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Resumo 

 
O presente trabalho discute as posturas dos comentaristas em portais de notícias, a partir da 
análise de ocorrências de comentários em reportagens e postagens ligadas ao hiato da banda 
brasileira Los Hermanos. Esse comportamento é abordado a partir de traços linguísticos e 
discursivos, sobretudo as ideias de polidez linguística e ethos, discutidos a partir de autores 
como Pereira (2009) e Maingueneau (2008), entre outros. São consideradas, ainda, ideias 
defendidas no âmbito da análise de redes sociais (RECUERO, 2005, 2009). A análise 
sugere que os comentaristas assumem faces e comportamentos discursivos que os permitem 
categorizá-los em protagonistas e aderentes. Outra conclusão da pesquisa é que esses status 
estão relacionados à aquisição de capital social, atributo típico das interações em redes 
sociais na internet que, aqui, aparece no âmbito dos feedbacks em portais jornalísticos. 

Palavras-chave: Ethos, polidez, análise do discurso, internet, comentários. 
 
Introdução 

O Brasil é um dos países com um alto índice de acesso à Internet4. Houve um 

aumento de 74% no acesso a banda larga de maio de 2011 a maio de 2012 (ACESSO À 

BANDA, 2012). É natural que, com esses índices, os internautas brasileiros dediquem-se a 

atividades diversas na rede. Entre elas, destacam-se os acessos às redes sociais. Nesse 

sentido, estudos como os de Recuero (2005; 2009) têm iluminado aspectos das interações 

nessas redes, a partir, por exemplo, das ideias de laço social e capital social. Neste trabalho, 

exploramos um universo distinto – o das práticas de feedback em matérias e postagens em 

portais de notícias – lançando sobre ele a hipótese de que atributos típicos das redes sociais 

estão migrando para esses espaços criados e mantidos pelo jornalismo. 

As questões de partidas levantadas na seguinte pesquisa foram: levando-se em 

conta o ethos e a polidez, como são comentadas pelos internautas as matérias publicadas 

durante o hiato da banda Los Hermanos e qual a relação estabelecida com o discurso 

jornalístico? 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Comunicação Multimídia, da Intercom Júnior – VII Jornada de Iniciação 
Científica em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Graduanda em Jornalismo, 7º semestre pela Faculdade Estácio do Ceará e Letras Francês, 7º semestre pela Universidade 
Federal do Ceará. Email: livia.alves29@hotmail.com 
3 Oriientador do trabalho. Professor do Curso de Jornalismo da Faculdade Estácio do Ceará. Mestre e Doutorando em 
Linguística pela Universidade Federal do Ceará. Email: rafaelrg@gmail.com.. 
4 Desde 2000 com a chegada das redes sociais a realidade brasileira de acesso à Internet cresceu bastante. Sites 
especializados nesse assunto como mídias sociais. net,  brasilseo.com mostram os números. 
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Num primeiro momento, dedicamo-nos a uma revisão de literatura, com o 

objetivo de fundamentar conceitos pertinentes ao estudo em questão (internet, redes sociais, 

ethos e polidez). Em seguida, expomos nossas opções metodológicas para, ao final, analisar 

os comentários nos portais G1, O Globo.com e Folha.com, aplicando os conceitos e 

observando ideias propostas pelos autores. 

 

Internet e interação 

 

Castells (2003, p. 13) diz que “a história da criação e do desenvolvimento da 

Internet é a história de uma aventura humana extraordinária.” A internet que temos hoje se 

originou em 1962 durante a Guerra Fria, de uma rede de computadores montada pela 

Advanced Research Projects Agency (ARPA). Mais adiante, o Departamento de Defesa 

decidiu comercializar a tecnologia da Internet. Na década de 90, a maioria dos 

computadores nos Estados Unidos tinha a capacidade de entrar em rede, o que difundiu a 

interconexão de redes. No ano de 1995, a NSFNET foi extinta e abriu o caminho para a 

operação privada da Internet.   

Tim Berners-Lee transformou todos os sonhos em realidade desenvolvendo o 

programa Enquire. Ele definiu e implementou softwares que permitiam acrescentar e obter 

informação para qualquer computador conectado através da Internet: HTTP, MTML, URI 

(URL). Em 1994, foi disponibilizado o Netscape Navigator, gratuito para fins educacionais 

e a 39 dólares para uso comercial.  

