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Resumo 

 

Esse estudo de caso procura identificar nos comentários do portal Brasil Post o percentual 

de interação dos autores com os leitores e a presença de polidez nessas interações. A 

perspectiva é a da Pragmática e na análise dos comentários utilizou-se o modelo de 

Penelope Brown e Stephen Levinson (1987 [1978]). A conclusão é de que o percentual de 

interação é muito baixo e em sua maioria os autores utilizaram estratégias de polidez. Os 

resultados possibilitaram ainda outras provocações e inferências que são discorridas ao 

longo da conclusão, entre elas: a de que o Brasil Post, por valorizar a participação (tanto 

pelas limitações da plataforma como pelo baixo índice de interação) em detrimento da 

interação, assemelha-se aos portais noticiosos da mídia de massa, evidenciando assim uma 

controvérsia no fenômeno da interação em blogs e portais de Internet. 
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1 Introdução 

 

 Construídos e constituídos nas práticas sociais, os usos linguísticos são sempre 

comportamentos sociais, culturais, e, sobretudo, intencionais. Fazer uso da linguagem é 

realizar uma ação, dentro de contextos sociais com determinadas intenções. Portanto, as 

escolhas linguísticas dos falantes em suas interações são, necessariamente, uma escolha 

consciente, que visa alcançar determinados objetivos. 

 No entanto, o uso da linguagem por parte dos falantes se submete a alguns 

condicionantes internos e externos. Fatores contextuais e sociais influenciam a seleção de 

construções gramaticais dentro dos recursos que a língua oferta. Estratégias de polidez, por 

exemplo, são frequentemente utilizadas quando o falante aborda assuntos polêmicos ou 

constrangedores para seu ouvinte, ou quando interage com pessoas estranhas. 

 Na perspectiva de estudos inserida na Pragmática, que concebe a linguagem como 

uma ação intersubjetiva e intencional entre indivíduos, a polidez linguística é utilizada com 
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a intenção de manter o equilíbrio nas relações sociais. Ou seja, as estratégias de polidez são 

empregadas pelos falantes com o propósito de manter suas interações livres de possíveis 

conflitos. 

 Tais estratégias podem ser observadas em comentários de portais de notícias na 

Internet. Tal ocorrência nos motivou a investigar quais as estratégias de polidez são 

utilizadas em comentários pelos autores do site Brasil Post, em resposta aos seus leitores. 

Para isto, optamos por selecionar as postagens mais comentadas e tabular os comentários 

dos autores que fossem apenas respostas a outros comentários em suas próprias postagens e, 

então, analisar a presença de estratégias de polidez nestes comentários. 

 

2 Polidez: o modelo de Penelope Brown e Stephen Levinson (1987 [1978]) 

 

 Para Anely Ribeiro (2010), o comportamento polido entre as pessoas é uma 

condição inerente à comunicação e variante de cultura para cultura, mesmo tendo regras em 

sentido universal. Catherine Kerbrat-Orecchioni (2006) sustenta essa posição, admitindo 

que, na atualidade, não é possível descrever de maneira eficaz o que acontece nas trocas 

comunicativas sem considerar as estratégias de polidez, uma vez que elas exercem forte 

influência sobre a produção de enunciados. 

 O modelo teórico proposto por Penelope Brown e Stephen Levinson (1987 [1978]) 

é um dos mais referenciados pelos pesquisadores que investigam a polidez. Partindo do 

Princípio de Cooperação
4
 de Paul Grice (1975), os autores admitem a racionalidade e a 

eficiência comunicativa como pressupostos nas interações verbais, contudo, compreendem 

que existem motivos que levam o falante a abrir mão da eficiência comunicativa, pois ela 

pode colocar em risco sua relação com o interlocutor. Mesmo desejando a eficácia de seus 

atos comunicativos, para evitar possíveis conflitos, os interlocutores descumprem as 

máximas conversacionais para preservar a harmonia da interação. 

 Brown e Levinson (1987 [1978]) entendem que a face (autoimagem pública) é 

vulnerável, que as interações são ameaçadoras e que os interlocutores cooperam num jogo 

em que a manutenção da própria face depende da não agressão à face do outro; e formulam 

seu modelo de polidez propondo uma ampliação do conceito de face. Para eles a face que 

                                                 
4 Grice (1975) defende que o princípio básico que rege a comunicação é a cooperação. Quando os indivíduos se propõem 

interagir, eles cooperam para que a interlocução transcorra de maneira adequada. Assim, devem preocupar-se em interagir 

de maneira completa e clara para que os enunciados sejam corretamente interpretados. Grice apresentou esse princípio por 

meio de quatro máximas conversacionais: Máxima de quantidade (dizer o necessário); Máxima de qualidade (ser 

verdadeiro); Máxima de relação (ser relevante) e Máxima de modo (ser claro). 
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cada membro deseja reivindicar para si consiste em dois aspectos: 1) Face positiva: é a 

imagem que tem de si e deseja que seja apreciada e aprovada pelos demais; 2) Face 

negativa: o sujeito não gostaria de ver violada ou invadida e corresponde à sua intimidade, à 

preservação própria de seu território, de sua liberdade de ação. 

