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RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo principal analisar o Sistema de Transitividade em 
relação às circunstâncias no blog, a fim de compreender como esse sistema 
contribui para a construção da opinião nesse gênero, segundo a Linguística 
Sistêmico-Funcional. De maneira mais específica, o desenvolvimento desta 
pesquisa se propõe a analisar as circunstâncias – e os processos e participantes a 
elas associados – nas postagens de blogs, a partir dos usos feitos pelos seus 
participantes, bem como verificar o funcionamento das circunstâncias nos blogs e 
sua contribuição para a construção da opinião nesse gênero. Fundamentam esta 
empreitada os pressupostos básicos da Linguística Sistêmico-Funcional, em 
especial aqueles relativos ao Sistema de Transitividade, com concentração no papel 
do componente circunstância, além dos estudos sobre gêneros textuais. Para 
atender aos propósitos estabelecidos, o corpus da pesquisa está formado por 75 
postagens selecionadas de quatro blogs da Revista Época on-line, cuja coleta 
aconteceu entre o dia 01 de março e 31 de maio de 2009, nos seguintes blogs: 
Diário do Centro do Mundo, Paulo Moreira Leite, Blog do Nelito e Guilherme Fiuza. A 
amostra selecionada para análise contém 25.308 palavras, na qual ocorrem 422 
circunstâncias variadas. A investigação do funcionamento das circunstâncias nos 
dados levantados permite concluir que: (a) circunstâncias desempenham papel 
importante na composição de significados potencialmente argumentativos do blog 
(extensão, papel, causa, propósito, concessão, ângulo); (b) as circunstâncias 
contribuem para os diferentes modos de situar, localizar e referenciar elementos 
dentro e fora do texto (localização, companhia, assunto, modo, acompanhamento), 
contribuindo para a construção da opinião expressa nos blogs e reforçando o papel 
que o Sistema de Transitividade tem na construção de sentido nesse gênero. 
 
Palavras-chave: Blog. Linguística Sistêmico-Funcional. Transitividade. 
Circunstâncias. 
  



ABSTRACT 
 
This work aims at investigating the Transitive System, especially the circumstances 
on the blog from the perspective of Systemic-functional Linguistics in order to 
understand how this system contributes to building belief in the genre. More 
specifically, this research is to analyze the circumstances - the processes and 
participants associated with them - in blog posts, from the uses made by its 
participants as well as to verify the functioning of the circumstances in blogs and its 
contribution to the construction of the opinion that genre. The basic assumptions are 
the basic research Systemic-functional Linguistics, especially those relating to the 
transit system, with concentration on the role of component condition, and studies on 
genre. To meet the stated purposes, the research corpus is made up of 75 posts 
selected four blogs Época magazine online, which collects happened between 01 
March and 31 May 2009, the following blogs: Diário do Centro do Mundo, Paulo 
Moreira Leite, Blog do Nelito and Guilherme Fiuza. The sample for analysis contains 
25.308 words, in which there are 422 varying circumstances. The investigation of the 
functioning of the circumstances in the data collected shows that: (a) circumstances 
play an important role in the composition of meanings potentially argumentative blog 
(extension, paper, cause, finality, concession, angle); (b) the circumstances 
contributing to the different ways to locate, find and cite elements inside and outside 
the text (position, company, theme, mode, accompaniment), contributing to the 
construction of the sentiment expressed in blogs and strengthening the role which 
the Transitive System has in the construction of meaning in genre. 
 
Keywords: Blog. Systemic-functional Linguistics. Transitivity. Circumstances.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Já nos acostumamos a expressões 

como “e-mail”, “bate-papo virtual” 

(chat), “aula-chat”, “lista de 

discussão”, “blog” e outras 

expressões da denominada “e-

comunicação”. Qual a originalidade 

desses gêneros em relação ao que 

existe? De onde vem o fascínio que 

exercem? (MARCUSCHI, 2005, p. 13, 

grifos do autor) 

  

  

A última questão trazida por Marcuschi na epígrafe que abre estas 

considerações é bastante instigante na medida em que traz à tona o poder de 

fascínio exercido pelos termos que estão sendo cunhados nos últimos tempos, 

graças à dinâmica inimaginável dos avanços da ciência e da técnica, especialmente 

do computador e de suas diversas possibilidades de comunicação. É possível 

deduzir, pela sugestão inicial do autor, que o costume devotado às novas 

expressões (chat, blog, e-mail) ocasiona, de certa forma, as mudanças e evoluções 

das práticas discursivas e, consequentemente, mobilizam novos estudos/pesquisas 

sobre estas práticas. Assim como em outros momentos sócio-históricos os 

romances, os corpora de textos orais, os livros didáticos, os quadrinhos se tornaram 

objeto de pesquisas e estudos (num processo de gradativo interesse e de 

apresentação consecutiva de resultados), os estudos que envolvem questões 

relativas à natureza da interação, à construção de sentidos, por exemplo, têm 

ganhado novos tratamentos por parte dos estudos da linguagem, em consequência 

das mudanças também de natureza social e histórica a que estão submetidos os 

sujeitos. 

Tanto os objetos de estudo anteriormente mencionados, como a presença 

cada vez mais dominante de recursos e suportes tecnológicos – que vão das telas 

finas de computador aos mini aparelhos de armazenamento de dados – têm imposto 

novos modelos de reflexão e de atuação de forma generalizada, afetando tanto os 

que têm contato maior com tais tecnologias, bem como aqueles a quem ainda não 

chegaram tais recursos. Isso decorre do fato de que as formas de comunicação se 
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tornaram mais dinâmicas, do ponto de vista do tempo, e mais eficientes, do ponto de 

vista dos recursos técnicos. A internet, nesse sentido, pode ser responsável pela 

maior “explosão” de possibilidades de práticas discursivas e, em razão de tal 

efervescência, muitos dos recentes estudos, nas mais diversas áreas do 

conhecimento, têm se voltado para a tentativa de compreender como a comunicação 

humana se mantêm nesta nova ambiência. 

Exemplo que pode ser citado, pelo fato de apresentar relevantes 

contribuições para o estudo da tecnologia e de outros conceitos que serão aqui 

tratados, é o da pesquisadora Miller (2009). Em seu recente livro Estudos sobre 

gênero textual, agência e tecnologia, ao abordar o tema da tecnologia e da 

possibilidade de automação do pensamento através de softwares, aponta-se para a 

incredulidade de alguns professores quanto ao uso de determinadas plataformas 

com vistas ao auxílio em tarefas de ensino/aprendizagem de fala/escrita. Além de 

discutir o conceito de gênero textual, a autora destaca o caráter massivo e 

abrangente que um gênero em particular tem ganhando desde sua emergência, por 

volta do ano 2000. Esse gênero é o blog. Para Miller, esse gênero ganhou espaço 

na vida dos sujeitos, especialmente pela “necessidade” de autoexpressão/ 

autoexposição – típicas desses novos tempos dos “shows da vida real”.  

Essa propagação dos blogs pelo ciberespaço tem sido objeto de interesse 

de muitos outros estudiosos, a saber: Schittine (2004), Araújo (2005), Marcuschi 

(2005), Komesu (2005). A primeira, por exemplo, ao tratar da escrita íntima na 

internet, acaba por revelar os diversos mecanismos de (re)construção da memória 

discursiva, conceito tratado por Foucault (1979), em Microfísica do poder. Em seu 

livro, a jornalista destaca o caráter da escrita pessoal e, talvez sem pretensão, 

aborda superficialmente os mecanismos de subjetivação/objetivação dos escritores 

de blog. O que parece comum no entender desta autora, e de estudiosos como 

Xavier (2004) e Miller (2009), é que a comunicação na internet, quer seja em bate-

papos, quer seja em blogs, ou em tantos gêneros da ambiência digital, apresenta 

novas formas de representação da realidade e esta, por sua vez, é reconfigurada 

por essas mesmas formas, como que num processo de refração.  

Araújo (2005), em sua pesquisa de doutoramento, tratou do estudo dos 

chats como uma constelação de gêneros, a partir de fatores como hipertextualidade, 

transmutação e propósito comunicativo.  Além disso, é mister citar o ensaio de 
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Marcuschi (2005) em que o autor estabelece parâmetros para a caracterização dos 

gêneros de ambiência digital. Nesse texto, Marcuschi também estabelece uma 

relação entre esses gêneros e aqueles dos quais poderiam ter derivado. É o próprio 

autor que direciona a discussão do blog para um texto seguinte, de Fabiana 

Komesu, que incumbida deste objeto, discorre especificamente sobre a 

autoexposição na internet, no artigo intitulado “Blogs e as práticas de escrita de 

sobre si na Internet” (2005). 

Para tornar ainda mais contundente o expressivo interesse pelos estudos 

das mídias e de suas novas formas/práticas de comunicação, seus diferentes modos 

semióticos de representação, basta que se faça uma simples pesquisa em sites de 

busca para que se liste uma infinidade de links que conduzem a textos que, por sua 

vez, levam a outros textos com links, num processo sucessório quase interminável. 

Isso sem falar na produção disposta em acervo bibliográfico que trata desta temática 

e podem ainda não estar disponível na internet. Assim, independentemente do 

aporte teórico, a quantidade de estudos sobre os gêneros de ambiência digital, em 

especial o blog, dá uma dimensão do interesse que este objeto tem recebido nos 

recentes estudos da linguagem.  

Somada a esse interesse pelo blog, e por todas as possibilidades de 

interação, de resignificação e de construção de sentidos, está o interesse de 

compreender como a materialização da opinião ocorre nesse gênero, numa 

perspectiva teórica de estudo que ficou conhecida como Linguística Sistêmico-

Funcional (LSF), a qual tem como referência principal o linguista Michael Halliday. 

Portanto, o interesse pelo gênero em questão se associa ao desejo de 

entender as relações comunicativas estabelecidas na ambiência digital, 

notadamente no diz respeito à construção do sentido, já que o modelo Sistêmico-

Funcional (HALLIDAY, 1994) compreende a linguagem como um processo 

semiótico, nos quais o significado é produzido através das escolhas lingüísticas 

realizadas pelos sujeitos, num determinado contexto social e cultural de que fazem 

parte (cf. EGGINS, 2004). 

Esse posicionamento teórico decorre, entre outras razões, do fato de que o 

presente projeto se associa a um conjunto de outras pesquisas (algumas concluídas 

e outras em andamento) desenvolvidas em torno dos gêneros opinativos por Souza 

(2008, 2009), tendo como aporte a LSF, e os estudos sobre multimodalidade 
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discursiva (DIONÍSIO, 2005; ALMEIDA, 2008; KRESS E VAN LEEUWEN, 2006). 

Portanto, o interesse em pesquisar o blog, enquanto gênero opinativo, deriva de 

pesquisas já realizadas sobre outros gêneros. Por exemplo, a tese de doutoramento 

de Souza (2006) abordou a transitividade no editorial. Mais recentemente, o grupo 

coordenado por ela se volta para estudar os editorais on-line. Estes estudos se 

valem das proposições da multimodalidade discursiva e da LSF. 

A partir deles, a intenção de melhor compreender os mecanismos de 

linguagem, envolvidos no processo comunicativo de ambiência digital, mobilizou-se 

a produção de pequenos artigos, com corpus de breve extensão, a fim de 

experimentar as hipóteses e/ou questões-problemas que surgiam nos debates, nas 

aulas e nas discussões desse mesmo grupo, no percurso da pós-graduação. 

Embora alguns trabalhos já tivessem sido publicados em torno do blog (AQUINO & 

SOUZA, 2008) e do sistema de transitividade concebido pela Linguística Sistêmico-

Funcional (FURTADO DA CUNHA E SOUZA, 2007), o presente projeto se ocupa 

especificamente de um dos papéis desse sistema de transitividade: as 

circunstâncias. 

Assim, como a maioria das pesquisas se dedica a estudar o blog em seu 

conjunto estrutural, em suas diferentes funções sociais e comunicativas, em sua 

composição multimodal etc., e como o modelo Sistêmico-Funcional de Halliday tem 

servido aos mais diversos estudos que visam a compreender a língua em sua 

instância de funcionamento real, a presente pesquisa poderá contribuir para os 

trabalhos até aqui citados, tanto para os que se ocupam do blog do ponto de vista da 

estrutura, bem como, aqueles que estudam a linguagem no modelo funcional no 

blog e/ou em outros gêneros. 

Como já foi sugerido, a pesquisa que está sendo proposta irá se apoiar na 

idéia central de que as circunstâncias, do sistema de transitividade concebido pela 

Linguística Sistêmico-Funcional, podem contribuir significativamente para a 

construção da opinião no blog, não exercendo, portanto, papel assessório como 

preconiza o senso comum e as práticas tradicionais de ensino de língua. 

Por tudo que foi elencado até então, ainda é possível enumerar outras 

razões que tornam relevante a consecução deste estudo: i) o estudo acerca dos 

textos produzidos em ambiência digital pode ampliar a noção que se tem de 

transitividade e, consequentemente, de como as circunstâncias contribuem para o 
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sentido nesse suporte; ii) a presente pesquisa pode fomentar o interesse para a 

compreensão da linguagem a partir de sua relação com a cultura e a história, de 

modo que o fascínio inquieto de Marcuschi, apontado na epígrafe que abre estas 

considerações, possa não encontrar aqui as respostas, mas, ao contrário, outras 

novas razões para questionar.  

Neste estudo, portanto, o questionamento que se aponta como central é: 

Qual o papel das circunstâncias segundo o Sistema de Transitividade (ST) definido 

pela LSF na construção da opinião presente nos blogs? Esta questão sinaliza para 

outras, quais sejam: Que funções desempenham as circunstâncias, e os processos 

e participantes a elas associados, nos blogs? Qual o valor das circunstâncias na 

construção da opinião em blogs? 

Assim, para atender a estas proposições, o objetivo principal deste estudo é 

analisar o ST em relação às circunstâncias no blog, na perspectiva da Linguística 

Sistêmico-Funcional, a fim de compreender como esse sistema contribui para a 

construção da opinião nesse gênero. E, de maneira mais específica, o 

desenvolvimento desta pesquisa se propõe a analisar as circunstâncias – e os 

processos e participantes a elas associados – nas postagens de blogs, a partir dos 

usos feitos pelos seus participantes, bem como, verificar o funcionamento das 

circunstâncias nos blogs e sua contribuição para a construção da opinião nesse 

gênero. 

A efetivação de qualquer objetivo em pesquisa se faz diligentemente através 

de metodologia correspondente a propositura de tais objetivos. Em ciência, a 

definição apropriada de métodos é capaz de assegurar que os resultados sejam 

mais fundamentados. No caso específico deste trabalho, o modelo escolhido é 

aquele que dá conta de compreender o sujeito na perspectiva de seu contexto. Ou 

seja, os resultados serão apresentados de maneira descritiva e interpretativa, no 

paradigma que se convencionou chamar de qualitativo.  

Bogdan & Biklen (1994) apontam para cinco elementos que caracterizam 

esse paradigma, dentre os quais, é possível destacar o fato de os dados serem 

descritos à luz do modo em que foram registrados ou transcritos e, mais ainda, o 

fato de o interesse pelo produto não poder ser mais expressivo do que pelo 

processo. Dito isto, é possível firmar que, nesse tipo de pesquisa, é altamente 
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relevante a interpretação dos dados e não apenas a sua delimitação ou 

quantificação como sendo um extrato representativo de determinado fenômeno. 

Assim, tomando esse paradigma enquanto possibilidade de realização da 

tarefa do pesquisador, os dados levantados para a pesquisa foram constituídos a 

partir das postagens de quatro blogs da revista Época online. Esta revista tem 

publicação impressa semanal, com atualização permanente na internet, a exemplo 

de outras de circulação nacional (revistas Veja e Isto É, por exemplo). Sua seleção 

enquanto material de pesquisa se deve especialmente à vinculação com os estudos 

desenvolvidos na linha de pesquisa Texto, ensino e construção de sentidos, do 

Programa de Pós-Graduação em Letras/UERN/CAMEAM, e, de modo mais 

específico à vinculação ao projeto A construção do sentido em gêneros textuais 

opinativos: uma análise de recursos lingüísticos e multimodais (SOUZA, 2008). 