A Internet se destaca dos outros meios de informação – rádio e televisão em 

especial – por alguns atributos fundamentais, listados por Palacios (1999) e Mielniczuk 

(2003). Esses atributos são: 

• Interatividade – o que diferencia a Internet das mídias tradicionais como o rádio, a 

televisão e o jornal impresso. 

• Customização do assunto ou personalização – o produto é moldado de acordo com o 

interesse do usuário.  

• Hipertextualidade – muito utilizada em jornais, especificamente em webjornais, 

como uma maneira de organização, fazendo uma ligação entre os links. 

• Multimidialidade ou convergência – como já citado, trata-se da convergência da 

mídia tradicional para o meio virtual.  
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• Memória – a capacidade de se armazenar uma grande quantidade de informações na 

web, diferente do que acontece nas mídias tradicionais. 

• Instantaneidade – é a característica que aponta para a transmissão de dados em 

tempo real, graças ao aparato tecnológico que permite colocar indivíduos online. 

A interatividade é o que difere a Internet das mídias convencionais. Primo 

(2000) classifica interação em dois tópicos. O primeiro de interação mútua, em que os 

papéis, tanto do emissor quanto do receptor, ficam em constante mudança; e o segundo de 

interação reativa, em que o usuário já encontra as respostas pré-estabelecidas, tornando a 

comunicação fraca. 

Em termos de linguagem, a Internet abriga diversas possibilidades de práticas. 

Convencionou-se denominar de internetês os traços distintivos da Internet em relação aos 

usos linguísticos. Por ser um meio de interação social, com a vantagem da rapidez, muitas 

vezes palavras são abreviadas, mudadas e até criadas. Galli (2002) afirma que o avanço da 

tecnologia ajudou nessa padronização da linguagem na Internet. A fim de deixar uma 

marca, se adequar à moda da abreviação das palavras e até como um meio de economizar 

tempo, muitos usuários de plataformas digitais adotaram essa prática. Contudo, não se 

generalizou (ARAUJO, 2007). Como Galli e Araújo afirmam, esta é uma prática que 

facilita a comunicação nesse meio virtual, e muitas vezes a utilização de uma escrita formal 

não cabe àquela situação.  

 

Redes Sociais 

Ainda que nosso trabalho trate da utilização da ferramenta de comentários em 

portais de notícias, as redes sociais são um tópico relevante nesta pesquisa, por 

acreditarmos que alguns de seus atributos estejam se tornando evidentes nas práticas 

discursivas possibilitadas pelos comentários.  

De acordo com Recuero (2009), as redes sociais (na Internet) surgiram em 

meados de 2000, com a criação do MySpace,  possibilitando uma interação entre perfis. 

Contudo, quem lidera o ranking das redes sociais no Brasil é o Orkut e, no mundo, o 

Facebook. Atualmente as redes sociais são uma parte fundamental da vivência dos usuários 

na Internet, pois concentra boa parte dos acessos, principalmente no público jovem. 

Aproximadamente 46% dos acessos totais às redes sociais são de jovens de 18 a 25 anos. 
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Coincidência ou não, essa é a faixa etária do público-alvo da banda abordada neste trabalho 

e, possivelmente, a faixa etária dos internautas que comentam nos portais analisados. 

Recuero (2005) afirma que: a análise das redes sociais parte de duas grandes 

visões do objeto de estudo: as redes inteiras (whole networks) e as redes personalizadas 

(ego-centered networks). O primeiro aspecto é focado na relação estrutural da rede com o 

grupo social. O segundo foco estaria no papel social de um indivíduo que poderia ser 

compreendido não apenas através dos grupos (redes) a que ele pertence, mas igualmente, 

através das posições que ele tem dentro dessas redes.  