 Todos os atos que produzimos na interação são ameaçadores a uma ou à outra face 

dos interlocutores, pois, segundo Brown e Levinson (1987 [1978]) todas as interações são 

perigosas. Dessa forma, os teóricos denominam tais atos de Face Threatening Acts – FTAs 

(Atos Ameaçadores à Face)
5
. 

 Assim, se as faces são, contraditoriamente, alvo de ameaças permanentes e objeto 

de um desejo de preservação, como os interlocutores envolvidos no processo comunicativo 

conseguem resolver essa contradição? Para Brown & Levinson (1987), tal contradição se 

revelaria pela implementação de diversas estratégias de polidez. A polidez é uma ação 

reparadora para equilibrar ou amenizar o efeito perturbador de um FTA, que pode ser 

realizada de maneira direta, com ação reparadora ou implicitamente. 

 Dessa forma, quando os atos de ameaça são feitos diretamente, os autores 

denominaram estratégias do tipo Bald on Record; quando utilizam atenuadores pode ser 

polidez positiva e polidez negativa; e quando realizada de maneira indireta, Brown e 

Levinson as chamaram de estratégias do tipo Off Record. No Quadro 01 abaixo, são 

apresentadas as estratégias conforme o modelo de Brown e Levinson (1987 [1978]): 

 

QUADRO 01 - ESTRATÉGIAS DE POLIDEZ, SEGUNDO BROWN E LEVINSON (1987 [1978]) 

 
FONTE: SANTOS (2012). 

 

                                                 
5 Violações territoriais como fazer perguntas indiscretas; Atos diretivos em geral como: ordenar, pedir, sugerir, ameaçar, 

advertir; Atos que põem em perigo sua autoestima, que denotam menosprezo ou falta de cooperação do falante como: 

desaprovar, criticar, refutar, zombar, acusar, insultar; entre outros. 
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 As estratégias da polidez positiva abrangem mecanismos em que o falante 

compartilha conhecimentos de mundo e valores com o ouvinte; eles pertencem ao mesmo 

conjunto de pessoas e possuem os mesmos desejos e objetivos. Nas estratégias da polidez 

negativa, existe certa distância social e um maior nível de formalidade na interlocução entre 

falante e ouvinte, em que o desejo comunicativo do falante é de não se impor ao seu 

ouvinte. Já nas estratégias Off Record, também chamadas de estratégias encobertas, os atos 

comunicativos são realizados de modo que não seja possível identificar uma intenção 

comunicativa clara. Se um falante quer praticar um FTA, mas não quer assumir a 

responsabilidade por isso, pode fazê-lo e deixar que o seu interlocutor decida como 

interpretá-lo. 

 Para ilustrar, reproduzimos abaixo o exemplo de Leonor Lopes Fávero, Maria 

Lúcia Andrade e Zilga Gaspar Aquino (2000, p. 72) das seguintes situações comunicativas: 

 

 (A): Me empresta um real. 

 (B): Me empresta um real? 

 (C): Você não se importaria de me emprestar um real, por favor? 

 (D): O caixa eletrônico não estava funcionando e estou sem dinheiro. 

 

 (A) é um exemplo de realização do modo Bald on Record, pois expressa uma 

ordem direta. Sem polidez, portanto. A situação comunicativa em (B) exemplifica o modo 

On Record (polidez positiva) do pedido direto. Já (C) o modo também é On Record, 

contudo, apesar de ser um pedido direto deixa saídas ao interlocutor com a preocupação de 

não invadir tanto o “território do outro”. Trata-se de polidez negativa. A última situação 

comunicativa (D) é um pedido encoberto, pois a interpretação da frase como um pedido 

caberá ao interlocutor e caso ele não interprete (ou não queira interpretá-la) como pedido, o 

enunciador da frase ainda terá sua face mantida, evitando os riscos de possíveis ameaças às 

faces. As quatro situações tratam uma mesma mensagem – que é a da necessidade de 

dinheiro do interlocutor –, porém a maneira como essa necessidade é enunciada as 

diferencia. 