A revista Época apresenta, na sua página online, dezoito blogs de temas 

variados, com mesmo formato e que podem ser acessados, através de links, tanto 

na Home Page, como no menu principal da revista, quais sejam: 1) Blog Animal; 2) 

Blog do Nelito; 3) Blog do Planeta; 4) Bombou na web; 5) Diário do Centro do 

Mundo; 6) Época na Copa; 7) Fala, Brasil; 8) Fala, Mundo; 9) Faz caber; 10) 

Guilherme Fiuza; 11) Mata-mata; 12) Mente Aberta; 13) Mulher 7 por 7; 14) O Filtro; 

15) Paulo Moreira Leite; 16) Sexpedia; 17) Sob a Lupa do Economias; 18) Viajologia. 

Destes, quatro foram selecionados para composição do corpus de pesquisa: 

1) Diário do Centro do Mundo; 2) Paulo Moreira Leite; 3) Blog do Nelito; e, 4) 

Guilherme Fiuza. O critério de seleção foi basicamente a composição característica 

de “micronotícias”, ou seja, quando os blogueiros assumem a posição de jornalistas 

e, ao mesmo tempo de testemunhas dos eventos que estão acontecendo no mundo, 

ou quando estes simplesmente comentam notícias veiculadas na mídia tradicional 

(MILLER, 2009). 

Os dados foram coletados entre o dia primeiro de março e trinta e um de 

maio de dois mil e nove. Todas as postagens deste período foram selecionadas para 

posterior tratamento. O corpus inicial estava composto por mais de 100.108 (cem 

mil, cento e oito palavras), havendo ainda uma variação na extensão de cada blog. 

Por estas duas razões, procedeu-se a padronização para amostra dos textos dos 

blogs, delimitando um número máximo compreendido entre seis mil/seis mil e 

quinhentas palavras, a partir da postagem mais recente para a mais antiga 
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publicação no período já indicado. Essa delimitação não implica limitação ao corpus, 

tendo em vista que a extensão configurada para a amostra (mais de vinte e cinco mil 

palavras) permite responder às questões propostas para esta pesquisa, ou seja, 

pelo critério da representatividade (cf. SARDINHA, 2004, p. 28-30) a formatação 

dada ao corpus deste trabalho pode atender positivamente aos nele objetivos 

propostos.  

As ocorrências de circunstâncias nas postagens dos blogs serão analisadas 

tomando-se como referência principal os estudos de Halliday e Matthiessen (2004), 

Eggins (2004) e Ghio e Fernández (2008). Para fins de categorização ou 

determinação de constructo, serão consideradas circunstâncias as formas expressas 

por sintagmas adverbiais, por sintagmas compostos por preposição + sintagma 

nominal (determinado ou não) e sintagma nominal + sufixo -mente, desde que 

modifiquem os processos a que se associam.  

Assim, considerando o constructo ora apresentado, a análise tomará por 

base as ocorrências de circunstâncias relacionadas aos processos: 1) circunstâncias 

de extensão; 2) circunstâncias de localização; 3) circunstâncias de modo; 4) 

circunstâncias de causa; 5) circunstâncias de acompanhamento; 6) circunstâncias 

de assunto; 7) circunstâncias de papel; 8) outras circunstâncias. Dada a variação 

lexical com que se apresentam a categoria principal da análise, optou-se pela não 

utilização de nenhum software para identificação das circunstâncias. Além disso, um 

corpus de extensão pequena (SARDINHA, 2004, p. 26) permitiu que a localização 

das ocorrências de interesse pudessem ser feitas pela leitura do pesquisador. 

A análise dessas ocorrências foi realizada no material selecionado nos 

quatro blogs, como forma de identificar que funções desempenham circunstâncias 

na construção da opinião do gênero referido. Inicialmente, o texto foi copiado para 

um editor de texto e, a posteriori, procedeu-se a limpeza de marcas de cores, fontes, 

frames e imagens, próprias da versão de texto online. A última etapa de formatação 

do texto foi a numeração de linhas, de modo a favorecer a localização e 

consequente referência das ocorrências do corpus dentro do capítulo de análise. 

Assim, considerando os apontamentos feitos até aqui, o trabalho se organiza 

em três partes principais. Na primeira, apresenta-se o quadro teórico no qual se 

fundamenta esta investigação, a saber: a) exposição acerca do Sistema de 

Transitividade concebido pela LSF, especificamente sobre as circunstâncias; b) 
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descrição do blog, considerando que este estudo se interessa pela construção de 

sentido nesse gênero. Na segunda parte, são apresentados os procedimentos de 

natureza metodológica adotados para a realização deste trabalho de pesquisa e, por 

último, na terceira parte, são apresentadas as análises das ocorrências de 

circunstâncias presentes no corpus. A título de considerações finais, retoma-se a 

discussão acerca dos resultados, bem como, indica-se os novos rumos que a 

pesquisa pode adiantar. 

 



9 

  
AASS  CCIIRRCCUUNNSSTTÂÂNNCCIIAASS  EE  AA  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDEE  SSEENNTTIIDDOO  NNOO  BBLLOOGG  

 

 
CAPÍTULO I 

Percurso para o estudo das circunstâncias:  
Lingüística Sistêmico-Funcional – Transitividade e blog 

 
 
 
 

Este capítulo se divide em duas partes principais. A primeira tem duas seções 

e discorre essencialmente sobre a Linguística Sistêmico-Funcional, a fim de 

apresentar ao leitor os pressupostos nos quais se fundamenta esta investigação, e a 

outra apresenta o Sistema de Transitividade concebido por tal corrente teórica e, 

mais especificamente, sobre o componente circunstância, de modo a relacioná-lo a 

perspectivas tradicionais e lingüísticas. A segunda parte traz uma descrição do blog, 

já que esta empreitada se interessa pela construção de sentido nesse gênero, bem 

como faz sua caracterização, nos moldes da Gramática do Design Visual (KRESS & 

VAN LEEUWEN, 2006), que tem como base a LSF, cuja sinalização para a 

compreensão do texto visual, associado aos demais modos de representação, traz à 

tona suas implicações sociais. 

 

 

1. Linguística Sistêmico-Funcional 

 

A Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) pode ser concebida como uma 

perspectiva que compreende a linguagem a partir de seu caráter social, levando em 

consideração o contexto da aprendizagem e desenvolvimento linguístico do sujeito, 

e compreendendo como a linguagem se estrutura para uso em diferentes situações 

comunicativas, ou contextos. Essa corrente funcionalista é influenciada, sobretudo, 

pelos diversos estudos desenvolvidos por Halliday e Hasan (1985), Halliday e 

Matthiessen (2004), Eggins (2004), entre outros, cujas principais citações e 

referências se farão ao longo deste texto. 

Na concepção hallidayana, a linguagem é proposta como um sistema social 

ou cultural, o que implica, necessariamente, interpretá-la dentro de um contexto 

sóciocultural em que tal processo se realiza. Dito de outro modo, a linguagem pode 

ser entendida como uma manifestação semiótica, já que, no dizer de Halliday e 

Martin (1993), ela se constitui como uma forma de representação da experiência 
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humana, quer seja na “realidade” presente/percebida no meio físico ou concreto, 

quer seja a “realidade” idealizada/fabricada em nosso interior, num plano mais 

abstrato. 

É interessante registrar que a linguagem, sob essa perspectiva, corresponde 

a um sistema de produção de significados, que se apoia em escolhas do eixo 

paradigmático e do eixo sintagmático, o que equivale a compreender os 

mecanismos envolvidos na seleção, em um dado conjunto de possibilidades, em 

determinada condição/situação, de certas unidades linguísticas (com função 

específica) em detrimento de outras que, teoricamente, teriam um valor significativo 

aproximado (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). Ou seja, os fatores envolvidos nas 

possibilidades de escolhas e, consequentemente, de significação: por que se disse 

X, de tal forma, e não Y, de modo tal? 

O uso, portanto, que cada sujeito faz da linguagem é o que estabelece esse 

sistema de significados. Reside aí o principal pressuposto do modelo Sistêmico-

Funcional, de cuja base emerge a necessidade de compreender como os sujeitos 

utilizam a linguagem para interagir e, de igual modo, como se configura a linguagem 

para tal finalidade. É justamente nessa base (rede de escolhas versus atividade 

social em andamento, em dado contexto) que se sustenta a denominação de 

Halliday (1994) de sistêmica e funcional na elaboração de sua teoria lingüística 

(HEBERLE, 2000).  

Desse mecanismo de escolhas, numa situação real de uso da língua, resulta 

então um processo que está a serviço das necessidades sócioculturais, ocasionando 

a produção de textos que, na compreensão de Halliday e Hasan (1985), decorrem 

das escolhas operadas naquilo que chamam de Contexto de Cultura (opera no nível 

dos gêneros) e Contexto de Situação (relacionado às variáveis de registro Campo, 

Relação e Modo). Portanto, a partir da visão de que o texto é produto de interação, 

pode-se afirmar que tanto o texto quanto o contexto constituem “modos de 

significado” (HALLIDAY; HASAN, 1985, p.10-11), já que os sujeitos, em razão de 

certa proximidade contextual, podem fazer inferências sobre os sentidos pretendidos 

por este ou por aquele participante. 

Para ilustrar essa relação com os contextos propostos anteriormente, 

apresenta-se, a seguir, uma figura que pode contribuir para uma melhor 

compreensão da concepção defendida por Halliday (1985, 2004) e discutida por Butt 
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et al. (2001), para quem a linguagem está amparada em dois contextos: o de Cultura 

e o de Situação. 

 

Figura 1 – Texto em contexto  

 

(adaptado de BUTT et al., 2001, p. 4) 

 

O conceito de Contexto de Cultura é frequentemente entendido como aquele 

contexto mais geral, que dá significado às atividades reconhecidas numa cultura 

particular. Ou seja, o Contexto de Cultura não aponta apenas para a informação 

acerca do que está ocorrendo num dado momento da construção de uma 

mensagem, mas também sobre o “diáfano” cultural mais amplo que permite 

interpretar e dar sentido tanto ao que se está fazendo quanto ao que se está 

dizendo. No dizer de Halliday (1978), seria todo o sistema semântico da linguagem: 

uma construção teórica ideal.  

Já o Contexto de Situação é definido por Halliday e Matthiessen (2004) 

como sendo uma representação abstrata do ambiente, uma vez que ele pode não 

corresponder ao tempo real de concretização do ato de fala ou escrita. No entender 

de Souza (2006), é no Contexto de Situação que se definem as características 

particulares deste ou daquele gênero; que se estabelecem as marcas 

extralinguísticas presentes nos textos e, por conseguinte, as escolhas lexicais ou 

padrões gramaticais de que dispõem os sujeitos para constituir as diversas 

possibilidades de significação. 

O Contexto de Situação é constituído de três conjuntos de sistemas sócio-

semióticos (Campo, Relação e Modo) os quais permitem a construção de diferentes 
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sentidos, na medida em que a interação ocorre.  De acordo com Butt et al. (2001, p. 

4), em linhas mais gerais, compreende-se: 

  

i. Campo (ação social) – faz referência ao ambiente institucional em que corre o 

evento: o assunto, o que está acontecendo, a natureza da ação social; 

ii. Relação (estrutura do papel) – faz referência à relação entre os participantes 

(papéis e status): relação permanente ou temporária, os papéis discursivos 

que os participantes desempenham no diálogo e a conexão total de relações 

significativas nas quais estão envolvidos, o grau de carga emocional; 

iii. Modo (organização simbólica) – faz referência ao canal adotado para 

constituição do texto: oral ou escrito, a organização simbólica do texto, e a 

importância que ele tem, e sua função no contexto. 

 

Esses parâmetros do Contexto de Situação estão representados na figura 

que segue: 

 

Figura 2 – Parâmetros do Contexto de Situação  

(adaptado de BUTT et al., 2001, p. 4) 

 

Cada um desses três parâmetros diz respeito a um aspecto diferente do 

mundo e está relacionado a uma forma diferente de significado na oração, com seu 

próprio sistema de escolhas. Assim, de acordo com Ghio e Fernández (2008, p. 91): 

 

Os níveis internos da semântica e da léxico-gramática são ligados entre si por 
uma relação de realização. No modelo Sistêmico-Funcional, os significados 
linguísticos são uma realização da léxico-gramática: se um significado não 
pode ser construído pela léxico-gramática de uma língua, então não é um 
significado linguístico dessa língua. De modo que  o significado linguístico 
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não é um simples "reflexo" ou um "espelho" da realidade, mas sim uma 
"interface" entre o mundo extra-lingüístico e a forma linguística. [Tradução 
livre]

1
 

 

Dito de outra forma, é possível sugerir que a léxico-gramática é um 

componente constitutivo da linguagem, cujo funcionamento é discursivo-textual, sem 

o qual os significados podem também não ocorrer de modo satisfatório. 

De acordo com Butt et al. (2001), esses três parâmetros do Contexto da 

Situação afetam diretamente as escolhas linguísticas e se refletem em três funções 

principais a que a linguagem se propõe. 

O modelo hallidayano de 1994 pode ser sintetizado no quadro que se 

apresenta abaixo: 

Quadro 1 – Níveis de realização do registro 

Contexto de Situação Semântica Léxico-gramática 

Campo Ideacional Sistema de Transitividade 

Relação Interpessoal Sistema de Modo 

Modo Textual Sistema Temático 

(adaptado de HALLIDAY, 1994, p. 38) 

 

Pela leitura do Quadro 1, fica posto que, no plano semântico, cada um dos 

componentes do Contexto de Situação realiza um tipo de significado: ideacional, 

interpessoal e textual. Por sua vez, tais significados são materializados no nível 

léxico-gramatical através dos sistemas de transitividade, modo e tema, 

respectivamente. É imperativo citar também que, numa determinada situação de 

interação, esses três significados se realizam simultaneamente, posto que não seria 

possível a organização de uma produção textual desconfigurada de qualquer um 

desses parâmetros. 

Halliday (1994) chama esses significados (ideacionais, interpessoais e 

textuais) de metafunções, já que cumprem papel funcional na construção de 

sentidos, através de estruturas distintas, com organização semântica própria. Nesta 

investigação, o interesse principal é pela metafunção ideacional e, de forma mais 

                                                           
1
Los estratos internos de la semántica y la léxico-gramática se vinculan entre sí por uma relación de 

realización. En el modelo SF, los significados lingüísticos son uma realización de lá léxico-gramática: 
si um significado no pude ser construido por la léxico-gramática de uma lengua entonces no es um 
significado lingüístico de esa lengua. De manera que el significado lingüístico no es un simple „reflejo‟ 
o un „espejo‟ de la realidad, sino más bien una „interfase‟ entre el mundo extralingüístico y la forma 
lingüística. 
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especifica, pelas circunstâncias do Sistema de Transitividade. Por essa razão, as 

próximas seções do texto vão abordar a léxico-gramática, o Sistema de 

Transitividade e, por consequência da delimitação desta pesquisa, o papel das 

circunstâncias desse sistema. 

 

1.1 As metafunções e a léxico-gramática 

 

O interesse principal desta seção é de apresentar os sistemas responsáveis 

por concretizar na léxico-gramática os sentidos realizados no nível semântico. 

Esse nível, no entendimento de Halliday (1994), contempla todas as 

possibilidades de escolhas semântico-linguísticas para um sujeito em determinada 

situação de interação. Tal sistema de opções é, per si, a gramática, ou seja, o 

potencial de realização em que o usuário da língua faz uma espécie de seleção a 

partir do contexto das situações discursivas. Dessa forma, a gramática funciona 

como um mecanismo linguístico que organiza as opções em conjuntos, dentro dos 

quais o sujeito faz seleções apropriadas ao momento na interação, relacionando 

uma escolha a outra, de maneira estruturada e unificada. 

Então, segundo Eggins (2004) o Sistema Semântico está dividido em 

componentes de potencial de significado, os quais se configuram com funções mais 

gerais, a que a linguagem pode servir, a saber: 

 
i. Metafunção ideacional: responsável por expressar as experiências do sujeito, 

incluindo o mundo externo e o mundo interno de sua própria consciência. Isso 

significa que, ao utilizar a linguagem para expressar sua experiência de 

mundo, o usuário está incluindo situações internas. 