A autora afirma ainda existir, nas interações entre participantes de redes sociais, 

o chamado capital social, isto é, recursos dos quais os indivíduos dispõem nessas redes e 

que representam o conteúdo das relações travadas nessas redes, embutidas nos laços sociais 

que ali se estabelecem. Percebemos que essas características não estão mais restritas apenas 

às redes sociais, mas se estendem a outros gêneros ou ambientes da web. A existência de 

um perfil, algo comum nas redes sociais, também é perceptível em portais de notícias. As 

ferramentas de atribuição de valor aos comportamentos dos participantes (como o botão 

“Curtir” de redes como o Facebook) também migra para esses espaços. Isso significa que 

algumas das práticas típicas das redes sociais poderiam ser percebidas em ambientes de 

interação como a caixa de comentários de portais, sobretudo se considerarmos a ampla 

visitação que esses sites possuem. Essa observação, contudo, não deve ser confundida com 

um nivelamento simples entre portais e redes sociais, mas apenas como uma maneira de 

observar comportamentos em comum, que sinalizam para uma complexificação das 

interações observadas nos espaços jornalisticos.  

Ethos e polidez  

 

Nesta parte do trabalho, recorremos às noções de ethos e polidez, por 

acreditarmos que elas podem elucidar certos comportamentos dos interagentes que se 

dedicam a comentar reportagens ou postagens em portais de notícias. O pioneiro na 

discussão do ethos foi o filósofo grego Aristóteles. Segundo sua Arte Retórica “o orador, 

para a eficácia na sua argumentação, deve ser possuidor do logos, do pathos e do ethos” 

(COSTA, 2005, p.137).  O ethos “resume o triângulo da retórica antiga, ‘instruímos com 

argumentos; movemos pelas paixões; insinuamos com os costumes’  
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De uma maneira simples, podemos definir ethos como um conjunto de 

costumes de um indivíduo ou povo que está ligado à construção da identidade 

(Maingueneau, 2008). Ethos é o que individualiza o enunciador5, seu modo de ser, seu 

caráter. O ethos caminha junto do fiador, que é a marca deixada por cada enunciante em 

determinado discurso. Maingueneau (2008) também define ethos como uma instância em 

que há evidência de uma corporalidade, capaz de dar ao discurso uma voz de legitimação de 

uma cenografia e o uso da linguagem que nele é feito.  

O ethos para Maingueneau origina-se do que é mostrado, uma vez que o 

enunciador é percebido através de um tom que confere autoridade ao que é dito. Esse tom 

permite ao leitor construir e imaginar uma representação do corpo do enunciador. A leitura 

desse texto, com esse ethos e esse tom, faz nascer a imagem do fiador.  

Pode-se dizer que o ethos se materializa no meio online como a maneira de falar 

sobre determinado tema, mostrando ter conhecimento para falar para outras pessoas o seu 

pensamento e também na construção da imagem que outras pessoas vão ter do internauta. A 

existência do ethos, nas manifestações online, ajuda a confirmar o posicionamento dos 

internautas sobre o evento do hiato do Los Hermanos, sendo assim possível a identificação 

do ethos projetado. 

Ainda tenhamos restringido a análise apenas ao ethos, Maingueneau (2008) 

explica ainda que por meio do ethos, o destinatário é convocado a um lugar, inscrito na 

cena de enunciação que o texto implica. Essa cena de enunciação é composta por três cenas 

denominadas de cena englobante, cena genérica e cenografia (MAINGUENEAU, 1993). 

A cena englobante, para Maingueneau, (2008, p. 116) se refere a um “tipo de 

discurso”, no qual devemos ser capazes de interpretar o que é enunciado em uma 

determinada cena. A cena genérica determina os papéis dos interlocutores numa situação de 

comunicação. Essa cena se refere aos gêneros do discurso, implicando um contexto 

específico. As duas cenas (englobante e genérica) resultam no que é chamado de quadro 

cênico do texto, ou seja, “definem em conjunto o espaço estável no interior do qual o 

enunciado ganha sentido, isto é o espaço do gênero do discurso” (MAINGUENEAU, 2008, 

p. 116). A cenografia se diferencia das cenas englobante e genérica, uma vez que aquela 

não é imposta pelo tipo ou gênero do discurso, mas sim é dada pelo próprio discurso. 

Podemos defini-la como um processo fundador de um discurso, uma cenografia construída 

pelo texto, a cena de fala da qual o texto pretende originar-se.  

                                                 
5 Aquele que fala ou escreve o discurso, o sujeito do discurso. 
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Percebemos que ethos e as cenas de enunciação são conceitos que caminham 

juntos dentro da temática da análise do discurso, uma vez que o caráter que o enunciador 

mostra ter é fundamental para que se entenda o tipo e o gênero do discurso que estão sendo 

criados. Além de ser parte fundamental para a identificação e interpretação de um discurso. 