 Cumpre-se dizer, Kerbrat-Orecchioni (2004) considera que um dos problemas do 

modelo de Brown e Levinson (1987 [1978]) é o fato de ser excessivamente pessimista em 

sua visão da interação. Com isso, a autora atualiza o modelo acrescentando que como 

existem atos de fala que produzem efeitos negativos para as faces, existem também aqueles 
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que produzem efeitos positivos. Nessa lacuna deixada pelo modelo teórico de Brown e 

Levinson (1987 [1978]), ela introduz o que chama dos FFA’s (atos que valorizam a fase). 

Apesar disso, optou-se por permanecer com o modelo de Brown e Levinson (1987 [1978]) 

por oferecer detalhadamente as estratégias. 

 

3 Interação 

 

 Tal qual afirmou Jair Antonio de Oliveira (2008) “As tecnologias digitais 

constituem o que há de mais extraordinário na história da humanidade. No entanto, este 

avanço não representa uma ‘revolução’ para toda a humanidade ou que as pessoas estão se 

comunicando mais”. Tampouco é razoável dizer que as pessoas estão interagindo mais 

como tanto se tem falado ou ainda que participação seja igual interação. 

 Alex Primo (2010) bem alertou que o avanço tecnológico facilita sim a interação à 

distância e/ou com muitas pessoas, mas interação tornou-se uma “palavra da moda” e parte 

deste uso é um recurso mercadológico. “Sfez (1994) reconhece o termo ‘interatividade’ 

como um argumento de venda (mesmo no campo teórico!), um slogan.” (PRIMO, 2007, p. 

12-13). 

 Partindo da etimologia da palavra, interação significa uma “ação entre” duas ou 

mais pessoas ou objetos. Só pode ocorrer, portanto, com base nessa definição, “entre” dois 

interagentes e não “de um para outro”. Isto é: sinal de que certos usos da palavra vêm sendo 

implicados de diversas maneiras, ou por priorizar uma das pontas da interação (quem emite 

ou recebe mensagens) ou um dos tipos de interagentes (objetos ou pessoas). 

 Foi exatamente o que observou Alex Primo (2005) quando revisou os diversos 

enfoques sobre interação, mostrando seus limites para uma compreensão ampla da interação 

mediada por computador. Ao final, o autor defende uma abordagem sistêmico-relacional do 

conceito dividida em dois grandes grupos. 

 Com a intenção de delinear o conceito de interação adotado neste trabalho, um 

ponto da reflexão de Primo será de grande importância. Trata-se de considerar que mesmo 

diante de sistemas com opções programadas é possível existir interação. Raymond Willians 

(1990 apud PRIMO, 2005) defendia que diante de um sistema dito interativo, o usuário 

dispõe sempre de opções já programadas que, por mais numerosas que sejam, os mantém 

sob controle. A dita interação, então, não passaria de uma simples reação. Primo discorda – 
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e aqui acompanhamos a divergência. O autor entende que mesmo diante de escolhas já 

determinadas ocorre sim interação, “mas de tipo limitado”. (PRIMO, 2005, p. 5-6). 

 Pensando o caso do Brasil Post, os comentários nas postagens assim podem ser 

compreendidos: como possibilidades de interação. Ainda que as opções sejam pré-

determinadas (como o limite de caracteres, por exemplo), entende-se aqui tratar de um 

possível fenômeno de interação. O leitor pode estar questionando: se interação pressupõe o 

“entre”, como um comentário pode ser consideração fenômeno de interação se parece uma 

ação de um leitor para o autor da postagem ou outros leitores? Bem, isso dependerá de 

como o mecanismo de comentários é tratado: se como mero feedback de cada postagem 

(não muito diferente daquelas estrelas de avaliação de produtos ou dos botões de “gostei” e 

“não gostei”), ou como um mecanismo de possível interação. Isto é: se há ou não leitura e 

retorno dos autores (ou de outros leitores) aos comentários. 

 A interação ocorre se, de certo modo, ao inserir um comentário um usuário 

qualquer estiver inferindo sobre o conteúdo do autor, modificando a forma como o 

conteúdo é mediado. Isso ocorre, “de modo limitado”, pela leitura do comentário do 

usuário; Depois, a interação ocorre mais profundamente pela resposta a este comentário seja 

pelo autor, moderador, ou outro usuário; E, ainda mais profundamente a cada nova réplica, 

tréplica e assim por diante. 

 Corroboramos com a crítica de Alex Primo, de que é preciso superar abordagens 

que focam apenas o canal (possibilidades ou limitações dos canais) e que ignoram o que 

surge entre os interagentes como o que ocorre no caso dos comentários, por exemplo. 

