em: 14 jul. 2016. 

 

 



 

 

 

18 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

BENTES, Ivana. Mídia-multidão: estéticas da comunicação e biopolítica. Rio de Janeiro: 

MAUAD Editora, 2016. E-book. ISBN: 978.85.7478.820-3. Disponível em: 

<https://www.amazon.com.br>. Acesso em: 18 ago. 2016. 

 

 

BITTENCOURT, Maria Clara Aquino. A midiatização do ativismo nas coberturas do G1 e da 

Mídia NINJA. Revista Comunicação, Mídia e Consumo da ESPM-SP, v. 11, n. 30, p. 83-

105, jan./abr. 2014a. Disponível em: 

<http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/644>. Acesso em: 08 out. 2016. 

 

_____________________________. Características de convergência na atuação do Mídia 

Ninja. Comunicação e Inovação. São Caetano do Sul, v.15, n.28, p. 76-86, jan-jun. 2014b. 

Disponível em: 

<http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comunicacao_inovacao/article/view/2393/1506>. 

Acesso em: 19 dez. 2016. 

 

 

BUCHER, TAINA; HELMOND, Anne. The Affordances of Social Media Platforms. In: The 

SAGE Handbook of Social Media. BURGESS, Jean; MARWICK, Alice; POELL, Thomas 

(Orgs.). Londres/Nova York: SAGE Publications, 2016. Disponível em: 

<http://www.annehelmond.nl/wordpress/wp-

content/uploads/2016/07/BucherHelmond_SocialMediaAffordances-preprint.pdf>. Acesso 

em: 13 mar. 2017. 

 

 

DENZIN, N; LINCOLN, Y. O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. 

2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

 

DIJCK, José Van. La cultura de la conectividad: una historia critica de las redes sociales. 

Tradução de Hugo Salas. 1ª ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2016. E-book. ISBN: 

978-987-629-669-4. Disponível em: <https://www.amazon.com.br>. Acesso em: 14 fev. 2017. 

 

 

ELLISON, N.B.; BOYD, D. Sociality through Social Network Sites. In: DUTTON, W.H. 

(Org.) The Oxford Handbook of Internet Studies. Oxford: Oxford University Press, 2013. 

 

 

GAVER, William W. Technology Affordances. In: Proceedings of CHI'91, (New Orleans, 

Lousiana, April 28 - May 2, 1991), ACM, New York, pp. 79-84. Disponível em:< 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.363.2136&rep=rep1&type=pdf>. 

Acesso em: 28 mar. 2017.  

 

 



 

 

 

19 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1981. E-book. ISBN: 

9788521629856. Disponível em: <https://www.amazon.com.br>. Acesso em: 06 jul. 2017. 

 

 

GIBSON, James J. The Ecological Approach to Visual Perception. New York: Lawrence 

Erlbaum Associates, 1986. 

 

 

HOWELL-FERNÁNDEZ, Oscar. La Mano Emergente: la empresa global y el activismo 

digital. Madrid: Biblioteca Nueva, 2017. ISBN: 978-84-15555-60-5. Disponível em: 

<https://www.amazon.com.br>. Acesso em: 23 out. 2017. 

 

 

JENKINS, Henry. Cultura da Conexão: criando valor e significado por meio da mídia 

propagável. Tradução de Patrícia Arnaud. São Paulo: Aleph, 2015. E-book. ISBN: 

9788576572541. Disponível em: <https://www.amazon.com.br>. Acesso em: 07 ago. 2016. 

 

 

MCGRENERE, J; HO, W. Affordances: Clarifying and evolving a concept. Proceedings of 

Graphic Interface 2000. Montreal (Canadá), maio, p. 179–186, 2000. Disponível em: 

<https://www.cs.ubc.ca/~joanna/papers/GI2000_McGrenere_Affordances.pdf>. Acesso em: 

23 mar. 2017.  

 

 

NORMAN, Donald A. La psicología de los objetos cotidianos. Madrid: Editorial NEREA, 

1990. 

 

 

ROWAN, Jaron. Memes: inteligencia idiota, política rara y folclore digital. Madri: Capitán 

Swing Libros, 2015. E-book. ISBN: 978.84.943676.6.3. Disponível em: 

<https://www.amazon.com.br>. Acesso em: 22 out. 2017. 

 

 

SAVAZONI, Rodrigo. Os novos bárbaros: a aventura política do Fora do eixo. Rio de 

Janeiro: Aeroplano, 2014.  

 

 

YOUNG, M. F.; BARAB, S. A.; GARRET, S. Agent as detector: an ecological perspective on 

learning by perceiving-doing acting systems. In: JONASSEN, D. H.; LAND, S. M. (Ed.). 

Theoretical foundations of learning environments. Mahwah; London: Lawrence Erlbaum 

Associates, 2000. p. 147-171. 

 

 