 

ii. Metafunção interpessoal: responsável por estabelecer e manter as relações 

entre os interactantes. Essa relação se expressa através dos papéis sociais, 

que podem até incluir os papéis de comunicação estabelecidos pela própria 

metafunção, em situações variadas de interação: estabelecer e manter 

relações, influenciar, expressar pontos de vista, sugerir etc. 

 

iii. Metafunção textual: responsável por manter ligações entre a própria 

linguagem e as características da situação de interação. Essa metafunção 
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capacita os sujeitos envolvidos a interagir através da produção e 

compreensão de textos, através do estabelecimento de relações coesivas 

entre uma sentença e outra no discurso. De acordo com Halliday e 

Matthiessen (2004), essa metafunção organiza os significados ideacionais e 

interpessoais como discurso. 

 
Assim, na LSF, a léxico-gramática é compreendida como “uma rede de 

escolhas de significados inter-relacionadas” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p. 

31), que atua na organização das relações das formas linguísticas e juntamente com 

o Sistema Semântico compõem o plano de conteúdo da linguagem. Ou seja, a 

gramática nessa perspectiva transforma as experiências (conteúdo ideacional), 

através da interação (processo relacional), em significados materiais (realização 

textual). No dizer de Halliday e Matthiessen (2004, p. 21), seria “a unidade central 

processadora da linguagem, a casa de força onde os significados são criados”. 

A Figura 3, a seguir, ilustra essa relação sistemática do modelo funcionalista 

exposto até aqui: 
 

Figura 3 – Contexto, nível semântico e léxico-gramática  

 

(adaptado de EGGINS, 2004, p. 112) 

 

De acordo com Eggins (2004), a organização interna da linguagem pode ser 

explicada mediante as funções sociais a que se presta a língua. E completa: a 
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linguagem é como é justamente por sua condição de realizar o que deve ser 

realizado. 

Assim, como o enfoque aqui é a léxico-gramática, enfatizando o Sistema de 

Transitividade, as subseções seguintes discorrem brevemente sobre os sistemas 

que compõem a LSF. 

 

1.1.1 O Sistema de Modo: realização interpessoal 

 

Halliday e Matthiessen (2004) sugerem que, quando se informa ou se 

questiona, quando se ordena ou se faz uma oferta, o sujeito está expressando 

algum tipo de avaliação e/ou atitude, numa situação de interação. Por esse 

pensamento, é possível afirmar que a linguagem é usada para – no dizer dos 

autores citados – “atuar” nas relações pessoais e sociais (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004, p. 29), durante o processo de construção das experiências 

de mundo no plano ideacional. Assim, no nível da sentença, segundo Ghio e 

Fernández (2008, p. 123), as construções não representam simplesmente um 

processo, mas também um posicionamento de participantes que estabelecem, 

mediante sucessivos movimentos de troca de papéis (ora falante/escritor, ora 

ouvinte/leitor), a negociação de proposições (informações) e propostas (bens e 

serviços) que são oferecidas, aceitas, ou rejeitadas. 

É o que Halliday (1994) aponta ao afirmar que, no Sistema de Modo, as 

interações, especialmente entre falante e ouvinte(s), os recursos da léxico-gramática 

contribuem para o estabelecimento de papéis discursivos em particular, cuja 

finalidade principal (Metafunção Interpessoal) seria o de manter, de criar relações 

interpessoais. 

No entendimento de Ghio e Fernández (2008, p. 122), a partir do que está 

posto por Halliday (op. cit.), nessas relações de troca é possível distinguir dois 

papéis discursivos principais: “dar” e “demandar”, que implicam, respectivamente, 

“receber” e “dar uma resposta”. Para esses papéis assumidos pelos interlocutores 

na troca de significados, eixo principal do Sistema de Modo, é importante ainda 

distinguir entre o objeto que pode ser trocado: a) bens e serviços (não-verbal) e b) 

informações (verbal). Assim, a combinação dessas variáveis permite estabelecer as 

funções primárias do discurso: 
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Quadro 2 – Funções primárias do Sistema de Modo  

 
PARES DE FUNÇÕES DISCURSIVAS 

(Iniciais e Respostas) 

 
negociação 

 
Resposta 

 

  
APOIANDO 

 
CONFRONTANDO 

oferta (bens e serviços) aceitação 
     (não-verbal) 

rejeição 

ordem (bens e serviços) consentimento 
     (não-verbal) 

recusa 

declaração (informações) confirmação 
     (verbal) 

contradição 
 

pergunta (informações) resposta 
     (verbal) 

desaprovação 

(adaptado de EGGINS, 2004, p. 124) 

 

As autoras ainda explicam que os bens e serviços existem 

independentemente de linguagem, podendo ser, inclusive, trocados sem emprego 

da linguagem. O mesmo não ocorre com as informações, que somente se 

materializam no sistema simbólico, em que a linguagem desempenha papel 

constitutivo (a própria linguagem é quem está sendo trocada), por assim dizer.  

As duas categorias, proposta e proposição, que se realizam no Sistema de 

Modo são ilustradas através dos exemplos de Ghio e Fernández (2008, p. 123), 

apresentados a seguir: 

 

1) Propostas 

a. Oferecimento (realizada tipicamente por uma interrogação) 

- Queres este livro? 

- Gostaria de uma xícara de chá? 

- Queres teu chá com açúcar? Que tipo de chá preferes? 

b. Ordem (realizada tipicamente por uma imperativa) 

- Dê-me este livro! 

- Traga-me uma xícara de chá! 

 

2) Proposição 

a. Declarativa 

- Ela te deu este livro. 

b. Pergunta 
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- Quem te deu? 

- Que dia é hoje? 

 

Pelos exemplos apresentados, pode-se perceber que as principais funções 

discursivas na troca de informação são a afirmação e a interrogação. E, pela 

observação do Quadro 2, é possível compreender que, ao tomar conhecimento do 

que é dito, o interlocutor pode responder, refutar ou se recusar a fazê-lo.  

Assim, a classificação de proposta (quando a função semântica da sentença 

é a troca de bens e serviços) e de proposição (quando a função semântica da 

sentença é a troca de informações), constitui-se no sistema léxico-gramatical, de 

acordo com Eggins (2004, p. 150), a partir do que chama de elementos do Sistema 

de Modo: 

 

i. elemento que expressa polaridade (polaridade positiva – sim, 

polaridade negativa – não); 

ii. elemento de um grupo nominal, chamado sujeito2; 

iii. elemento de grupo verbal, chamado finito. 

 

O finito combina a especificação da polaridade com a especificação da 

referência temporal ou modal no evento discursivo. Esse elemento tem, portanto, a 

função de expressar a duração temporal da enunciação em relação à validade da 

proposição e, ao mesmo tempo, se esta tem validez positiva ou negativa (GHIO; 

FERNÁNDEZ, 2008, p. 126). Os exemplos do Quadro 3 ajudam a ilustrar os 

elementos do Sistema de Modo: 

 

Quadro 3 – Exemplos dos Elementos do Sistema de Modo  

Sujeito Finito Resto Polaridade 

(Eu) estou escrevendo este trabalho positiva 

Sua mãe venderá a casa no natal  positiva 

Juan quis abandonar sua mulher positiva 

O acidente deve ocorrer a meia-noite positiva 

Este incidente não deveria se repetir nunca mais negativa 

Eles compraram uma casa nova no mês passado positiva 

A casa foi vendida no mês passado positiva 

(adaptado de GHIO; FERNÁNDEZ, 2008, p. 127) 

                                                           
2
 O sujeito aqui referido é o sujeito gramatical, ou seja, termo que concorda em número e pessoa com 

o verbo. A distinção entre sujeito psicológico, sujeito gramatical e sujeito lógico pode ser vista em 
Ghio e Fernández (2008, p. 97-9) quando tratam do Sistema de Transitividade.  
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O que “sobra” do sujeito e do finito é chamado de resto, cuja estrutura é 

formada por três tipos de elementos funcionais: predicador, complemento e adjunto. 

De acordo com Ghio e Fernández (2008), tal estrutura só pode ser formada por um 

predicador, um ou dois complementos e um número indefinido de adjuntos, senão 

vejamos no Quadro 4, a seguir: 

 

Quadro 4 – Exemplo de Modal e Resto 

A avó havia comprado ontem no mercado um saco de balões para seus netos. 

Sujeito Finito Predicador Adjunto Adjunto Complemento Complemento 

Operador 
Modal 

Resto 

(adaptado de GHIO; FERNÁNDEZ, 2008, p. 127) 

 

Além da polaridade (sim/não), o modelo hallidayano ainda distingue dois 

tipos de modalidade (modalização epistêmica e modalidade deôntica), com subtipos 

específicos: probabilidade/habitualidade e obrigação/disposição, respectivamente.  

Em conformidade com o que afirma Halliday (1994), a modalização 

epistêmica se relaciona ao modo indicativo e à troca de informações e expressa 

certo grau de probabilidade ou habitualidade. Geralmente, os recursos da léxico-

gramática mais empregados são os operadores modais finitos (verbo conjugado - 

pode), adjuntos modais (possivelmente, seguramente, talvez etc), ou expressões 

como É habitual..., É frequente..., É provável que..., ou ainda a combinação desses 

elementos numa mesma sentença.  

Já a modalidade deôntica está relacionada ao modo imperativo e à troca de 

bens e serviços, expressando obrigação ou preferência. Esse tipo de modulação se 

configura na léxico-gramática através do emprego de operadores modais (verbos 

conjugados (deve, deveria), que sugerem certo grau condicional à sentença, bem 

como pelo uso de adjuntos modais (voluntariamente, necessariamente, 

satisfatoriamente etc.) e por expressões como: É necessário que... 

Nesse caso, os adjuntos modais funcionam como modificadores de um 

constituinte específico (função adjunto) ou mesmo de toda a sentença (função 

comentário). Ghio e Fernández (2008, p. 133) apresentam alguns exemplos desses 

modificadores com função adjunto, que, em sua maioria, são terminados pelo sufixo 

–mente: 

 



20 

  
AASS  CCIIRRCCUUNNSSTTÂÂNNCCIIAASS  EE  AA  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDEE  SSEENNTTIIDDOO  NNOO  BBLLOOGG  

 

 Probabilidade: provavelmente, possivelmente, seguramente, com 

segurança, quiçá, etc. 

 Habitualidade: habitualmente, às vezes, nunca, etc. 

 Disposição: voluntariamente, alegremente, satisfatoriamente, etc. 

 Obrigação: definitivamente, geralmente, etc. 

 

As autoras advertem que os adjuntos modais podem ainda expressar outros 

significados, como temporalidade (ainda, todavia, uma vez que, já, etc.) e tipicidade 

(ocasionalmente, geralmente, etc.). 

Quanto à distinção dos modificadores com função comentário, a principal 

diferença, no entendimento das pesquisadoras citadas, seria a entonação marcada 

(na oralidade) e o alcance do significado dirigido à sentença toda, como se pode 

perceber dos exemplos: 

a) Politicamente, está morto. 

b) Sinceramente, estudaste mal. 

c) Felizmente, tudo terminou. 

d) A relação acabou naturalmente. 

 

Em (a) e (b), os adjuntos modais expressam um ponto de vista (avaliação) 

do interlocutor e, por essa razão, podem ser considerados adjuntos com função 

comentário, ou seja, modificando toda a sentença. Nos exemplos seguintes, os 

adjuntos funcionam como circunstanciais, porque modificam apenas um constituinte 

específico: o finito. Corresponderia a dizer, pois, Tudo terminou de maneira feliz e A 

relação acabou de forma natural, respectivamente. 

Fazer essa distinção é importante porque, neste trabalho, as circunstâncias 

do Sistema de Transitividade (aqui, adjuntos modais) se constituem o foco principal. 

E, embora no Sistema de Transitividade, os adjuntos circunstanciais sejam apenas 

aqueles que modificam o processo, a compreensão de certo grau de avaliação 

parece ser necessária na análise de postagens de blogs, já que estas 

frequentemente expressam a opinião particular daquele que escreve (avaliação 

pessoal do blogueiro sobre assuntos tratados em sua página). Convém, neste ponto, 

acrescentar que tais ocorrências no corpus não serão analisadas a partir do Sistema 

de Modo, mas, a bem das manifestações registradas e da função social a que se 
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propõe o gênero blog, não devem ser ignoradas, de maneira que podem ser citadas 

especialmente quanto à frequência com que ocorrem nas postagens.  

Assim, como esta metafunção não será usada (por questões metodológicas) 

para a análise e descrição das ocorrências das circunstâncias, o intuito aqui foi o de 

apresentar ao leitor um panorama mais amplo do Sistema de Modo, como também 

será feito a próxima seção que trata do Sistema Temático. 

 

1.1.2 Sistema de Tema e Sistema de Informação: realização textual 

 

Os sistemas de Tema e de Informação são uma realização da metafunção 

textual e dizem respeito às características que configuram a estrutura da sentença. 

Através desses sistemas, a mensagem é organizada e pode, portanto, ser 

interpretada pelos interactantes. Como mensagens, as sentenças se organizam e 

convergem para a materialização do texto, o que Ghio e Fernández (2008) afirmam 

ser a relação de um contexto local com um contexto mais geral. 

Esse contexto local é denominado tema e o contínuo da mensagem na 

sentença, donde deriva tal contexto, é chamado rema. Na formulação das autoras, 

em muitas línguas, ocorre essa organização com a posição inicial do tema, seguido 

do rema. O domínio da informação, orientada diretamente para o ouvinte/leitor, diz 

respeito à relação dado/novo. E, embora se mostrem mais aproximados (tema/rema 

+ dado/novo), não são a mesma coisa, como adverte Halliday (1994, p. 229) e como 

pode ser caracterizado no Quadro 5: 

 

Quadro 5 – Sistema de Tema e Sistema de Informação  

 Tema/Rema Dado/Novo 

Domínio: Sentença Unidade de informação 

Indicado por: Posição na sentença Entonação 

Orientação: Falante Ouvinte 

(adaptado de GHIO; FERNÁNDEZ, 2008, p. 136) 

 

Os sistemas de Tema e de Informação são responsáveis pela construção da 

estrutura: as relações tema/rema contribuem para a estrutura léxico-gramatical e as 

relações dado/novo, para a estrutura da informação. Isso não significa que tais 

sistemas criam uma representação da realidade (componente ideacional) para 

depois estabelecerem um ato de fala e, por último, um texto. Ao contrário, todos 
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esses tipos de significados são realizados simultaneamente, os quais configuram 

estruturas que são condensadas no decorrer da construção léxico-gramatical. É, 

portanto, a léxico-gramática que congrega todos os sistemas, configurado ao nível 

semântico, para compor as estruturas. 

Quando o tema, como primeiro elemento da sentença, expressa algum tipo 

de significado experiencial, diz-se que ocorre como tema tópico, porque está 

diretamente voltado ao modo como a informação está distribuída nas sentenças. 

Mais uma vez Ghio e Fernández (2008, p. 139) são tomadas como referência para 

exemplificar como essa ocorrência do tema pode se concretizar na estrutura. 

Segundo elas, o tema tópico é, tecnicamente, uma função da estrutura da 

transitividade na sentença, podendo ocorrer como: 

 

a) Um participante: “George Bernard Shaw” nasceu em Dublin; 

b) Uma circunstância: “Em 1876”, Shaw foi com sua mãe e sua irmã a 

Londres; 

c) Um processo: “Disse” Rodrigo: todavia é demasiado cedo para fazer 

conclusões. 

 

O Tema Interpessoal (componente modal) está presente em estruturas 

quando o finito se apresenta em posição inicial e demanda resposta, ou quando um 

pronome relativo faz o mesmo. Além disso, quando se emprega um vocativo como 

receptor de pergunta, quando se usa o adjunto para exprimir comentário ou 

avaliação ou, mesmo, quando se expressa uma opinião através de processos 

mentais de primeira e segunda pessoas (penso, suponho, pensas). 