Entende-se, então, aqui, que comentários em blogs e portais de Internet como os do portal 

Brasil Post são fenômenos de interação. 

 

4 Procedimentos metodológicos 

 

 Uma análise pragmática não tem uma matriz metodológica pronta para ser seguida 

no trabalho de pesquisa. A pragmática se coloca muito mais como um olhar questionador 

sobre o que se apresenta à discussão. 

 A inquietação inicial para a elaboração deste trabalho surge da experiência pessoal 

dos autores ao comentar em portais de notícias na Internet. Um dos casos, em específico, 

chamou atenção. Ao comentar no mesmo portal aqui em análise, parte da resposta do autor 

foi: “Achei muito boa a sua argumentação, Humberto (sem ironias aqui, viu?). Veja que 
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temos pontos de vista em comum.” Por notar um elogio abrindo a interação e que os pontos 

de vista eram, na verdade, divergentes ao contrário do que anunciava o autor, notamos a 

presença da polidez como estratégia no comentário de resposta desse autor. Tal qual disse o 

professor Yacob Mey (2000, p. 288): “as palavras não caem do céu”. Isto é: as escolhas que 

os falantes da linguagem fazem ao usar a linguagem não são meramente obra do acaso, 

força do destino, mas uma escolha consciente do próprio falante com alguma motivação. 

 Tal ocorrência nos motivou a estabelecer os seguintes problemas de pesquisa: 1) 

Os autores do Brasil Post interagem com seus leitores? e; 2) Nas interações com os leitores 

os autores utilizam de estratégias de polidez? A hipótese do primeiro problema: a) é de que 

os autores interagem muito pouco com os leitores do portal e; do segundo problema de 

pesquisa: b) que sim, os autores utilizam estratégias de polidez em suas interações com os 

leitores com o objetivo de manter as faces da interação, posto que o comentário é – no 

mínimo – um importante “termômetro” do portal e dos conteúdos que os autores veiculam.  

 Ocorre que o Brasil Post não possui uma listagem completa dos comentários dos 

autores e, embora sinalize possuir uma listagem completa de autores do portal, pela qual 

pensamos ser possível encontrar os comentários, na verdade, o link “Exibir o índice de 

blogueiros ›” exibe uma lista selecionada de postagens ou autores por filtros como mais 

vistos, mais enviados, mais comentados e mais favoritados. Isto é: o que há disponível, 

então, que serve a pesquisa é uma listagem de postagens mais comentadas. Optou-se por 

seguir essa listagem em razão da impossibilidade técnica de buscar em todo o portal os 

autores e seus comentários. 

 Na mesma seleção dos mais comentados outro filtro está disponível: “Desde o 

início”. Utilizando então essa listagem de mais comentados desde o início, o site mostra 10 

postagens de 8 autores. Cada postagem foi acessada e os comentários de resposta dos 

autores tabulados, como era o objetivo. O total coletado foi de 37 comentários de resposta
6
. 

Em cada um foi aplicado o modelo de Brown e Levinson para identificar a presença de 

polidez, o tipo de polidez (positiva, negativa, off record ou mista), bem como as estratégias 

utilizadas. Eis no próximo capítulo os resultados. 

 

5 Resultados 

 

5.1 Análises 

                                                 
6 O material analítico completo está disponível em: <http://humbertosouza.com/Downloads/Brasil_Post_Artigo.xlsx>. 

http://humbertosouza.com/Downloads/Brasil_Post_Artigo.xlsx
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 Foram selecionados, aleatoriamente, quatro dos comentários analisados para 

ilustrar o método de análise. 

 Para uma análise Pragmática foram consideradas as seguintes etapas: a) 

Identificação do contexto: pela leitura do post e de outros comentários de resposta do autor 

por considerar que mesmo respondendo um leitor específico o autor procura manter-se fiel 

ao seu discurso como um todo (post e comentários); b) a leitura do comentário do leitor 

antes da resposta e, quando encontrados, outros comentários do mesmo leitor na mesma 

postagem ainda que sem o retorno do autor. Os nomes dos autores foram substituídos por 

letras na amostragem a seguir. 

 O primeiro comentário selecionado está na postagem do Autor D que trata da 

história de uma universitária, a única mulher negra de 200 alunos em seu curso de 

arquitetura de uma universidade particular, alvo frequente de atitudes preconceituosas e da 

omissão por parte da universidade. 