 

Polidez  

É de costume do ser humano se preocupar com a imagem que será transmitida 

dele perante a sociedade, nas situações comunicativas. Pereira (2009, p. 54) afirma que, 

segundo Goffman (2002), “em toda interação verbal, os participantes colocam em ação uma 

linha de conduta por meio da qual o interlocutor expressa sua visão sobre a situação e sua 

avaliação não só dos participantes, mas principalmente, de si mesmo”.  

Com base em tal pensamento, notamos ser impossível estar inserido em um 

processo interativo, sem que sejam pensadas e usadas técnicas para preservação de imagem 

ou faces. A preservação de faces no presente trabalho está ligada ao fato de não haver uma 

presença física dos internautas no dado momento de interação, isto é, a presença é virtual. 

Goffman apud Teixeira (p.55, 2011) define face como sendo “a imagem do self 

delineada em termos de atributos sociais aprovados, fazendo uma boa demonstração de si 

mesmo”. Para Kerbrat-Orecchioni apud Pereira (2009, p. 56), a face positiva está ligada ao 

ego6 que determinado indivíduo possui. É a partir desse ego que se tem uma “imagem 

envaidecida do próprio semblante”. Dessa maneira, o indivíduo só mostra a face que deseja 

tornar pública. Nesse conceito de face positiva, Goffman diz que esta corresponde ao 

narcisismo e ao conjunto de imagens valorizantes que os interlocutores constroem em si 

para impor durante a interação. 

 Em contrapartida, o indivíduo pode vir a cometer deslizes, mostrando assim 

sua face negativa. Isso ocorre geralmente quando não se tem certeza de como agir durante 

uma interação, então acaba por mostrar o que não se pretendia. Essa ameaça ou medo é o 

que Goffman chama de ameaça às faces. 

A polidez aparece como um meio de preservar as faces, uma vez que a maioria 

dos atos de fala gera ameaças para uma das faces. A polidez se divide em dois campos: 

polidez positiva e polidez negativa (TEIXEIRA, 2011, p. 58). A polidez negativa para 

Brown, Levinson apud Pereira (2009, p.59) é de natureza abstencionista ou compensatória 

                                                 
6 O ego é uma das três instâncias do aparelho mental, ou seja, uma das subestruturas da personalidade. 
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aos “atos de ameaça à face” e a positiva é de natureza produtiva, já que consiste em efetuar 

algum “ato de ameaça à face” negativa. 

3 Metodologia 

O estudo apresentado é qualitativo e exploratório. Acreditamos que com essa 

perspectiva de pesquisa é possível lançar luz sobre o discurso dos interagentes nas caixas de 

comentários de portais, nos momentos em que esses opinam sobre o hiato da banda Los 

Hermanos. 

Para a realização do presente estudo, foi reunido um corpus coletado nos portais 

Folha.com, O Globo.com, e G1 (postagens do blog Instante Posterior). O critério para 

escolha das notícias e postagens foi a repercussão da notícia nas redes sociais. Usamos 

como parâmetro a quantidade de comentários sobre a notícia/postagem. O hiato da banda 

Los Hermanos foi anunciado no dia 23 de abril de 2007. A partir dessa data, foram 

levantados 1493 comentários decorrentes de eventos correlatos à banda e noticiados nos 

referidos portais. Esses comentários compõem um corpus inicial de pesquisa anterior 

realizada por Alves (2011), das quais apenas uma parte será utilizada, no caso, os 

comentários mais bem avaliados, que obtiveram mais respostas nos remetendo para o 

capital social de certos atores nas interações entre os comentários (ego-centered network).  

Buscamos verificar como certos comentários podem se tornar centrais na 

discussão, gerando um capital social (RECUERO, 2009, 2011) para os usuários que os 

postam. A análise dos comentários escolhidos se dará por sua valoração, aqui entendida 

como capital social. Antes disso, porém, teceremos comentários sobre o ethos projetado 

pelos fãs no ato de comentar notícias no portal. 

 

Análise de Dados 

Para compreender como ocorre a construção linguístico-discursiva dos 

posicionamentos citados, elegemos algumas de análise: ethos e polidez. O ethos parece se 

relacionar ao posicionamento que o internauta toma mediante a imagem que é passada de si. 