Já o Tema Textual diz respeito às relações internas da constituição da 

estrutura, ou seja, as relações de natureza coesiva das sentenças. Frequentemente 

se realiza através de conjunções, que ligam uma sentença à outra, estabelecendo 

relação de dependência ou coordenação; por meio do emprego de relativos, que 

podem servir tanto como Tema Textual quanto Tema Tópico, já que relacionam a 

sentença inicial com a seguinte. O Tema Textual pode ainda se realizar através de 

conectivos que estabelecem relação coesiva com o discurso anterior (ademais, 

logo). 
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Em resumo, pode-se dizer que todos os componentes do modelo Sistêmico-

Funcional de Halliday (ideacional, interpessoal e textual) contribuem para a 

realização da estrutura, já que a sentença somente se materializa a partir da relação 

do sujeito com suas experiências de mundo/interiores e na relação de interação com 

outros partícipes.  

O Sistema de Informação também se realiza na sentença. E, como está 

ocupado do grau de novidade da informação (cf. GHIO; FERNÁNDEZ, 2008, p. 150), 

também se associa ao Sistema Temático: Tema, enquanto ponto de partida da 

mensagem, geralmente traz a informação Dada; Rema apresenta a informação 

Nova. A posição temática (informação dada) é, com frequência, ocupada pelo 

sujeito, daí se dizer, por este comportamento típico, que estruturas com essa 

configuração são classificadas como não-marcadas. Quando o Tema é outro 

elemento (adjunto de tempo, lugar, modo, complementos), aí se diz ocorrer uma 

estrutura marcada, já que tal situação é mais atípica e ocorre, por exemplo, em 

narrativas. 

Ghio e Fernández (2008, p. 152) ainda acrescentam que, quando uma 

oração introduz um assunto no discurso e serve de marco referencial para as 

orações seguintes, ocorre aí uma “oração tópica”, classificada como hipertema. 

Essas diferentes possibilidades de realização do Tema, com as expectativas que 

provocam no ouvinte/leitor, constituem um método de desenvolvimento de um texto 

e tal desenvolvimento, no dizer das autoras, “é particularmente sensível às etapas 

de um determinado gênero”. Por outro lado, as diferentes possibilidades de 

realização do Novo, criam, a partir de um ponto central no texto, a expansão dos 

significados ideacionais. 

Essa relação entre a função ideacional e função textual, apontada por 

Halliday e Matthiessen (2004), indica que a unidade de análise no modelo sistêmico 

é o texto como um todo, afinal o nível semântico é o mais alto na organização dos 

textos. Isso está mais bem explicitado na subseção seguinte, que trata do Sistema 

de Transitividade enquanto realização da Metafunção ideacional (experiencial e 

lógica). 

O Sistema que foi adotado na análise proposta neste estudo é o tema da 

subseção a seguir. 
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1.1.3 Sistema de Transitividade: realização ideacional 

 

A Metafunção Ideacional se materializa no Sistema de Transitividade, que é 

responsável pela construção da experiência humana, através do fluxo de 

acontecimentos que se configuram ou se realizam num contexto de interação, a 

partir dos processos, a que podem estar associadas certas circunstâncias, 

desencadeados num determinado tempo, com o envolvimento de um ou mais 

participantes. 

No entendimento proposto por Ghio e Fernández (2008, p. 93), o Sistema de 

Transitividade é um conjunto manipulável de opções que envolvem três papéis 

distintos, mas imbricados, que seriam os processos, participantes e circunstâncias. 

Todos esses papéis que constituem a sentença estão relacionados, tendo em vista 

que se organizam em uma rede de sistemas, na qual cada elemento é dependente 

do outro, numa relação sintagmática e paradigmática (BUTT et. al., 2001). Antes, 

porém, cumpre apresentar os conceitos de processos, participantes e 

circunstâncias, enquanto elementos do Sistema de Transitividade e que são, por 

assim dizer, o propósito maior desta seção. 

 

 

1.2 Transitividade 

 

Para atender ao propósito de fazer um breve percurso pelos modelos de 

transitividade, faz-se um breve percurso pela tradição gramatical3, e também pelos 

estudos descritivos, de modo que se possa estabelecer um paralelo entre tais 

paradigmas e, de certa forma, para que se possa esclarecer o leitor acerca dos 

aportes teóricos sobre quais se fundamenta este estudo. Ou de maneira mais 

específica, para justificar a opção de análise via Sistema de Transitividade 

concebido pela LSF. 

 

 

                                                           
3
 Os termos tradição gramatical e gramática tradicional são tomados aqui um pelo outro e remetem as 

concepções que derivam da tradição clássica aristotélica, cujos exemplos podem ainda ser 
frequentemente encontrados nos manuais de gramática adotados nas escolas. 
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1.2.1 Transitividade, tradição gramatical e formalismo 

 

A gramática tradicional trata a transitividade como sendo uma propriedade 

exclusiva do verbo, estando associado a essa concepção a noção de regência e de 

valência4 (cf. SANTOS, 2007). Em outras palavras, a significação plena do verbo é 

que vai determinar a transitividade, já que esta é concebida como uma espécie de 

“movimento” (significação verbal) de um agente (que pratica a ação) para um 

paciente (que recebe/sofre a ação).  

Cunha (2007), quando trata de predicação, sugere que o elemento principal 

da declaração que se faz do sujeito é um verbo significativo, que pode ser transitivo 

ou intransitivo. Os exemplos, a seguir, foram destacados do próprio Celso Cunha 

(grifos do autor): 

 

[1] Cedo, a noite caía. (J. MONTELLO) 

[2] Não tenho dinheiro. O Senhor te abençoe. (M. BANDEIRA) 

 

 

O gramático explica que, em [1], “a ação está integralmente contida na 

forma verbal caía” (CUNHA, 2007, p. 91). Por essa única e principal razão, o verbo é 

classificado como intransitivo, já que “a ação não vai além do verbo”. E o mesmo 

princípio é empregado para classificar os verbos transitivos: em [2] as formas 

verbais tenho e abençoe “exigem uma palavra para completar-lhes o significado. 

Como o processo verbal não está integralmente contido nelas, mas se transmite a 

um outro elemento (o substantivo dinheiro e o pronome te), estes verbos se chamam 

transitivos” (op. cit.). 

Assim, é possível afirmar que a transitividade verbal, para a tradição 

gramatical, está relacionada apenas à necessidade de complemento que integre o 

sentido do verbo. 

                                                           
4 Em sua tese de doutoramento, “A função do verbo ser no discurso: uma visão sistêmico-funcional”, 
Santos (2007, p. 25) aponta que termo valência tem origem na química. Em linguística, o termo foi 
usado por Lucien Tesnière (1965) em Élements de syntaxe structurale, a fim de designar a ocorrência 
de lexemas que podem relacionar um determinado número de elementos em uma sentença. Segundo 
a autora, essa concepção considera o verbo como sendo o centro da sentença e os demais 
elementos como dependentes dele. A título de exemplo, pode-se citar o trabalho de Azeredo (2000), 
que considera os princípios da gramática de valências. 
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O predicado (um dos dois componentes da sentença, segundo a visão 

clássica) é classificado habitualmente em verbal, nominal ou verbo-nominal, 

dependendo do tipo de complemento que rege, a saber:  

 

a) verbal, quando o verbo é de ação, podendo ser classificado em transitivo 

direto (complemento ligado sem preposição), em transitivo indireto 

(complemento ligado com preposição), em transitivo direto e indireto (dois 

complementos: um preposicionado e outro não) e intransitivo, quando não 

há necessidade de complemento, conforme se pode ver, respectivamente, 

nos exemplos de Cunha (2007, p. 91-3): 

 

[3] Abrirei o portão. Verei meu filho? (O. LINS) 

[4] A população da Vila assistia ao embarque. (M. PALMÉRIO) 

[5] Capitu preferia tudo ao seminário. (M. DE ASSIS) 

[6] Perdoai sempre. (C. CUNHA) 

 

b) nominal, quando o verbo é de ligação (não denota uma ação, mas um 

estado, uma condição, uma classificação do sujeito). Cunha (2007, p. 89) 

esclarece que “quando o verbo evoca um estado, a atitude da pessoa ou 

da coisa que dele participa é de neutralidade.” Para ilustrar, apresenta os 

exemplos [7] a [9]: 

 

[7] A prova é esta carta. (C. D. DE ANDRADE) 

[8] O mar está muito calmo. (R. BRAGA) 

[9] Os caixotes continuam fechados. (J. MONTELLO) 

 

c) verbo-nominal, quando o verbo é  “significativo ou nocional”, mas apresenta 

um elemento classificatório ou do sujeito ou do complemento do verbo. 

Ora, nesse caso, verbo e adjetivo são tomados como núcleos na 

predicação, talvez apenas por um processo análogo: como no predicado 

nominal é comum a presença de qualificadores do sujeito (não-agente), 

conforme se verifica em [8] e [9], e como tais termos são classificados 

como núcleos da predicação, a sua ocorrência em predicados com verbos 

de ação não pode (ou não deve) passar desapercebidamente. Ou seja, 

nesse caso, os adjetivos/qualificadores não perdem seu “status” de núcleo, 
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conforme se pode compreender de mais este exemplo de Cunha (2007, p. 

93): 

  

[10] As fisionomias respiram aliviadas... (L. BARRETO) 

 

Sobre a dicotomia – com complemento versus sem complemento – se 

sustenta a base através da qual a gramática tradicional compõe os sentidos das 

sentenças, num modelo altamente prescritivo que, como se sabe, não se ocupa dos 

contextos em que são produzidos os enunciados. Embora o próprio Cunha, em sua 

Gramática do português contemporâneo (2007), advirta que a análise da 

transitividade verbal deva ser feita de acordo com o texto, e não isoladamente, no 

momento de exemplificar essa proposição, limita-se exclusivamente à semântica do 

verbo, com frases construídas artificialmente para ilustração. 

Assim, é viável acrescentar que a concepção proposta pela gramática 

tradicional ora privilegia aspectos semânticos, ora aspectos formais. No trato da 

transitividade, por exemplo, o modelo tradicional classifica os verbos quanto aos 

aspectos semânticos, ao passo que, no tratamento dos verbos de ligação, a 

classificação é puramente formal, já que não considera a relação entre os 

componentes da sentença. 

Nesse paradigma, o sujeito não é considerado complemento do verbo, mas 

uma “unidade ou sintagma nominal que estabelece uma relação predicativa com o 

núcleo verbal para constituir uma oração” (BECHARA, 2001, p. 409). O autor 

propõe, na sequência de seu texto, que o sujeito gramatical nem sempre é agente 

da ação perpetrada pelo verbo.  

Igualmente, a tradição gramatical, desde os tempos de Aristóteles, divide as 

sentenças em sujeito e predicado, estabelecendo procedimentos diferençados de 

“análise” como se fossem elementos desvinculados. Isso decorre, segundo Azeredo 

(2000, p. 16), do processo pelo qual a gramática ocidental “se habituou a relacionar 

dados já conhecidos e dessa relação extrair conclusões lógicas e coerentes”. O 

silogismo da filosofia aristotélica conduziu o homem ocidental a noções como: o 

termo sobre o qual se declara algo é o seu sujeito, e a declaração mesma o 

predicado. 

É possível compreender, de certo modo, que as categorias gramaticais 

sobre as quais os estudos tendem a se concentrar atualmente tiveram sua 
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formulação nesses princípios de lógica e coerência, típicos de um modelo que 

recupera a filosofia grega. Daí porque, em situações mais reais de uso da língua, os 

conceitos tradicionais nem sempre se sustentam.  

Talvez por consequência desse entendimento, a gramática tradicional ainda 

reserva a classificação de “acessórios” aos complementos adverbiais, a partir do 

pressuposto de que seu uso pode ser expletivo. A própria designação já sugere que 

tais elementos podem não ter a mesma relevância dentro da construção sintática, 

possivelmente por não estarem “presos” a nenhum elemento formal da sentença. O 

fato, por exemplo, de um determinado complemento poder ser deslocado para 

diferentes posições (antes ou depois do verbo), ou mesmo ser suprimido sem causar 

“dano” à estrutura sintática oracional, sugere ao modelo tradicional o seu caráter de 

dispensabilidade. 

De sorte, os sintagmas adverbais são classificados formalmente e, via de 

regra, sempre representam o mesmo papel sintático-semântico nas sentenças, 

restando a um escolar, por exemplo, a simples compreensão de que tal palavra 

expressa “negação”, “modo”, “intensidade”, etc.  

Perini (2006), numa perspectiva formalista, sugere, em Princípios de 

linguística descritiva, que a transitividade é um modelo puramente sintático, já que 

não é possível prevê-la a partir da semântica do verbo. Além de apresentar 

diferentes possibilidades de ocorrência de determinados sintagmas, Perini (2006, p. 

117-8) sugere que os adjuntos adverbais exprimem relações semânticas bastante 

diferenciadas, podendo expressar-se através de sintagmas nominais compostos 

(preposição + sintagma nominal) ou mesmo pela classe tradicionalmente 

classificada dos advérbios.  

O autor cita exemplos de elementos adverbiais na oração, que são trazidos 

aqui a título de ilustração: 

 

[11] Meu pai tocava violão no banheiro. 

[12] Amanhã vamos ter um almoço na casa do Noca. 

[13] Ela vive chorando por causa do namorado. 

[14] O Eduardo escreve muito bem. 

[15] Vovó vai ao jogo com o Dr. Azevedo. 

(PERINI, 2006, p. 117, grifos do autor) 
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Dos exemplos, fica patente que os termos em destaque expressam relações 

semânticas diferentes, ao mesmo passo em que estabelecem circunstâncias à ação 

proposta pelo verbo: “lugar” (em [11] e na locução adverbial de [12]); “tempo” (em 

[12]); “modo” (em [14]); “companhia” (em [15]). 

Perini (2006), como foi sugerido há pouco, acredita que a variedade 

semântica dos advérbios se deve ao fato de ainda não terem sido devidamente 

estudados. Contudo, afirma ele, do ponto de vista sintático, os advérbios têm 

comportamento bastante semelhante o que permite atribuir-lhes, por consequência, 

uma única função sintática. Essa relação, porém, se torna mais complexa quando o 

autor afirma que os advérbios não possuem, frequentemente, uma estrutura interna 

(sempre, nunca, depois, aqui), sendo formados de apenas um morfema, ou pelo 

acréscimo do sufixo -mente. Mais do que isso, quando se aplica o que o autor 

chama de critério do potencial funcional, os advérbios tendem a não se comportar 

como as demais classes de palavras. 

Para tanto, Perini (2006, p. 162-3) se vale do exemplo dos substantivos 

“carro” e “camelo”, que podem ser substituídos mutuamente em muitos ambientes. 

Adverte, todavia, que o leitor não pode ignorar a diferença de significado:  

 

[16] Ahmed tem dois carros. / Ahmed tem dois camelos. 

[17] Fomos a Bagdá de carro. / Fomos a Bagdá de camelo. 

 

O autor explica que a classificação só faz sentido quando há um alto grau 

de coincidência no comportamento dos itens, ou seja, potenciais funcionais muito 

parecidos. Isso não é o que ocorre quando se considera a lista dos advérbios mais 

tradicionais, ficando inconveniente, no entender do estudioso, dispô-los em uma só 

classe. Os exemplos de [18] a [21] (PERINI, 2006, p. 162-3) podem melhor ilustrar 

essa situação: 

a) potenciais funcionais dos advérbios sim e não: 

 

[18] Essa loja não existe. / Essa loja sim existe. 

[19] Não, minha casa é aqui. / Sim, minha casa é aqui. 

 

b) advérbios depressa e não como modificadores do verbo: 

 

[20] Do Carmo não dirige. / Do Carmo dirige depressa. 
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[21] Do Carmo depressa dirige. 

 

Em [18], o item “não” se liga sintática e semanticamente ao verbo, ao passo 

que o item “sim” não se presta ao mesmo papel. Somente em [19], quando, segundo 

o autor, os advérbios tendem a funcionar mais como interjeição, é que se parecem, 

podendo ter potencial funcional semelhante.  

Quanto aos advérbios “depressa” e “não”, o autor afirma que ambos podem 

funcionar como modificador verbal, sabendo que “depressa” necessariamente deve 

estar posterior ao verbo e não como se verifica em [21]. Uma observação aqui é 

necessária: o autor sugere que o potencial funcional dos advérbios não é recorrente, 

mas, quando trata do advérbio “depressa”, por exemplo, vale-se da posição de 

ocorrência, ao invés de compará-lo ao advérbio “devagar”. Nesse caso, haveria, sim, 

potencial funcional entre os advérbios, como há potencial funcional entre “carro” e 

“camelo”, no caso dos substantivos. Ocorre que o autor se valeu de uma relação de 

significação próxima na ilustração dos substantivos, não mantendo esse princípio 

para apresentação dos advérbios. 