 O comentário do autor aqui analisado refere-se a uma resposta dele ao leitor, que 

cita, entre outras coisas, ser inacreditável que ninguém se levante contra a universidade, de 

modo que esta continua sendo vista como “referência de ensino”. Isto é, o leitor apresenta 

sua opinião e argumentos na mesma direção do que é exposto no texto. O Autor D responde 

ao leitor: “Sucinto e preciso, companheiro”. 

 Nesta resposta, o autor utiliza de duas estratégias de polidez. Em “Sucinto e 

preciso”, utiliza a estratégia de polidez positiva (2): “Exagerar interesse, aprovação e 

simpatia pelo outro”, com o intuito de aprovar o posicionamento do leitor, de ser aceito pelo 

mesmo, e ao mesmo tempo, oferecer a ele sua aprovação e simpatia. Em seguida, o Autor D 

chama o leitor de “companheiro” e utiliza a estratégia de polidez positiva (4): “Usar marcas 

de identidade grupal”.  O uso dessa estratégia revela um desejo de aproximar o leitor, e de 

incluí-lo no mesmo grupo, já que ambos apresentam o mesmo posicionamento sobre o 

tema. 

 Ainda na mesma postagem, o segundo comentário selecionado é a resposta do 

Autor D a outro leitor que comenta que a universitária não é a única negra no curso e que o 

ato racista partiu de um professor em sala de aula, além de acrescentar e corrigir 

informações apresentadas pelo autor, como a de que a universitária não aceita outras 

opiniões. Sobre este comentário, o Autor D respondeu: “XXXXX, a que você se refere 

quando diz ‘o ato’? O texto não menciona qualquer ato específico. Mesmo ‘a’ conversa a 
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que você se refere não foi mencionada. Caso queira acrescentar com clareza esses dados à 

discussão, ficamos todos esclarecidos. Sobre a possibilidade de que XXXXX não ‘aceite 

outra opinião’, pergunta se não seriam as pessoas de quem ela se queixa que tenham uma 

certa dificuldade em assumir que a diversidade é, para elas, algo difícil de enfrentar”. 

 No trecho “XXXXX, a que você se refere quando diz ‘o ato’?” o autor utiliza a 

estratégia de polidez negativa (2): “Questionar, fazer rodeios, ser evasivo”, pois seu desejo 

comunicativo é de não se impor a leitora, mas, ao mesmo tempo, de questioná-la. 

Considerando que o autor tenha sido pego desprevenido, já que a leitora demonstrou ter 

conhecimento de fatos que o autor não tem, ele busca proteger seu “território”, ao mesmo 

tempo buscando não invadir ou violar o “território” do outro, por isso utiliza a estratégia de 

polidez positiva (12): “Incluir ambos na atividade” em “Caso queira acrescentar com 

clareza esses dados à discussão, ficamos todos esclarecidos”. Com o uso dessa estratégia, o 

autor busca preservar sua face – já que a leitora insinua que existam informações que ele 

não sabe e, portanto, o autor está passível de cometer erros – mas, ao mesmo tempo, 

considera que o leitor pode apresentar elementos importantes para a discussão. Em vez de 

“desafiá-lo” a apresentar seus argumentos, estes fatos que alega conhecer, o autor faz um 

convite para que ele acrescente informações. 

 Em seguida, o Autor D utiliza a estratégia de polidez Off Record (4): “Subestimar” 

em “Sobre a possibilidade de que XXXXX não ‘aceite outra opinião’, pergunta se não 

seriam as pessoas de quem ela se queixa que tenham uma certa dificuldade em assumir que 

a diversidade é, para elas, algo difícil de enfrentar”. Aqui, a polidez é utilizada pelo autor 

como forma de não se comprometer diante do que é dito, deixando saídas para outras 

interpretações e transferindo ao leitor a responsabilidade de interpretação do enunciado. Ou 

seja, indiretamente o autor afirma que o leitor está considerando apenas um lado da história 

– de que a universitária não aceita outras opiniões –, mas que a leitora deveria considerar 

que são os outros indivíduos que não aceitam a opinião dela, por ser negra. Logo, o autor 

subestima a posição do leitor quando, indiretamente, para não ameaçar a face dele, visto 

que para ele não se trata apenas de uma briga por opiniões. 

 O terceiro comentário selecionado para essa amostragem é do Autor F. Na 

postagem em questão, o autor aborda três episódios racistas envolvendo indivíduos ligados 

a uma emissora de televisão. 