Através do seu caráter, podemos observar a polidez, especialmente ao que diz respeito da 

maneira como ele se posiciona em relação aos outros comentários.  

. 

Análise do Ethos 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 8

Ao que diz respeito ao ethos, notamos que, em muitas ocorrências, há uma 

tendência à polarização dos comentários em dois tipos de posicionamento: o primeiro seria 

o de um comentarista mais articulado, que argumenta com mais clareza, com maior 

domínio sobre o assunto e maior perspicácia, entre outros atributos; o segundo é o de um 

comentarista que demonstra menor poder argumentativo, e que se limita, em muitos casos, 

a concordar com o primeiro tipo de comentarista. Desse modo, temos o que nomeamos de 

comentarista protagonista e comentarista aderente, respectivamente. Como no exemplo a 

seguir: 

 
Figura 1: comentário de Huffelz Satie no portal Folha.com. Fonte: Folha.com 

 

O comentarista cujo nickname7 é Huffelz Satie adota uma postura de 

sugerir/criticar a maneira pela qual o lead da reportagem (PRETO, 2011) foi feito. Ela 

busca mostrar que detém conhecimento para comentar sobre o assunto. No caso, ele pode 

ser enquadrado como comentarista protagonista.  

No caso do portal Folha.com, o recurso de valoração dos comentários (como 

podemos ver na imagem) contribui para o entendimento de que esse comentarista assume 

um papel de protagonismo. Isso acontece porque nos é mostrado o número de pessoas que 

gostaram ou não gostaram do comentário. O comentário do usuário em questão é o favorito 

entre os demais comentaristas e usuários do portal, isto é, teve o maior número de 

valorações positivas. No entanto, ele também possui votos de quem não gostou do 

comentário. 

 
Figura 2: ícone de valoração do portal Folha.com Fonte: Folha.com 

 

 

                                                 
7 Nickname: refere-se ao apelido que é utilizado pelo internauta. 
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Em contrapartida, podemos perceber a existência de internautas aderentes, uma 

vez que não possuem argumentos suficientes para comentar sobre o fato, como ocorre no 

exemplo a seguir:  

Figura 3: comentário de Roseli Hoffman aderindo ao comentário de Huffelz no portal Folha.com. Fonte: 

Folha.com  

 

Ao longo da pesquisa, percebeu-se que essa polarização entre protagonistas e 

aderentes é recorrente em várias das páginas analisadas. Ela nos permite dizer que certos 

comentaristas assumem uma posição de centralidade. E no caso específico da Folha.com, 

que possui mecanismos de valoração dos comentários, há uma atribuição direta de capital 

social aos comentaristas protagonistas. Assim, começamos a perceber que atributos de redes 

sociais, listados por Recuero (2011), podem ser notados em espaços como o dos 

comentários dos portais. 

Em ambos os portais há uma postura dos ethé bem distinta. Enquanto nos 

portais Folha e O Globo existe uma tendência a um ethos negativo ao possível retorno da 

banda, no blog Instante Posterior temos o contrário. Podemos observar esses 

comportamentos nas figuras de 4 a 6, a seguir. 

 

 
Figura 4: comentário Moriarty no portal O Globo Fonte: O Globo 
Fonte: O Globo 
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Figura 5: Comentário de Bento Carneiro no portal Folha.com. Fonte: Folha.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: comentário de Bianca sobre os shows realizados em 2010 no blog instante posterior. Fonte: Instante 
Posterior 

 

Apesar de serem três textos com temas diferentes, notamos a maneira de se 

“comportar” através dos comentários. A postagem do blog Instante Posterior (MEDINA, 

2010), por se tratar de um blog mantido por um integrante da banda, deixa os fãs mais à 

vontade para comentar e expor um ethos que se diferencia do ethos dos fãs (ou não) do 

Folha e do Globo, uma vez que estes dois últimos abrangem um público menos específico. 

Para que exista um capital social atribuído a um internauta, é necessário que 

este se mostre de uma maneira agradável aos outros internautas que com ele interagem.  

Notamos que, ao que diz respeito aos comentaristas protagonistas, foi notável a 

geração de um alto capital social decorrente da aderência – de opinião – aos seus 

comentários. 