É possível perceber, como indica Perini (2006), que a mobilidade e o que 

chama de potencial funcional dos advérbios não são tão simples quanto os de outras 

classes de palavras. Porém há que se ponderar, ao menos pelos exemplos e 

critérios apresentados, que a arbitrariedade atribuída aos advérbios não é também 

tão expressiva. 

O autor, por último, apresenta uma comparação entre os advérbios “sim” e 

“francamente”, expressando ponto de vista do falante, podendo ocorrer com certa 

liberdade de posição na sentença. In casu, está explícita a idéia de que tais 

advérbios se assemelham: 

 

[22] Francamente, D. Marlene dever ser maluca. / Sim, D. Marlene deve ser 

maluca. 

[23] D. Marlene, francamente, dever ser maluca. / D. Marlene, sim, deve ser 

maluca. 

(PERINI, 2006, p. 163) 

 

De fato, quanto ao aspecto da mobilidade, os advérbios ora exemplificados 

têm traço comum. Todavia, isso não significa (nem o autor se propôs a tanto) que 

essa “liberdade de posição na sentença” traduza sempre um mesmo sentido. Para 
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concluir o capítulo dedicado aos advérbios, Perini (2006) propõe que, pela grande 

variedade de comportamento gramatical, o grupo tradicional dos advérbios não pode 

ser concebido como sendo uma classe, mas, sim, diversas classes.  

Por esta observação, é possível compreender que o valor das 

circunstâncias (entenda-se aqui sintagmas adverbiais) na construção de sentido da 

opinião em blogs não pode ser analisado sob a perspectiva apontada pelo autor 

citado, já que este, além de depor pela diversidade e multiplicidade do emprego de 

tais elementos, reconhece a dificuldade de compreender a sua função contextual. 

Logo, nem o enfoque formalista, tampouco o modelo tradicional serão explorados na 

análise aqui intencionada e, portanto, depois dessa brevíssima exposição, o Sistema 

de Transitividade segundo a LSF é agora retomado. 

 

 

1.2.2 Processos, participantes e circunstâncias: um modelo funcional 

 

Os estudos funcionalistas, de corrente norte-americana, compreendem a 

transitividade como sendo um processo que engloba toda a oração, não se limitando 

apenas à ação perpetrada pelo sintagma verbal. Compreendem ainda que tal 

processo possa ser escalar, de forma que uma oração venha a ser considerada 

mais ou menos transitiva, a partir de dez parâmetros sintático-semânticos articulados 

na língua, como se pode depreender da proposta de Hopper e Thompson (1980). 

Esses parâmetros, que definem a transitividade como sendo alta ou baixa, englobam 

toda a realização oracional, a saber: participantes, cinese, aspecto, pontualidade, 

intencionalidade, polaridade, modalidade, agentividade, afetamento, individuação. 

A título de ilustração, um exemplo do Corpus Discurso e Gramática 

(FURTADO DA CUNHA, 1998), também referido e analisado em Furtado da Cunha 

e Souza (2007, p. 43), pode melhor esclarecer os parâmetros de transitividade 

propostos pelo modelo funcionalista norte-americano:  

 

[24] Batman derrubou o Pingüim com um soco. 

 

No entendimento das autoras, fundamentadas na proposta de Hopper e 

Thompson, essa sentença ocupa o mais alto grau na escala de transitividade, tendo 

em vista apresentar os dez parâmetros: a) participantes: dois; b) cinese: verbo de 
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ação; c) aspecto: perfectivo; d) pontualidade: ação pontual – não durativa; e) 

intencionalidade: sujeito intencional; f) polaridade: oração afirmativa; g) modalidade: 

modo indicativo; h) agentividade: sujeito agente; i) afetamento: objeto afetado; h) 

individuação: objeto individuado. 

Na perspectiva da LSF, a transitividade é concebida como uma base de 

organização semântica, em que a classificação não se limita à oposição já 

apresentada e conhecida da gramática tradicional entre verbos transitivos e 

intransitivos. Nessa concepção, as orações são classificadas em tipos que denotam 

diferentes transitividades, a partir da identificação de três papéis de transitividade, a 

saber: i) processos; ii) participantes; iii) circunstâncias (BUTT et al., 2001). Se se 

desejasse fazer uma analogia mais próxima da Gramática Tradicional, poderia se 

afirmar que esses papéis correspondem aos verbos, substantivos e advérbios, 

respectivamente. A representação desse modelo se apresenta na Figura 4, que 

segue: 

 
Figura 4 – Papéis do Sistema de Transitividade 

 

(adaptado de BUTT et al., 2001, p. 46) 

 

Os processos são expressos por verbos e se configuram, de certo modo, 

como elemento central da mensagem do ponto de vista experiencial, já que denotam 

“ação” ou “fazer”, “percepção” e “atribuição”, ou “ser”, incluindo atribuição e 

identificação.  
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Ghio e Fernández (2008, p. 94) inicialmente fazem uma distinção entre a 

experiência exterior (processos que se realizam no mundo) e a experiência interior 

(processos que se configuram na consciência, na imaginação do sujeito). 

As autoras sugerem, a partir da perspectiva hallidayana, que a gramática 

funcional estabelece uma descontinuidade entre os processos que exprimem 

experiências de mundo e os processos da experiência interior, a saber: processos 

materiais e processos mentais, respectivamente. Porém, como por meio da 

linguagem é possível fazer generalizações, relacionar fragmentos da experiência 

interior com exterior, um terceiro processo é necessário: processos relacionais. 

Essa organização inicial dos processos está mais bem ilustrada na Figura 5: 

 

Figura 5 – Processos básicos do Sistema de Transitividade 

 

(adaptado de GHIO; FERNÁNDEZ, 2008, p. 95) 

 

 

Estes três processos são considerados no Sistema de Transitividade como 

sendo básicos ou principais. Porém, em seus limites, há outros processos, tidos 

como intermediários: processos comportamentais, processos verbais e 

processos existenciais. Pelo fato de os processos não serem considerados 

hierárquicos, a sua representação se dá em forma circular, numa gradação de cores 

que pretende expressar a distinção não estanque entre a significação deste ou 

daquele processo. Nesse ponto é importante reforçar que, embora os processos 

mentais, materiais e relacionais sejam considerados básicos, Halliday (1985) não 

atribui a estes nenhum tipo de prioridade, e sim, apenas enfatiza o seu caráter de 

representação das experiências interiores, das experiências de mundo e das 

relações abstratas que podem ser estabelecidas. 



34 

  
AASS  CCIIRRCCUUNNSSTTÂÂNNCCIIAASS  EE  AA  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDEE  SSEENNTTIIDDOO  NNOO  BBLLOOGG  

 

Assim, a representação que se apresenta na Figura 6 pode exemplificar 

melhor o que se afirmou anteriormente: 

 
Figura 6 – Tipos de processo do Sistema de Transitividade  

 

(adaptado de GHIO;  FERNÁNDEZ, 2008, p. 95) 

 

A forma como os tipos de processo foram representados nessa figura retrata 

o princípio fundamental em que se sustenta o Sistema de Transitividade: o princípio 

da indeterminação semântica (cf. SOUZA, 2006, 53), já que não é possível distinguir 

entre processos nas zonas limítrofes (veja as cores), como que numa espécie de 

continuum (HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2004). Para ilustrar, é possível perceber 

que um mesmo enunciado pode construir experiência no domínio da ação concreta, 

material, como ocorrem em [25], ou no plano mental, como em [26]: 

 

[25] Ele cheirou o lenço. 

[26] Ele sentiu o cheiro do lenço. 

 

A esses tipos de processos se associam outros elementos ou papéis do 

Sistema: os participantes e as circunstâncias. A seção seguinte versa sobre os 

participantes que podem ser combinados aos processos citados. 

 
 
1.2.2.1 Processos e participantes 
 

No Sistema de Transitividade proposto pelo paradigma hallidayano, os 

papéis são realizados através dos processos, participantes e circunstâncias. Como 

já foi dito, os processos, nessa noção de transitividade, são classificados em seis 

tipos (materiais, mentais, relacionais, verbais, comportamentais e existenciais) e, de 
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modo geral, configuram ações, estabelecem relações, expressam sentimentos, 

denotam o dizer e o ser, tendo em vista sua materialização através dos sintagmas 

verbais. No entender de Furtado da Cunha e Souza (2007, p. 56): 

 
O mundo das experiências é altamente indeterminado e essa indeterminação 

reflete-se no modo como a gramática constrói seu sistema de tipos de 

processos. Assim, em um mesmo texto podemos ver experiências 

construídas no domínio da emoção com um processo mental como “minha 

cabeça dói”; ou no domínio da classificação, como “minha cabeça está 

dolorida”. (grifos das autoras). 

 

A observação das autoras é importante porque, deste ponto em diante, será 

apresentada a classificação dos processos, bem como serão exemplificados os tipos 

de participantes que podem se associar a estes quer seja de forma obrigatória, quer 

seja de forma opcional. 

Os processos materiais (processos do fazer) são responsáveis pela 

expressão de ações de mudanças perceptíveis, que ocorrem no plano concreto, no 

plano das experiências do mundo (Fez um comício emocional... 5). Porém, conforme 

afirma Ghio e Fernández (2008, p. 100), os processos materiais também podem 

indicar fenômenos abstratos (Os jornais destroem a imagem do presidente). 

Geralmente, são expressos por verbos como andar, comprar, bater, chutar, etc. A 

esse tipo de processo se associa os participantes: Ator, Meta, Extensão e 

Beneficiário. 

Ator é participante obrigatório nas sentenças de processos materiais. Esse 

tipo de participante pode, dependendo do processo, afetar (verbo transitivo) ou não 

(verbo intransitivo) o participante Meta, não obrigatório. Esse tipo de participante, 

por sua vez, pode resultar da ação (Não adianta fazer reformas daqui...) ou existir 

antes da ação (...compra o voto como mercadoria), porém é afetado de alguma 

forma por ela. 

Extensão e Beneficiário são também participantes opcionais, pelo fato de 

não estarem ligados a um determinado tipo de ação ou processo. O Beneficiário é 

o participante que se beneficia da ação (...que recebeu centenas de bilhões de 

dólares para não ir à lona.), ao passo que Extensão é o participante que especifica 

o alcance de uma ação, sem ser afetado por ela (...só encontraram distúrbios 

psiquiátricos “fictícios” em seu comportamento.) 

                                                           
5
 Exemplos recolhidos do corpus da pesquisa apenas para ilustrar os conceitos. 
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Os processos mentais (processos do sentir) são ligados às crenças, aos 

valores humanos, ao modo de perceber o mundo. Esse tipo de processo se 

distingue dos materiais através de alguns critérios como: a) os participantes 

envolvidos são sempre humanos (ou criatura humanizada), dotados de consciência 

e capacidade de “perceber”, “sentir” (Kennedy pai percebeu...); b) a “coisa” 

percebida é um metafenômeno, geralmente expresso pelo discurso indireto 

(Kennedy pai percebeu que a catástrofe estava a caminho); c) os processos mentais 

implicam sempre um Experienciador e um Fenômeno (GHIO; FERNÁNDEZ, 2008, 

p. 103-4). 

Experienciador é o participante dotado de consciência (daí a razão de, 

diferentemente dos processos materiais, o participante ser sempre animado) e é 

expresso por grupos nominais (ver exemplos anteriores). Já o Fenômeno é o 

participante percebido ou criado pela consciência do Experienciador – quando 

humano, podendo ser um objeto, uma substância ou uma abstração. 

Os processos relacionais, como o próprio termo já sugere, estabelecem 

relações entre entidades, seja identificando, seja classificando. De acordo com 

Halliday e Matthiessen (2004) os processos relacionais se distinguem em três tipos 

principais: a) intensivo (...ela é a pobreza); b) circunstancial (Mas está lá no filme); c) 

possessivo (O documentário tem muitas qualidades). Cada um desses tipos se 

realiza de dois modos distintos na oração: i) atributivo e ii) identificativo. 

Nas orações atributivas, há dois participantes obrigatórios: Portador e 

Atributo (...o próprio Simonal não era nenhum santo). Nas orações identificativas 

os participantes obrigatórios são: Característica e Valor (O maior problema era a 

perda de qualidade no saque). 

Já os processos verbais expressam o dizer e situam-se entre os relacionais 

e mentais. Esse “dizer”, na compreensão de Ghio e Fernández (2008, p. 108) deve 

ser tomado em sentido amplo, já que pode incluir qualquer intercâmbio simbólico de 

significado (A reportagem diz que é o segundo tema mais procurado). Nesse tipo de 

processo, os participantes obrigatórios são Dizente e Verbiagem. O Dizente é o 

participante que “emite” a mensagem, podendo ser humano ou não (como no 

exemplo anterior – a reportagem), e Verbiagem que configura o que é dito (é o 

segundo tema mais procurado). O Receptor (a quem a mensagem é explicitamente 
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direcionada) é participante opcional (Amanhã os vampiros do Congresso não irão 

dizer nada a vocês). 

Os processos existenciais representam a existência de algo e se 

materializam frequentemente através dos verbos “haver” e “existir”. São semelhantes 

aos relacionais porque constroem um participante envolvido em um processo do ser 

(...o verbo era Deus), porém, distinguem-se pelo fato de só apresentarem um 

participante associado: o Existente (...existe uma frequência sexual considerada 

ideal). 

Por último, os processos comportamentais são responsáveis pela expressão 

dos comportamentos humanos (caracteres físicos e psíquicos). De acordo com Ghio 

e Fernández (2008, p. 109) esses processos são em parte semelhantes aos 

materiais e aos mentais, porque ora se aproximam de ações concretas, ora de 

experiências do sentir. Além disso, as autoras sugerem haver semelhança com os 

processos mentais e verbais à medida que externam percepção (observar), 

cognição (pensar), afeto (agradar) e dizer (perguntar). 

Os processos comportamentais têm como participante obrigatório o 

Comportante – participante dotado de consciência (Ela ouviu um professor de São 

Paulo). Opcionalmente, esse tipo de processo pode apresentar um participante 

chamado Behaviour, que corresponde ao desdobramento do processo, ou ao que é 

sentido, percebido, experimentado pelo Comportante.  

Para sintetizar, o Quadro 6 apresenta os participantes associados a cada tipo 

de processo: 

Quadro 6 – Processos e Participantes 
 

Processo 
Participantes 

Obrigatórios Opcionais 

Material Ator Meta, Extensão e Beneficiário 

Mental Experienciador e Fenônemos - 

Relacional Portador e Atributo / 

Característica e Valor 

- 

Verbal Dizente e Verbiagem Receptor 

Existencial Existente - 

Comportamental Comportante Behaviour 

(adaptado de FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2007, p. 60) 

 

O último componente do Sistema de Transitividade são as circunstâncias. 

Esse componente remete às condições de realização dos processos, podendo 
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ocorrer livremente em todos eles. Como tal papel será objeto de análise mais 

cuidadosa no presente trabalho, a seção seguinte discorre sobre a temática. 

 

1.2.2.2 As circunstâncias do Sistema de Transitividade 

 

As circunstâncias, de acordo com Ghio e Fernández (2008, p. 101), são o 

papel menos obrigatório nas construções de processos materiais. Na verdade, 

quando tratam desse elemento, as autoras o fazem como se este fosse apenas um 

participante restrito a esse tipo de processo. A classificação apresentada é feita 

através de exemplos que se realizam apenas nos processos materiais e, quando 

explicam os demais processos, as circunstâncias, embora presentes vez ou outra, 

não são mencionadas como papel passível de ocorrência diversa em todos os 

processos. 

Butt et al. (2001, p. 64), por outro lado, compreende as circunstâncias como 

sendo responsáveis por “iluminar” os processos de alguma forma, podendo, entre 

outras coisas, localizar o processo no tempo ou no espaço, sugerir o modo como o 

processo se realiza, ou oferecer informações sobre a causa do processo. De acordo 

com os autores, esse papel do Sistema de Transitividade se realiza através de 

grupos adverbiais, frases preposicionais e grupos nominais.  