 Um dos comentários deste afirma estarmos todos condicionados a identificar 

racismo até onde não há. Referindo-se a um dos casos tratados na postagem que foi preso 
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injustamente por roubo, o leitor argumenta que foi azar por passar pelo local na hora do 

crime e por apresentar as mesmas características do ladrão, isto é, ser “negro de black 

power”. Para finalizar seu comentário, o leitor questiona: “Se a descrição do ladrão fosse 

‘branco careca’ e um branco careca (pobre ou pardo ou mal vestido) passasse na área, ele 

seria preso? Só é possível especular, e vamos fazê-lo baseado em impressões (no caso, a de 

que a ‘sociedade’ só discrimina negros e, portanto, o branco não seria preso)”. 

 Em resposta, o Autor F respode: “XXXXX XXXXX, que honra tê-lo como 

interlocutor! Não creio que dona XXXXX tenha tido um rompante racista, mas considero 

que jogar na mesma vala todos os negros de black power é sintomático, sim, de uma 

conduta social discriminatória. Sobre os procedimentos policiais nesse caso, a Corregedoria 

da Polícia Civil está apurando se o policial induziu Dalva ao reconhecimento. Prossigamos 

o debate nos próximos posts!”. 

 Inicialmente, o autor faz uso da estratégia de polidez positiva (2): “Exagerar 

interesse, aprovação e simpatia pelo outro” quando escreve “XXXXX XXXXX, que honra 

tê-lo como interlocutor!”. O Autor F utiliza da polidez para aproximar e valorizar o leitor 

em sua interação. Esse uso visa minimizar o FTA produzido na sequência, quando discorda 

do posicionamento do leitor. Depois, em “Prossigamos o debate nos próximos posts!” o 

autor utiliza da estratégia de polidez positiva (10): “Fazer ofertas, promessas”, convidando 

o leitor para que a interação continue em outros momentos. Novamente, para minimizar o 

FTA produzido anteriormente, o autor utiliza da polidez, estimando a discussão com o 

leitor. 

 O quarto e último comentário selecionado é do Autor A. A postagem menciona 

situações como o aumento da exploração sexual de crianças, a exploração de mão de obra 

feminina, as “férias” das creches, a violação do direito à modalidade e o machismo da 

imprensa esportiva durante o período da Copa do Mundo no Brasil. 

 Nesta postagem o leitor comenta que a foto exposta na matéria é de sua autoria, 

que foi utilizada sem a sua autorização e que ele sequer lhe foram atribuídos os créditos. O 

autor, então, responde: “XXXXX, perdão. Ela foi encontrada no Creative Commons, 

entendi que o uso era livre, mas cometi a imensa gafe de não colocar o crédito neste 

trabalho maravilhoso. Vou colocar agora e peço meu perdão novamente”. 

 O Autor A faz uso de estratégias de polidez positiva e negativa em sua resposta ao 

leitor. Em “XXXXX, perdão” e “peço meu perdão novamente” o autor usa a estratégia de 

polidez negativa (6): “Desculpar-se”, como forma de proteger a interação com o leitor, ou 
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seja, mantê-lo longe de possíveis conflitos, visto que havia utilizado a foto sem autorização 

e sem atribuir os créditos. Na sequencia, em: “Ela foi encontrada no Creative Commons, 

entendi que o uso era livre” utiliza a estratégia de polidez positiva (13): “Apresentar ou 

perguntar por razões, explicações”, com o objetivo de explicar ao leitor que seu ato não foi 

intencional e que havia compreendido, erroneamente, que o uso daquela imagem era livre. 

Com essa estratégia, o Autor A busca proteger sua face (de modo que se soubesse que o uso 

da imagem não era livre, não a teria utilizado) apresentando razões e, desse modo, 

apaziguando o ato errôneo cometido. 

 A estratégia de polidez negativa (10): “Assumir débito, gratidão em relação ao 

outro” é utilizada pelo Autor A em “mas cometi a imensa gafe de não colocar o crédito 

neste trabalho maravilhoso”. Neste caso, assume novamente que está em débito com o 

leitor, e procura amenizar seu erro, utilizando adjetivos como “imensa gafe” e “trabalho 

maravilhoso”. Por fim, o autor usa a estratégia de polidez positiva (10): “Fazer ofertas, 

promessas” em “Vou colocar agora”, quando promete ao leitor que creditará a foto. O 

Autor A assume a dívida com o leitor prometendo, ainda, reverter o erro cometido, 

buscando preservar a própria face (corrigindo o seu erro e se desculpando) e valorizando a 

face do leitor (o trabalho realizado por ele é maravilhoso e merece ser creditado). 

 Essa amostragem serviu para demostrar a aplicação das estratégias de polidez na 

análise dos comentários coletados do Brasil Post. 