 

Análise da polidez 

Sobre a polidez e a questão de faces, notamos que a face positiva que o 

internauta mostra está relacionada ao narcisismo que é construído em si para ser divulgado 
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na interação. Dessa maneira, podemos perceber que a face que o internauta mostra ao 

comentar no portal de notícia vai ser capaz de defini-lo ou não como um gerador de capital 

social. Dependendo da face mostrada, a mesma pode lhe conferir capital social, sendo este 

um fator importante na relação dos comentaristas protagonistas e aderentes. 

Quanto à polidez, percebemos uma grande divisão nos portais. Especialmente 

no Instante Posterior. Observamos uma polidez positiva, aquela que não tem a intenção de 

ameaçar o destinatário como podemos ver: 

 

Figura 7: Comentário de Andreza sobre o post dos shows realizados pelo Los Hermanos durante o hiato em 
2010. Fonte: Instante Posterior 

 

No outro extremo, podemos observar no comentário do portal O Globo uma 

polidez negativa, aquela que tem a intenção de machucar, provocar os outros internautas 

que sejam fãs. Podemos notar nos comentários que seguem. 
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Figura 8: Comentários de G3, Tobias e KELY MORAIS sobre os shows feitos durante o hiato do Los 
Hermanos em 2010 no portal O Globo 
Fonte: O Globo 

 

Percebemos uma insatisfação por parte dos leitores do portal. A matéria em 

questão foi de uma reunião da banda para a abertura do show do Radiohead, que aconteceu 

em 2009, na Praça da Apoteose (CALAZANS, 2009).  

Mesmo com o ambiente do portal Instante Posterior sendo mais propício para 

comentários polidos positivamente, também podemos perceber a presença de comentários 

de polidez negativa como o que se segue no exemplo a seguir: 

 

Figura 9: Comentário de Edson Araujo na matéria “Então...” que divulga as datas dos shows a serem 
realizados durante o hiato. Fonte: Instante posterior 
 
 

Considerações finais 
 

 Baseando-nos na análise dos dados do presente trabalho, podemos notar que 

atualmente os portais de notícias não se encarregam apenas de disseminar uma informação, 

mas também de gerar um pensamento, uma discussão sobre determinado tema.   
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As práticas que antes eram restritas às redes sociais tornam-se mais presentes 

nos portais de notícias, possibilitando assim ao leitor uma maior facilidade de interação 

com pessoas cujos posicionamentos são os mais variados. 

Concluímos então que está cada vez mais freqüente a interação virtual, no caso 

dos portais de notícias, para manifestar todo tipo de posicionamento sobre determinado 

tema. As pessoas tendem a se sentir mais livres para comentarem o que bem entenderem 

naquele espaço. A relação dos comentários publicados está diretamente ligada à matéria em 

si, claro que nem sempre os comentários são amarrados à matéria. 

Com base nesse trabalho, podemos confirmar o que Recuero (2011) afirma, 

estamos vivendo em uma época que o mundo real está conectado ao mundo virtual, as duas 

coisas não mais se desligam. As mesmas disputas e discussões de mesa de bar entre fãs e 

detratores de uma banda de rock se transferem para a caixa de comentários de um portal de 

notícias.  

A Internet passa a ser não somente um meio rápido de difusão de informação, 

mas a ser um objeto de estudo com infinitas possibilidades de escolha, um suporte para 

moldar e projetar quem nós somos. 

As principais tendências encontradas são que os fãs da banda tendem a Projeção 

de um ethos de detentor de um conhecimento musical, de fã da banda e de satisfação com o 

reencontro durante o hiato enquanto os não fãs projetam um ethos de detrator da banda e 

insatisfação com o reencontro e a publicação.  

A polidez positiva aparece nos comentários dos fãs, enquanto a negativa 

aparece nos comentários dos não fãs. Os fãs fazem uso de um estilo formal e sem uso do 

internetês, já os não fãs optam pelo estilo mais coloquial, com eventual utilização de 

palavras de baixo calão.  Quanto aos atributos de redes sociais, pode-se dizer que, de 

maneira geral, os fãs são comentaristas protagonistas que geram capital social enquanto os 

não fãs são comentaristas aderentes que atribuem capital social aos outros. 
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