O primeiro grupo, a exemplo dos demais, pode se realizar por uma ou mais 

palavras. O grupo adverbial é mais facilmente identificado pelo fato de configurar, de 

circunstanciar de modo mais explícito a realização da ação: 

 

[27] Ele entende as coisas rapidamente. 

[28] Chegaram tarde. 

 

As frases preposicionais, por sua vez, estruturam-se da seguinte forma: 

preposição + grupo nominal, como em [29], ou podem ainda modificar não apenas a 

circunstância da ação, mas toda a sentença, como em [30]: 

 

[29] Ele reside na cidade de Nova York. 

[30] Em breves palavras, o presidente resumiu seu sentimento. 
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No grupo nominal podem ocorrer advérbios, mas também outras expressões 

que compõem a estrutura da circunstância. A exemplo dos dois tipos anteriores, 

também modifica a circunstância da ação, geralmente exprimindo tempo: 

 

[31] Viaja toda semana. 

 

Para exemplificar os tipos de circunstâncias que serão tratados no corpus 

deste trabalho, são transcritas/traduzidas, de Eggins (2004, p. 223), algumas 

ocorrências de circunstâncias, com suas respectivas classificações: 

 

a) Extensão: quanto tempo? (duração); até que ponto? (distância) 
 
[32] 

Eu doei sangue por 36 vezes. 

Ator Processo material Meta Circunstância 

 

[33] 
Eu andei a noite toda. 

Ator Processo material Circunstância 

 

As circunstâncias de extensão são responsáveis por delimitar, de certo 

modo, duração (quando se trata do constructo tempo) e distância (quando exprime 

espaço físico). Note-se que no primeiro exemplo de Eggins (2004), a circunstância 

“por 36 vezes”, materializada por preposição + grupo nominal, não deixa explícita a 

delimitação temporal, mas sugere, por esforço de conhecimento partilhado com o 

interlocutor, que se trata de uma ação continuamente repetida e com certa duração 

temporal. O mesmo acontece com o segundo exemplo: embora o processo material 

“andar” possa sugerir a priori um deslocamento físico e, consequentemente, uma 

circunstância de extensão espacial, o ator se mostra envolvido pela duração 

temporal, tendo em vista que “a noite toda” deve com frequência indicar tempo. 

Para ampliar, já que os exemplos anteriores tratam de circunstâncias de 

extensão temporal, pode-se dizer que as de duração espacial estão geralmente 

associadas a processos de deslocamento físico, como: percorrer, andar, correr, 

viajar etc., sendo possíveis as seguintes circunstâncias: “por 10 quilômetros”, “toda a 

América Latina”; ou mesmo um deslocamento abstrato, virtual: “Percorri toda a 

blogosfera” (MENDES, 2008). Nesse último caso, o emprego do processo material 
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indica que o interlocutor visitou, ou fez leitura de diversos blogs, não 

necessariamente tendo empreendido um movimento de extensão espacial. O uso da 

circunstância “toda a blogosfera” tenta apenas indicar ou atribuir um caráter 

hiperbólico ao processo, ao mesmo tempo em que expressa a dimensão do esforço 

de ler toda a “blogosfera” (entenda-se o conjunto formado por todos os blogs 

disponíveis na internet), uma missão humanamente impossível hoje. 

Por esses exemplos e sem ter a pretensa intenção de antecipar resultados 

ou análises, é possível acreditar que as circunstâncias podem, além dos valores 

semânticos que lhes são próprios, desempenhar também papel argumentativo na 

cadeia discursiva. 

  

b) Localização: quando? (temporal); onde? (espacial) 

[34] 
Eles me convidaram sábado à noite. 

Ator Beneficiário Processo verbal Circunstância 

 
[35] 

Eu entreguei -a na clínica. 

Ator Processo material Meta Circunstância 

 

As circunstâncias de localização, como o próprio termo já indica, expressam 

ou situam, no tempo e no espaço, a realização dos processos. O exemplo anterior 

indica “quando” o processo “convidar” se desenvolveu. Em lugar de “sábado à noite”, 

que indica localização temporal, poder-se-ia ter “ainda na festa”, que indicaria 

localização espacial, como se pode ver no segundo exemplo, em que circunstância 

“na clínica” situa o interlocutor a respeito de “onde” se processa a ação de 

“entregar”. Mais do que simplesmente situar o interlocutor no tempo e no espaço, as 

circunstâncias de localização atualizam o processo à medida que criam o 

referente/significado espacial ou temporal. 

Do ponto de vista da forma, é frequente que se apresentem em grupos 

nominais preposicionados e/ou determinados, como em “na clínica” (em + 

determinante + nome). 

 

c) Modo: como? Com o quê? (recursos); como? De que forma (qualidade) 

 
[36] 
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Então, eles fizeram a transfusão através da artéria umbilical.  

 Ator Processo material Meta Circunstância 

 

 
[37] 

Na Suiça, diferentemente da 

Grécia, 

as pessoas lhe servem conhaque. 

Circunstância Circunstância Ator Beneficiário Processo 

Material 

Meta 

 

As circunstâncias de modo, com frequência, apresentam-se formadas pelo 

acréscimo do sufixo –mente em determinados nomes. Como já foi proposto 

anteriormente (tanto na seção que tratou do Sistema de Modo, quanto no início 

deste), os sintagmas adverbiais com essa configuração podem não circunstanciar o 

conteúdo semântico do processo, mas, simplesmente exprimir valor ou avaliação por 

parte do agente envolvido na enunciação.  

Os exemplos propostos por Eggins (2004) são mais elucidativos: no primeiro 

caso, a circunstância “através da artéria umbilical” indica de que forma o processo 

material “fazer” se realizou; no segundo, “diferentemente da Grécia” não implica 

avaliação, e sim certo tipo de comparação qualitativa, que se estabelece entre 

Suécia e Grécia, através do processo “servir”. 

Apenas para reforçar, os sintagmas adverbiais que modificam toda a oração 

estão para modais, assim como os que ampliam os processos estão para 

circunstâncias. 

 

d) Causa: por quê? (causa); para quê? (razão); Quem? Para quem? 

(beneficiado) 

 
[38] 

Minha filha sobreviveu graças a dois homens suiços. 

Ator Processo material Circunstância 

 
[39] 

Ela entregou o bombom para seu namorado. 

Ator Processo material Meta Circunstância 
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As circunstâncias de causa podem ser expressas por uma diversidade de 

grupos adverbiais, conforme é possível depreender das perguntas propostas na 

apresentação desse tipo de circunstância (por quê, para quê, para quem, etc.). 

De forma mais geral, devem se apresentar com preposição + grupo nominal 

determinado ou não. Nesse caso, associam-se frequentemente a processos 

materiais, não significando, porém, que não possam ocorrer em outros tipos de 

processo. Na verdade, é possível que as circunstâncias de causa possam ocorrer 

em todos eles, afinal teoricamente é viável atribuir uma circunstância causal à maior 

parte dos valores semânticos a que se disponham os processos. 

Ocorre que a concepção apresentada por Eggins (2004) a respeito das 

circunstâncias de causa combina finalidade e causa em mesmo tipo de 

circunstância, posto que, em português, é comum à gramática tradicional o 

estabelecimento de diferenciação. De certo modo, a proposição de Eggins (2004) 

não cria maiores dificuldades quanto a uma possível classificação, tendo em vista 

que finalidade pode ser entendida como “causa final” ou “razão final”. Além disso, a 

subdivisão pormenorizada não contribui para uma melhor distinção, mas, 

possivelmente para um precedente a que poderiam estar submetidos os demais 

tipos de circunstâncias. 

Dos exemplos de circunstâncias de causa antes apresentados, a 

indispensabilidade de qualquer explicação se faz pelo fato de deixarem explicitados 

os valores semânticos que expressam, bem como a configuração facilmente 

percebida pelo leitor. 

 

e) Acompanhamento: com quem? 

 
[40] 

Ela viajou em um avião com seu namorado. 

Ator Processo material Circunstância Circunstância 

 

Como as circunstâncias de acompanhamento, via de regra, respondem à 

pergunta “com quem”, é comum que se apresentem também acompanhadas da 

preposição “com” + grupo nominal determinado. Esse tipo de circunstância ocorre 

mais frequentemente nos processos materiais, tendo em vista que o seu significado 

é completado quando associado a esse tipo de processo. 
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No exemplo proposto pela autora, “com seu namorado” estabelece a relação 

de acompanhamento indicada pelo processo “viajar”. Há, porém, uma questão 

relacionada à forma: o determinante “seu”, nesse contexto, tanto pode fazer 

referência ao namorado do “ator” (um mecanismo de retomada do referente), como 

também ao namorado do interlocutor/leitor, num processo (exo)fórico (no sentido 

grego phéro, “levar”, “trazer”). Assim, embora haja caracterizado circunstância, por 

proposição semântica, há que se considerar a ancoragem no eixo dos interactantes, 

já que o determinante “seu” no sintagma adverbial estabelece referência textual ou a 

elementos externos a ele em um tipo de escala espacial. 

Convém esclarecer, porém, que esse tipo de análise não constitui o 

interesse deste trabalho. A observação de tal formato da circunstância ora 

apresentada tem apenas a finalidade de remeter o leitor para a diversidade formal, 

semântica e pragmática com que as circunstâncias podem se apresentar, bem como 

de remeter a trabalhos que trata especificamente desse comportamento de 

advérbios de tempo e lugar, como é o caso dos estudos de Neves (1996).  

Para um melhor entendimento acerca dos advérbios de tempo e lugar, bem 

como, sobre as diferentes categorias analisadas em corpora de língua falada, leia-se 

Neves (1996) “Os advérbios circunstanciais de lugar e de tempo”. O trabalho ora 

sugerido é bastante articulado e faz referência ao comportamento sintático dos 

advérbios de tempo e lugar nos corpora do Projeto NURC. O tratamento dado por 

Neves (1996) à classe dos advérbios é bastante abrangente, por assim dizer, e está 

para além do Sistema de Transitividade (faz percurso pelos sistemas de modo e 

textual), razão de não haver, pelo menos neste texto de dissertação, uma 

problematização em torno das questões propostas pela pesquisadora com criterioso 

procedimento metodológico e de análise. 

 

f) Assunto: sobre o quê? 

 
[41] 
Sobre a Grécia, eles nada disseram. 

Circunstância Dizente Verbiagem Processo verbal 

 

As circunstâncias de assunto, com frequência, apresentam-se formadas por 

preposição + grupo nominal e, pelo significado que lhes é próprio, estão quase que 

totalmente associadas aos processos do dizer. 
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 Para que não se confunda a verbiagem com a circunstância, o exemplo 

proposto sugere que a primeira se ocupa da pergunta “o quê?”, ao passo que a 

segunda da pergunta “sobre o quê?”. 

 

 

g) Papel: como o quê? 

 
[42] 

Ela estava viajando para Israel como turista. 

Ator Processo material Circunstância Circunstância 

 

As circunstâncias de papel, conforme sugerido no exemplo de Eggins 

(2004), remetem a alguma característica, qualidade do “ator” – quando o processo 

for material, ao “experienciador” – quando mental, ou ao “portador” – quando 

relacional. 

Acredita-se, desse modo, que as circunstâncias do papel tenham ocorrência 

mais relevante nos processos anteriormente apontados, afinal, do ponto de vista 

sintático, é onde podem melhor se adequar. 

 

h) Outras circunstâncias 

 

Em língua espanhola, Ghio e Fernández (2008, p. 101-2) apresentam mais 

cinco circunstâncias além das que foram trazidas há pouco, a saber: Propósito, 

Patrocionado (behalf), Concessão, Ângulo, Aspecto. De fato, a classificação 

sugerida pelas pesquisadoras da Argentina pode também ser aplicada ao português, 

em especial nos caso de sentenças compostas/projetadas, já que a concessão ou 

propósito, por exemplo, podem ser introduzidos por uma outra oração no período 

composto e não por um termo apenas: 

 

[43] ...ir à TV para dizer sorrindo “Eu sou brahmeiro” é um escárnio. 

(Propósito) 

[44] Ele está fazendo compras por mim. (Behalf) 

[45] Apesar de José já ter sido revistado pelo menos 15 vezes pelos mesmos 

PMs, os policiais ainda não descobriram que ele mora naquela rua. 

(Concessão) 

[46] Para uma grande mente, nada é insignificante. (Ângulo) 
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[47] Ele se apresentou como confiável. (Aspecto) 

 

De qualquer forma, o interesse principal aqui é verificar como essas 

circunstâncias se comportam na produção dos textos dos blogs que são analisados. 

Nesse ponto, a observação de Perini (2006), de que a multiplicidade semântica 

impõe estudos mais pormenorizados sobre as expressões circunstanciais, parece 

fazer sentido. Afinal, a variabilidade de classificação apresentada por Ghio e 

Fernández (2008) em relação àquela proposta, por exemplo, por Eggins (2004) é 

indício de que há ainda muito a se entender sobre a função dos adjuntos 

circunstanciais no Sistema de Transitividade. Embora não seja intenção desse 

estudo esgotar o tema, acredita-se haver a possibilidade de acender mais uma luz 

sobre a questão. 

E, como foi dito anteriormente, em trabalhos mais preliminares, que visaram 

a verificar o comportamento das circunstâncias em língua portuguesa, 

especificamente, nos blogs, Mendes (2008) pôde constatar que certas ocorrências 

enfatizavam um determinado processo à medida que atualizavam a ação expressa. 

Foi possível também verificar que a escolha das circunstâncias não ocorria 

aleatoriamente, mas, ao contrário, resultava de um cuidadoso esforço, que, por 

vezes, tinha função/objetivo de persuadir o leitor dos textos dos blogs que foram, 

naquele momento, analisados. 

Como determinadas escolhas lexicais também podem se assemelhar a 

circunstâncias no Sistema de Modo, a pretensão neste estudo é a de não abordar 

profundamente as ocorrências em que, ao invés de adjunto circunstancial, haja 

apenas índice de modalização. Para ilustrar, são trazidos alguns exemplos nos quais 

os sintagmas adverbiais se configuram igualmente às circunstâncias, mas funcionam 

como modalizadores: 

[48] Sinceramente, não compreendo tal insistência. 

[49] Definitivamente, essa situação está ficando insuportável. 

 

Assim, seguindo o modelo proposto, pretende-se analisar o papel das 

circunstâncias do sistema de transitividade da LSF, de modo que se possa 

compreender de que forma tais elementos contribuem para a construção do sentido 

nos blogs. Esse tema é explorado com mais propriedade na seção que segue, a fim 

de que o leitor possa compreender, além das motivações da seleção do corpus, a 
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razões que conferem ao blog o caráter de gênero textual e por que não dizer 

também de gênero digital. 

 

 

2. O blog: gênero escolhido para o estudo das circunstâncias 

 

Esta segunda seção traz uma descrição do blog, tendo em vista ter sido este 

o gênero escolhido para análise da construção de sentido da opinião, a partir das 

circunstâncias do Sistema de Transitividade. Dada a dinâmica dessa produção de 

sentidos e da interação nos gêneros que circulam na esfera digital, a seleção do 

blog para este estudo se deve também a sua recente ascensão enquanto 

mecanismo de propagar informações, revestidas de opinião e/ou manifestação 

pessoal de seus autores/escreventes sobre variados temas. 

 

 

2.1 O blog como gênero textual6 

 

De acordo com Bakhtin (2006, p. 262), os gêneros do discurso podem ser 

compreendidos como sendo “tipos relativamente estáveis de enunciados”, que, 

evidentemente decorrem de necessidades enunciativas dos indivíduos. Logo, daí é 

possível deduzir que quaisquer alterações ocorridas no interior de uma determinada 

esfera de comunicação deve, por consequência, ocasionar mudanças também nos 

gêneros. No entender de Araújo (2005), os gêneros passam por processos de 

complexificação, de forma que podem reinterpretar suas funções em razão dos 

novos propósitos comunicativos a que se destinam, o que faz o pesquisador 

concluir, com base em Bakhtin, que os gêneros se ajustam às necessidades 

comunicativas da comunidade, não sendo, portanto, estáticos. 