 

5.2 Relação entre interação e polidez 

 

TABELA 01 – RELAÇÃO ENTRE INTERAÇÃO E POLIDEZ 

AUTOR % INTERAÇÃO 
% LEITORES 

COM INTERAÇÃO 

DO AUTOR 

% LEITORES 
SEM INTERAÇÃO 

DO AUTOR 

POLIDEZ 

Autor A 0,8% 1,4% 98,6% 100,0% 

Autor B 1,6% 2,4% 97,6% 100,0% 

Autor C 0,0% 0,0% 100,0% (não aplicável) 

Autor D 12,5% 14,3% 85,7% 100,0% 

Autor E 19,4% 55,6% 44,4% 83,3% 

Autor F 15,4% 11,1% 88,9% 100,0% 

Autor G 47,4% 88,9% 11,1% 66,7% 

Autor A 11,1% 9,1% 90,9% 100,0% 

Autor H 33,3% 45,5% 54,5% 100,0% 

Autor E 21,4% 30,0% 70,0% 100,0% 

TOTAIS »» 7,8% 10,1% 89,9% 89,2% 

FONTE: OS AUTORES 
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 A tabela acima apresenta o percentual de interação dos autores em relação aos 

comentários de suas postagens, o percentual de leitores com os quais os autores tiveram (e 

não tiveram) interação e, das interações ocorridas, em quantas houve uso da polidez. Vale 

lembrar que a interação observada é a do autor com o leitor. Fica uma oportunidade para 

outro trabalho considerar a interação entre leitores. 

 A coluna “% INTERAÇÃO” diz respeito à quantidade de comentários do autor em 

relação à quantidade de comentários totais da postagem. A coluna “% LEITORES COM 

INTERAÇÃO” trata do percentual de leitores entre o total dos que comentaram que recebeu 

interação do autor. Logo, a relação dos leitores com os quais o autor não interagiu está em 

“% LEITORES SEM INTERAÇÃO”. Por fim, na coluna “POLIDEZ” mostra-se a 

quantidade de comentários em que se identificou a presença de polidez. 

 A intenção é mostrar a relação entre abertura para a interação (ou interação de tipo 

limitada: qualquer comentário na postagem) e o percentual de interação aprofundada pelos 

autores. É dizer que, de 100% dos comentários do Autor B, o percentual de interação do 

autor atingiu “1,6%” (primeira coluna). Em todas as interações o Autor B utilizou 

estratégias de polidez (quarta coluna). Do percentual de interação, entretanto, o Autor B 

atingiu 2,4% dos leitores que haviam iniciado uma interação (segunda coluna). 97,6% dos 

leitores que também iniciaram uma interação, entretanto, não tiveram interação do Autor B 

(terceira coluna). E assim por diante com os próximos autores. 

 Considerando todo o corpus, o percentual de interação dos autores é de 7,8%, 

atingindo 10,1% do total de leitores que iniciaram um processo de interação no portal. 

 

6 Conclusões 

 

 Buscamos analisar os comentários do portal Brasil Post e identificar o percentual 

de interação e se nessas interações os autores utilizam estratégias de polidez, tal qual aquela 

que provocou a motivação e o problema de pesquisa. 

 Cumpre-se registrar, antes de tudo, que fica cada vez mais difícil analisar 

comentários em portais como o Brasil Post. Tanto pelas limitações da plataforma como pela 

atual demanda dos portais em migrar seu mecanismo de comentários para o Facebook
7
, por 

exemplo. Tais eventos, aliás, sugerem que os comentários, em nossa última análise, não são 

mais assunto tão valorizado em portais de Internet como o Brasil Post. A migração para o 

                                                 
7 Com um plugin (módulo) do Facebook, o portal consegue além da habitual seção de comentários uma integração com o 

Facebook aumentando assim as chances de compartilhamento e alcance de audiência para seu conteúdo. 
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plugin do Facebook tende a alavancar o compartilhamento e alcance do conteúdo da página 

de modo “massificado”, de modo semelhante ao que ocorre nos jornais e revistas (um para 

todos), em vez de aproximar o leitor e promover interações mais profundas. 

 Essas afirmações não pretendem ter força normativa, tampouco são um juízo de 

valor, pelo contrário, trata de simples observação do fenômeno da interação no bojo dos 

portais de Internet, pois como já afirmou Raquel Recuero (2010, p. 119) para os blogueiros 

os comentários são importantes e quase sempre um fator motivacional para a continuidade 

do blog. Trata-se ainda de observar o quão fiel foi o portal ao que anunciou inicialmente em 

seu lançamento, por meio de seu Diretor-Editorial, Ricardo Anderáos (2013): “O que a 

gente vê na maior parte dos portais no Brasil e no mundo são jornalistas publicando no 

digital, mas se comportando como impresso. Simplesmente republicar é fazer broadcasting. 