Dialogando com essa noção bakhtiniana, para quem os gêneros designam 

também certas formas de produção literária, cabe aqui uma questão: o que é um 

gênero? Ou, de outro modo, o que caracteriza um gênero? De acordo com Ghio e 

Fernández (2008) o principal critério para definir um conjunto de eventos 

comunicativos como gênero seria o conjunto de propósitos comunicativos 

                                                           
6
 Os termos “textual” e “discursivo”, quando se referindo a gênero, são tomados um pelo outro neste 

trabalho. 
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partilhados. Essa idéia é reforçada por Bathia (1993, p. 13) ao afirmar que, ainda 

que existam outros fatores envolvidos na caracterização de um gênero (conteúdo, 

forma, audiência a que se destina, meio ou canal utilizado), o propósito comunicativo 

a que se propõe seria o componente que permite a constituição genérica.  

O gênero textual, na perspectiva da LSF, é compreendido como uma 

atividade orientada por um propósito específico, organizado em etapas, na qual os 

participantes se engajam pelo fato de partilharem de um mesmo contexto de cultura. 

Dito de outro modo, os gêneros são definidos em função de seu propósito social, 

visto que se configuram em diferentes formas de utilizar a linguagem para executar 

tarefas estabelecidas pelo contexto cultural: 

 

Os gêneros representam os atos linguísticos reconhecidos culturalmente e 
produzidos por uma comunidade discursiva concreta. Para cumprir seu 
propósito comunicativo, cada gênero há de cumprir uma série de funções que 
constituem a estrutura esquemática ou funcional desse gênero. É funcional 
porque cada elemento dessa estrutura ou modelo está constituído por uma ou 
várias funções retóricas, também chamadas “movimentos” por alguns 
linguistas como Swales (1990). (GHIO; FERNÁNDEZ, 2008, p. 54). [Tradução 
livre]

7 
 

Os gêneros, portanto, não surgem do nada. A materialização dos discursos 

ocorre dentro de esferas pragmático-discursivas que, de certo modo, organizam-se 

para dar corpo a estes discursos que se corporificam através de elementos de 

natureza composicional, temática e estilística (cf. ARAÚJO, 2005). Aqui, portanto, 

cabe o questionamento: o blog é um gênero?  

Em seu artigo Gêneros textuais emergentes no contexto da tecnologia 

digital, Marcuschi (2004) sugere que os gêneros advindos da comunicação mediada 

por computador têm, de certo modo, correspondentes em outros espaços, sejam 

escritos, sejam orais. 

Todavia, o autor acredita que, assim como a internet introduziu novos 

modelos de comportamento comunicativo, esses modelos podem ser, pelo impacto 

na linguagem, bem como pela noção de gênero discursivo como fenômeno social e 

histórico, considerados gêneros emergentes. Para isso, toma como exemplo de 

                                                           
7
 Los géneros representan los actos lingüísticos reconocidos culturalmente y producidos por una 

comunidad discursiva concreta. Para cumplir su propósito comunicativo, cada género ha de cubrir 
una serie de funciones que constituyen la estructura esquemática o funcional de ese género. Es 
funcional porque cada elemento de esa estructura o modelo está constituido por una o varias 
funciones retóricas, também llamadas “movimientos” por alguns linguistas como Swales (1990). 
(GHIO; FERNÁNDEZ, 2008, p. 54). 
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gênero mais praticado no dia a dia a conversação espontânea, para relacioná-la ao 

bate-papo on-line em que o anonimato, possivelmente, pode conferir novas formas 

de organização e administração dos relacionamentos. 

Segundo Bakhtin (2006), o gênero pode se caracterizar como texto situado 

histórica e socialmente, culturalmente sensível, recorrente, relativamente estável do 

ponto de vista estilístico e composicional. Em outras palavras, corresponde àquilo 

que Maingueneau (2005) chama de dispositivos de comunicação que só podem 

aparecer quando certas condições sócio-históricas estão presentes. 

Assim, pode-se afirmar com base em Bakhtin (1979) e nos estudos de 

Marcuschi (2004), que o blog é um gênero discursivo (por que não dizer digital) pelo 

fato de se apresentar histórica e culturalmente sensível, além de ter ambiência 

(internet) e organização textual/discursiva que o diferencia de outros gêneros do 

mesmo suporte. Ou seja, é mais um gênero que se apresenta no espaço midiático 

do hipertexto. É preciso esclarecer, nesse ponto, que hipertexto é muitas vezes 

compreendido como uma organização textual ampla, que conduz, através de 

indicações (um sumário, por exemplo), a outras partes dessa mesma estrutura ou a 

outras nela não inseridas. 

Essa explanação acerca do hipertexto é importante, principalmente porque, 

assim como Marcuschi (2004) estabelece uma correspondência entre os gêneros 

digitais com seus correspondentes anteriores (o bate-papo on-line e a conversação, 

como já exemplificado), poder-se-ia, por processo semelhante, correr o risco de 

tentar encontrar, em outros suportes, uma correspondência equivalente para o blog, 

a fim de assim classificá-lo. E a pretensão aqui é justamente a de demonstrar que 

tanto os gêneros discursivos presentes na mídia eletrônica como gêneros 

convencionalmente conhecidos (impressos, por exemplo) mantêm entre si relações 

de semelhança, mas se diferenciam notoriamente por sua natureza composicional, 

temática e estilística. 

Marcuschi (2004) ainda faz, em seu estudo, uma comparação entre os 

gêneros emergentes e aqueles já existentes: o blog, por exemplo, é comparado ao 

diário pessoal, anotações, agendas. E, para caracterizar de fato os gêneros 

emergentes, toma por base certos parâmetros, como sincronia/diacronia, extensão 

longa/curta/indefinida do texto, formato de turnos/encadeamentos/texto 

corrido/estrutura fixa, etc. 
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O blog, na caracterização apresentada pelo autor, é um gênero que tem 

duração indefinida, texto em formato corrido, engloba a participação de vários 

usuários (não apenas o blogueiro), têm função interpessoal e, ao mesmo tempo 

lúdica e temática de discussão livre. 

No entender de Marcuschi (2004), o gênero blog poderia ser considerado 

uma espécie de “Big Brother na Internet”, tendo em vista a sua natureza, dinâmica, 

interativa e instigante. Na verdade, a idéia de BBB da internet decorre 

principalmente do caráter de autoexposição, apontado por Miller (2009) e que será 

tratado mais adiante. Esse pensamento é complementado por Komesu (2004) apud. 

(MARCUSCHI; XAVIER, 2004, p. 112), ao afirmar que “não se trata de exibição da 

vida particular de celebridades”, como parece ser comum nesse tipo de “show da 

vida real”, mas, sim, “do cotidiano e das histórias de pessoas consideradas comuns 

porque não exercem quaisquer atividades que lhes dêem destaque social, a não ser 

o fato de possuírem um blog na rede.” 

Nas definições que circulam na própria internet, o blog é descrito como um 

tipo de página pessoal na internet, com publicação periódica, disposta em ordem 

cronológica (a mais recente na frente e assim por diante) de textos e/ou imagens e 

links, postados por um usuário denominado blogueiro – o autor do blog. A esses 

textos podem se somar comentários que um “internauta” (visitante) pode deixar para 

o autor da página e/ou para os outros leitores (disponível em: 

http://www.cosmo.com.br, acesso em 22/09/2006). 

Tomando ainda a comparação que Marcuschi (2004) estabelece entre os 

gêneros emergentes e aqueles que podem ter com estes alguma semelhança, 

Schittine (2004) acrescenta que, no diário convencional, reside uma função de 

“guarda-memória”, que evita que os segredos, guardados há tanto tempo, percam o 

sentido primordial que os gerou. E, no blog, o conceito clássico de secreto 

desaparece, tendo em vista a abertura da escrita “íntima” para o público que tenha 

acesso à rede mundial de computadores. Aliás, esse parece ser o caráter mais 

facilmente percebido da ascensão do blog enquanto gênero: cumprir a ação 

pragmática da autoexpressão ou da autoexposição. 

A idéia, portanto, de que o blog conserva as mesmas funções sociais a que 

se prestou, em algum momento espacial e temporal, o diário convencional, não é 

defendida por nenhum dos trabalhos citados anteriormente. Inclusive, porque a 

http://www.cosmo.com.br/
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concepção que estes têm de gênero não harmoniza com tal entendimento. A 

proposta de Marcuschi (2004), de que certos gêneros emergentes podem ter relação 

com outros gêneros, é também defendida por Miller (2009), quando relaciona os 

tipos de discurso da retórica aristotélica (o deliberativo, o jurídico e o epidíctico) aos 

constructos de forma e substância, como sendo critérios passíveis de diferenciação 

dos gêneros. A autora sugere ainda que os gêneros se constituem uma classe 

aberta, “com novos membros evoluindo, velhos membros decaindo”. (MILLER, 2009, 

p. 25). 

Logo, pode-se afirmar que coadunam as proposições dos autores para o 

fato de que um gênero representa determinada ação, seja simbólica ou não, cuja 

característica principal seria a “resposta” a “demandas” pragmáticas 

percebidas/sentidas em determinados contextos sociais. 

 

 

2.2 O que faz do blog um blog? 
 

A pergunta aparentemente redundante questiona acerca dos caracteres 

que conferem ao blog um padrão recorrente. O que se deseja saber, desse modo, é 

o que faz um gênero (e nesse caso específico, o blog) ser como é. É imperativo citar 

nesse ponto que Miller (2009) sugere, citando Bitzer (1968), que o padrão de 

recorrência, que permite o estabelecimento de comparações, seria o ponto principal 

de onde podem derivar os estudos dos gêneros. 

Antes, porém, de tratar de quaisquer características recorrentes no blog, 

necessário se faz compreender o gênero dentro do contexto social no qual se 

configura. Marcuschi (2004), como já foi sugerido antes, parte da noção de gênero 

como fenômeno social e histórico: social porque se presta a alguma demanda dos 

agentes que vivem em comunidade; histórico porque se situa num espaço-tempo 

desses agentes, com duração passível de ser “contada”, pelo menos em alguns 

casos. 

Em seu ensaio Gêneros textuais emergentes no contexto da tecnologia 

digital, Marcuschi (2004) adverte para o fato de não ser possível reconstituir a 

história de todos os gêneros textuais, citando como exemplo o surgimento do 

memorando, na virada do século XIX. Essa advertência é ainda mais eficaz quando 

o autor evidencia a necessidade de compreensão dos gêneros emergentes porque, 
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sendo recentes, são também dinâmicos e permitem um acompanhamento mais 

estreito dos estudiosos atuais interessados nesse objeto. 

Acompanhar os gêneros ditos da “esfera digital” parece ser ainda mais 

instigante porque, como foi sugerido na introdução deste estudo, esses gêneros 

parecem ter se tornado parte da comunidade, de sorte que expressões como chat, 

e-mail, blog, entre outras, já parecem ter sido incorporadas ao vocabulário dos 

grupos e comunidades de usuários da internet, ou mais do que isso, porque 

decorrem de práticas sociais comumente aceitas e compartilhadas. 

Schittine (2004) acredita que esse fenômeno é resultante da mescla de 

dois tempos específicos: o tempo do trabalho e o tempo pessoal. Como o tempo do 

trabalho “invadiu” o tempo pessoal (ou vice-versa), as práticas sociais da internet 

ocasionaram o surgimento de gêneros que possam se adequar a essa nova 

demanda. A pesquisadora ainda sugere que a ausência do tempo privado mobiliza 

um tempo-espaço virtual, que permite, por exemplo, estar em dois lugares ao 

mesmo tempo: mesmo estando fisicamente situado num determinado lugar físico, 

seria possível interagir, empregando diferentes semioses, com diversos sujeitos, em 

quaisquer outros espaços. 

É essa rede de relações virtuais que ocasiona o isolamento e o 

consequente desejo de ser “lido”. O entendimento de Schittine (2004) aponta ainda 

para a idéia de que esse desejo de ser notado foi velado durante muito tempo no 

diário de papel. A internet, ao contrário de velar, revela a escrita íntima e lança o 

desejo da autoexpressão, ainda que para receber críticas. Tais críticas, porém, são 

de mais fácil aceitação, sugere a autora, posto que o autor de um blog, por exemplo, 

não precisa “conviver” com elas, ou melhor, com o sujeito que as externou. 

A ideia de autoexposição ou autoexpressão é trazida, tanto por Schittine 

(2004) quanto por Miller (2009), como sendo característica desse tempo. Segundo a 

primeira, o trágico acontecimento do 11 de setembro (o ataque às torres gêmeas do 

World Trade Center, nos Estados Unidos) permitiu aos blogueiros comunicar o fato 

de maneira muito mais rápida e de uma forma diferente: impregnado de impressões 

pessoais, medos e comentários sobre a tragédia. O interesse dos grandes jornais 

pelos blogs surgia, conforme a autora, e nesse momento, ele já poderia se constituir 

importante ferramenta para a escrita do dia a dia. 
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Miller (2009), por sua vez, atribui a emergência do blog ao que chama de 

kairos (palavra grega que significa momento certo ou oportuno). Esse momento 

oportuno, nas proposições da pesquisadora norte-americana, poderia ser os reality 

shows8, os debates e escândalos públicos, trazidos à baila pelas emissoras de 

televisão. Essa tendência, própria dos anos 1990, estabeleceu “o enfraquecimento 

da fronteira entre o público e o privado e expansão da cultura das celebridades à 

política e daí por diante” (MILLER, 2009, p. 66). Está aí, portanto, o kairos do blog. 

As duas autoras são unânimes ao sugerir que o blog é também 

consequência de um tipo de “voyeurismo” (embora a palavra esteja normalmente 

associada à gratificação sexual, neste trabalho, não é tratada com esta conotação, 

tampouco pelas autoras). Ocorre que a popularização dos aparelhos de televisão e 

gradativamente dos computadores, por exemplo, favoreceu a publicização e 

consequente consumo de uma espécie de “voyeurismo mediado”: consumo de 

materiais sobre a vida privada, com finalidade de entretenimento, via canais como 

internet e TV, por exemplo. (MILLER, 2009, p. 67) 

Nesse ponto, cumpre retomar a idéia de autoexposição. Conforme 

acreditam as pesquisadoras, não se trata apenas de um voyeurismo, um “mergulho” 

no mundo virtual, sem o envolvimento físico. Há também uma forte tendência para a 

autoexpressão ou autoexposição, uma necessidade de ter visibilidade, destaque nos 

canais midiáticos. A título de ilustração, basta que se visite um site de 

relacionamento (Orkut, por exemplo) para capturar uma série de “autofotografias” 

(pessoas constroem álbuns inteiros com fotos que fazem de si mesmas, em espaços 

completamente solitários). 

Essa cultura da autoexposição, no dizer de Miller (2009, p. 71), “continua a 

se espalhar, criando indivíduos cada vez mais à vontade para serem colocados à 

mostra”. Assim, tanto o voyeurismo quanto o exibicionismo se constituem bases que 

se inscrevem no discurso mediado, criando condições para o aparecimento do blog 

(e quem sabe de outros gêneros), já que a fronteira entre público e privado, como foi 

dito há pouco, parece ser cada vez mais tênue. 

O blog, portanto, surge no momento cultural em que parece haver uma 

inversão entre o real e o simulado: a vida real é apenas uma “janela”. Em outras 

                                                           
8
 Os conhecidos “shows da vida real” caracterizam-se pela exposição de pessoas em ambiente 

vigiado por câmeras que transmitem imagens para os espectadores. No Brasil, o reality show mais 
popular é o Big Brother Brasil – BBB. 
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palavras, mais do que simplesmente representar a idéia de real, o virtual constitui a 

realidade. 

Essa exposição acerca do “momento” do blog não responde ainda a 

questão que marca esta seção: o que faz do blog um blog. A maioria dos estudos 

sobre esse gênero toma como base a sua cronologia inversa (do mais recente para 

o mais antigo), sua atualização frequente, a combinação de links e a possibilidade 

de comentários pelos visitantes. Além desses caracteres formais, Miller (2009) 

aponta outras características semióticas (conteúdo semântico e ação pragmática), 

que são também tomadas, neste estudo, como categorias de análise do corpus. 

O conteúdo semântico genérico é, na formulação dos próprios blogueiros, a 

característica mais importante de um blog. Miller (2009) aponta para o fato, porém, 

de não haver ainda muito consenso no que diz respeito à classificação dos blogs por 

conteúdo, em razão da diversidade com que se apresentam.  