Não dá para atuar no mundo digital da mesma forma que fazemos no impresso”. É preciso 

considerar, ainda, que o Brasil Post é resultado de uma parceria entre o conhecido jornal 

digital The Huffington Post e da Editora Abril, editora integrante do Grupo Abril, um dos 

maiores grupos de comunicação da América Latina. 

 A provocação que se quer deixar aqui é: em que medida os portais de Internet 

estabelecem esse diferencial ou assemelham-se aos grandes veículos de informação onde 

predomina a o nível massivo de um-todos? Quanto mais os portais de Internet distanciam-se 

dos fenômenos de interação, não estariam de certa forma reproduzindo o comportamento de 

meios massivos de comunicação como os jornais e revistas, onde em vez de interação o que 

temos é a participação no modelo “opinião do leitor”? O material coletado não serve para 

esgotar a ampla questão da interação em blogs, mas nos autoriza essas conclusões no caso 

exclusivo do Brasil Post, uma vez que mesmo seguindo a listagem de mais comentados 

desde o início do portal a última postagem em ordem decrescente de comentários teve, no 

máximo, 14 comentários. As demais postagens do portal não devem passar, portanto, desse 

número de comentários. 

 O percentual de interações é sugestivo sobre a provocação lançada acima. Nas dez 

postagens analisadas, os autores interagiram muito pouco com os leitores do Brasil Post. O 

percentual de interação total foi de 7,8% e o de leitores que receberam interação dos autores 

foi 10,1%. Isto é, com 89,9% dos leitores que iniciaram um processo de interação não 

houve aprofundamento por parte do autor do texto. Isso confirma a hipótese do primeiro 

problema levantado nessa pesquisa, de que os autores interagem muito pouco com os 

leitores. 
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 Consideramos, seguindo Brow e Levinson, que toda interação é um risco à face. 

Isto é: todo comentário de um leitor pode ser um risco a face do autor, e toda resposta desse 

autor pode ser um risco a sua própria face e a face do leitor. Ainda que, pois, como 

observado aqui, a seção de comentários esteja cada vez mais destinado à participação e não 

à interação, considera-se que o espaço de fala do leitor é ainda considerado de modo 

especial para o portal (e para o próprio autor, evidente, dado que é de seu texto que emerge 

a discussão). Não é a toa que os autores, em sua maioria, utilizam de estratégias de polidez 

como nos caso em que o autor elogia com exagero a participação do leitor em sua respostas. 

Tal ocorrência confirma nossa segunda hipótese: de que os autores utilizam de estratégias 

de polidez nas suas respostas. 

 Antes de concluir, cumpre-se dizer que nossas inferências não dão conta de todo o 

contexto. Isto é: há um contexto comum entre autor e leitor (como o observado no caso da 

postagem da universitária) que apenas os dois partilham. Há ainda outro contexto, do qual 

apenas o autor participa (ao reproduzir o texto da universitária) e outro apenas do leitor (seu 

convívio próximo com a universitária). Ambos, desconhecemos. O que significa dizer que 

há sempre um contexto do qual o pesquisador não participa e, daquele em que participa faz 

inferências capazes de criar um novo/outro contexto. Antes que se diga, não se trata de 

relativizar nossa própria análise, mas sim, é sinceridade Pragmática falando por estas linhas. 

Aqui, por exemplo, analisamos apenas o texto escrito. Se as interações fossem presenciais, 

a expressão facial e a entonação seriam novos dados para adicionar ao contexto (e, 

querendo ou não, elas existiram e também fogem ao nosso alcance). Não apenas nós, mas 

todos os pesquisadores possuem um contexto do qual não participam e que pode mudar o 

jogo, ou as inferências sobre ele. 

 O sucesso do portal de Internet enquanto portal de Internet dependia, pois, da 

presença da interação – ou de diferenciais, como anunciava o Diretor-Editorial. Nesse 

sentido, parece haver controvérsia na questão, no mesmo molde das controvérsias 

apontadas por Alex Primo (2013). Novamente, a questão da interação em portais de Internet 

é ampla e os dados aqui apresentados refletem apenas o caso do Brasil Post. Neste caso, não 

obstante, é possível concluir que em sua própria plataforma não há um nível de interação 

considerável entre autores e leitores o que, pelas razões expostas, nos autoriza dizer que o 

portal se assemelha aos veículos noticiosos nos moldes de comunicação de massa. 
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