Schittine (2004), por outro lado, apresenta uma classificação com três tipos 

possíveis de blog: i) confessional – aquele em que o bloqueiro faz postagens sobre 

sua vida pessoal (não necessariamente real); ii) ficcional – em que o autor se propõe 

explicitamente a tratar de uma realidade simulada; iii) jornalístico – no qual o 

bloqueiro narra determinados acontecimentos, deixando transparente sua avaliação 

pessoal e comentários a respeito do que conta, já que, na premissa da autora, o 

objetivo de grande parte dos blogueiros é formar opinião. 

Na Wikipedia, conforme atesta Miller (2009, p. 73), essa classificação 

baseada no conteúdo é mais extensa: blogs pessoais, políticos, de diretório e 

baseados no formato. O conteúdo é importante, segundo ela, porque representa a 

liberdade de seleção e de apresentação pelos autores dos blogs.  

As autoras confirmam que o conteúdo, independentemente do que seja, 

deve ter frequência, brevidade e autenticidade, tendo em vista que a qualidade do 

texto e sua consequente influência (ou interesse) no leitor vão depender bastante 

desses critérios. No capítulo seguinte, será oferecida ao leitor uma classificação dos 

blogs que constituem o corpus, a partir de seu conteúdo semântico. 

Quanto à ação pragmática, Miller (2009) acredita que a autoexposição seja 

mais saliente em boa parte dos blogs. No seu entendimento, essa ação está ligada 

“tanto ao autoesclarecimento quanto à autovalidação, reforçando a autoconsciência 

e confirmando crenças já adotadas” (p. 79). Tal idéia corrobora a asserção de 
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Schittine (2004) de escrita “íntima”: uma escrita que carece da atenção do próprio 

sujeito que vê, nesse novo momento cultural, a possibilidade de também levar a 

público a autoexpressão. 

Assim, com base nos estudos de Miller (2009), é possível afirmar que a 

ação pragmática, o conteúdo semântico e as características formais presentes no 

blog podem ajudar na conferição de seu status de gênero e, ao mesmo tempo, 

contribuir para a análise de outros gêneros que venham a emergir desse (ou de 

outros) momento cultural. 

Por fim, sendo o blog um gênero emergente (MARCUSCHI, 2004), e mais 

ainda, por comportar a participação de vários agentes em torno de uma construção 

coletiva de texto (e é nesse aspecto que o modelo de Halliday se aproxima e se 

adéqua do ponto de vista teórico-metodológico aqui proposto), o gênero em questão 

pode proporcionar, com relevo, contribuições para que se compreenda melhor o 

sistema de transitividade, notadamente no que concerne à importância das 

circunstâncias para a construção de sentido no blog. 

 

 

2.3 Multimodalidade: a composição visual dos blogs 
 

Os gêneros textuais constroem sentidos e estabelecem relações através dos 

conteúdos ou discursos neles veiculados. Esses significados se concretizam através 

da linguagem, quer seja verbal, quer seja não‐verbal. Em outras palavras, todo o 

arranjo visual disposto em determinado gênero textual (cores, imagens, tipos e 

tamanhos de fontes, formatação), e mesmo o comportamento de uma pessoa 

(gestos, entonações, expressões faciais) durante uma conversa, por exemplo, 

podem ser compreendidos como multimodalidade. 

De acordo com Dionísio (2005), os textos multimodais expõem de algum 

modo as relações entre a sociedade e o que ela representa. Ou seja, no dizer da 

autora, tanto as ações sociais quanto os gêneros que tornam explícitas essas ações 

são multimodais, tendo em vista a sua capacidade de produzirem, através de “no 

mínimo dois modos de representação: palavras e gestos, palavras e entonações, 

palavras e imagens, palavras e tipografias, palavras e sorrisos, palavras e 

animações, etc.” (DIONÍSIO, 2005, p. 178), os sentidos pretendidos pelo 

enunciador/interlocutor.  
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Embora da afirmação da autora se compreenda a presença permanente da 

multimodalidade em todos os gêneros do cotidiano, Kress e van Leeuwen (2006, p. 

41), sugerem: “A multimodalidade dos textos escritos vem sendo ignorada no 

contexto educacional, na teoria linguística ou no senso comum. Hoje, na era 

multimídia, pode de repente ser novamente percebida.” [Tradução livre]9 

Assim, para que o leitor possa compreender um pouco mais a respeito da 

Gramática do Design Visual, doravante GV, é necessário acrescentar alguns 

conceitos mais essenciais e que serão pertinentes no continuum, quando os blogs 

selecionados para a composição do corpus desta pesquisa serão caracterizados 

nessa perspectiva multimodal. 

O primeiro ponto importante de ser esclarecido é que a multimodalidade tem 

seu aporte na Linguística Sistêmico‐Funcional (LSF). As conhecidas noções de 

funções da linguagem (ideacional, interpessoal, textual), introduzidas por Halliday 

(1985), estabelecem a articulação entre recursos semióticos e as formas linguísticas. 

Essas mesmas funções são reelaboradas por Kress e van Leeuwen (2006) na obra 

Reading images: the grammar of visual design. É na GV que as funções de Halliday 

(1985) são descritas, respectivamente, como: metafunção representacional, 

metafunção interativa e metafunção composicional, que serão mais bem 

apresentadas a partir de então, conforme prescrevem os autores anteriormente 

citados: 

1. Metafunção representacional: comunica a relação entre os participantes 

internos de uma imagem. Nessa função, os participantes podem ser classificados 

em dois tipos: interativos, que produzem ou visualizam imagens; representados, que 

são (re)tratados nas imagens. Na composição de tais imagens, podem expressar 

aquilo que Kress e van Leeuwen (2006) chamam de relações vetoriais, ou seja, a 

conexão entre os participantes de uma determinada representação imagética 

através de processos narrativos ou através de processos conceituais. Os narrativos 

apresentam participantes ligados por vetores que indicam ações. Os principais tipos 

de processos narrativos são: processos de ação, que implicam um Ator praticando 

uma ação sobre uma Meta; e os processos de reação, que implicam um Reagente 

que pratica a ação de olhar para um Fenômeno. Os processos conceituais ocorrem 

                                                           
9
 “Yet the multimodality of written texts has, by and large, been ignored, whether in educational 

contexts, in linguistic theorizing or in popular common sense. Today, in the age of „multimedia‟, it can 
suddenly be perceived again”. 
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quando não há vetores e os participantes são apresentados de maneira estática e 

atemporal. Esse tipo de processo classifica, estrutura ou confere significado, 

podendo ser, portanto, classificacionais, analíticos ou simbólicos. Além disso, assim 

como no modelo ideacional, os processos aqui também comportam circunstâncias. 

In casu, são concebidas como elementos secundários que compõem a imagem e 

classificam-se como sendo circunstâncias de local, circunstâncias de meio e 

circunstâncias de acompanhamento.  

2. Metafunção interativa: estabelece a relação entre o leitor/observador e a 

imagem observada. Essa função apresenta os seguintes aspectos: contato, 

distância social, perspectiva e modalidade. Por contato se compreende a 

representação imagética de participante que “olha” (ou não) nos olhos do leitor. A 

distância social corresponde ao nível de interação estabelecido entre a imagem e o 

leitor, podendo, dessa forma, estabelecer relações de maior ou menor proximidade 

entre eles. Já a perspectiva, como o próprio termo sugere, denota o ângulo em que 

são representados os participantes. Por último, a modalidade diz respeito a 

verossimilhança entre o real e o imagético.  

3. Metafunção composicional: designa a composição do conjunto todo 

coeso, a partir de três princípios de composição interrelacionados, quais sejam: a) 

valor de informação ‐ o local dos elementos (participantes e sintagmas que relatam 

uns aos outros e ao Espectador) tem valores informativos específicos anexados às 

várias zonas da imagem: i) os elementos dispostos do lado direito correspondem ao 

Novo, ao passo que os dispostos à esquerda remetem ao Dado, aquilo que já se 

supõe conhecido pelo leitor; ii) na parte superior da imagem, os elementos têm valor 

de Ideal, enquanto que aqueles dispostos na parte inferior correspondem ao Real; iii) 

no que se refere ao centro e à margem, os elementos dispostos denotam informação 

central e informações subordinadas, respectivamente; b) saliência ‐ estabelece uma 

hierarquia de importância entre os elementos, que são feitos para atrair a atenção do 

espectador em diferentes graus (plano de fundo ou primeiro plano, tamanho, 

contrastes de tons e cores, diferença de nitidez, etc.); c) estruturação ‐ a presença 

ou ausência de planos de estruturação (realizado por elementos que criam linhas 

divisórias, ou por linhas de estruturação reais) desconecta ou conecta elementos da 

imagem, significando que eles pertencem ou não ao mesmo sentido.  
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Essa síntese dos princípios da GV fundamenta a concepção que se tem do 

blog como gênero textual/digital, já que traz em sua forma de constituição e 

organização mais de um modo de representação.  

Todos os blogs selecionados neste estudo apresentam um arranjo visual 

semelhante, como já foi afirmado, e conforme é possível notar nas figuras de 7 a 11. 

Apresentam, na parte superior da tela, a logomarca da revista Época – à qual estão 

vinculados. Em seguida, apresenta-se o título do blog (com o mesmo formato 

tipográfico). As postagens apresentam-se mais à esquerda, e perfil (por vezes com a 

identificação do blogueiro, por vezes do próprio blog – mas sempre com foto do 

blogueiro), publicidades, lista de arquivos e links, à direita do layout da página. 

O título dos blogs representa o elemento Ideal, conforme apresentado 

anteriormente, ao passo que as postagens são o elemento Dado. Estas são sempre 

introduzidas pela data e autoria, configurando-se assim característica marcante 

desse gênero. A localização da data à esquerda sugere informação já conhecida e, 

de certo modo, perfeitamente previsível pelo leitor.  

As postagens também apresentam, com certa frequência, algumas imagens. 

Esse recurso oferece ao blogueiro a possibilidade de interagir com outras semioses, 

além da verbal. Mais do que simplesmente ilustrar determinada postagem, as 

imagens compõem sentidos não sendo possível atribuir-lhes significações 

estanques. 

Os blogs selecionados apresentam ainda a exibição de filmes (através de 

links). Esse recurso permite uma interação bastante expressiva pelo fato de 

apresentar imagem em movimento e som. Além desses elementos, há ainda outros 

que permitem compreender o blog como um gênero essencialmente multimodal. 

Todavia, não é objetivo aqui fazer uma análise minuciosa de cada um desses 

elementos, mas apenas oferecer ao leitor uma breve caracterização do referido 

gênero nessa perspectiva. Portanto, é possível afirmar que as marcas multimodais 

contribuem de forma significativa para a construção dos sentidos no blog, de modo 

que todo o arranjo visual característico das páginas selecionadas é que materializa 

os diversos sentidos pretendidos pelos blogueiros (MENDES, 2008). 
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CAPÍTULO II 
Procedimentos metodológicos 

 
 

De acordo com a tradição, a 
explicação a respeito da origem de 
uma coisa qualquer consiste em 
relacioná-la com sua finalidade, ou 
utilidade, de modo que a resposta à 
questão “para que serve” alguma 
coisa também responde à pergunta 
“qual é a origem” de tal coisa. 
(NIETZSCHE, 1980) 

 
 

Este capítulo apresenta os procedimentos de natureza metodológica 

adotados para a realização deste trabalho de pesquisa. A finalidade maior, portanto, 

consiste em apontar os critérios empregados na seleção e montagem do corpus, os 

recursos tomados para tratamento dos referidos dados, os métodos empregados e 

categorias utilizadas para consecução da análise. Além disso, o capítulo fundamenta 

tais escolhas e, na continuação, apresenta dados de natureza quantitativa, cuja 

recorrência é importante para o estudo. 

 

 

1. Constituição do corpus 

 

O corpus para a análise está constituído pelas postagens de quatro blogs, 

da Revista Época online. Essa revista tem publicação impressa semanal, com 

atualização permanente na internet, a exemplo de várias outras de circulação 

nacional. A seleção dos blogs de Época para composição do material de análise 

advém, entre outras coisas, das razões citadas na sequência. 

Esta pesquisa está vinculada aos estudos desenvolvidos na linha de 

pesquisa Texto, ensino e construção de sentidos, do Programa de Pós-Graduação 

em Letras/UERN/CAMEAM, e, de modo mais específico ao projeto A construção do 

sentido em gêneros textuais opinativos: uma análise de recursos lingüísticos e 

multimodais, coordenado por Souza (2008). Tal projeto se interessa basicamente 

pelos textos opinativos de jornais e revistas de grande circulação. O projeto já 

dispõe de expressivo corpus constituído de editorais, entre eles os das revistas 

Todateen, Uma, Veja e Época. É bom que se acrescente que a constituição do 
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corpus deriva dos estudos empreendidos por Souza (2006), durante a construção de 

sua tese de doutoramento. A escolha da revista Época, desse modo, visa à 

ampliação dos corpora já disponíveis e, ao mesmo tempo, à incursão pelos estudos 

de outros gêneros opinativos, como é o caso do blog. 

Outro aspecto relevante para essa escolha diz respeito à expressiva 

participação de leitores nas postagens dos blogs da revista. Talvez a difusão 

impressa e a consequente familiaridade dos leitores com os gêneros virtuais, 

contribuam para que os textos postados pelos blogueiros de Época possam 

conquistar a adesão sempre expressa nos comentários que são apensados pelos 

leitores. Ainda que esses comentários não sejam tomados (por uma questão de 

delimitação) como objetos de análise, a interação representada por eles indica que o 

contexto de sua produção favorece a construção de sentidos diversos pelos 

participantes, quer sejam leitores/escritores de comentários, quer sejam autores de 

postagens. Essa participação ocasiona uma quantidade relevante de texto para 

análise. 

A revista Época apresenta atualmente, na sua página online, dezoito blogs 

de temas variados, com mesmo formato e que podem ser acessados, através de 

links, tanto na página Home Page, como no menu que se apresenta na Figura 7: 

 

Figura 7 – Menu de Blogs da revista Época 

 

Os blogs são apresentados em ordem alfabética no menu principal da 

Home, a saber: 1) Blog Animal; 2) Blog do Nelito; 3) Blog do Planeta; 4) Bombou na 

web; 5) Diário do Centro do Mundo; 6) Época na Copa; 7) Fala, Brasil; 8) Fala, 
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Mundo; 9) Faz caber; 10) Guilherme Fiuza; 11) Mata-mata; 12) Mente Aberta; 13) 

Mulher 7 por 7; 14) O Filtro; 15) Paulo Moreira Leite; 16) Sexpedia; 17) Sob a Lupa 

do Economias; 18) Viajologia. Como se pode notar, os títulos não obedecem a priori 

a nenhum padrão imposto pela revista, daí que alguns apresentam a expressão blog 

(1, 2 e 3), em outros figura o nome do blogueiro (10 e 15) e, por vezes, a temática a 

que se propõe o blog é que determina o nome que será reconhecido pelos leitores 

(4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 etc.).  

De acordo com Miller (2009), a produção que se registra atualmente em 

torno do gênero blog se apresenta numa terceira fase. A autora, que estuda os blogs 

desde seu surgimento, em 1999, aponta que inicialmente o blogar estava mais 

dirigido a comunicação entre blogueiros, troca de comentários. Na fase 

intermediária, o gênero se ocupa principalmente do caráter de confissão: escrita 

privada pública, numa espécie de espelho – em que se projeta o olhar do blogueiro 

em si próprio, e véu – em que se motiva a autoexposição numa falsa pretensão de 

privacidade.  

A terceira fase, em que se encontram os blogs analisados, é fruto das 

tendências da internet que, de acordo com Miller (2009), são influenciadas pelos 

movimentos na mídia, especialmente os reality shows. Acompanhando esse 

movimento, os blogs promovem cada vez mais a autoexposição (ou a construção de 

comunidades de autoexposição), ou mesmo a possibilidade de oferecer ao blogueiro 

a oportunidade de sair do anonimato para se tornar uma celebridade na internet. 

Esses blogs, porém, que mais se assemelham aos diários pessoais, tem perdido 

espaço para aqueles que Miller (2009) chama de blogs de políticas públicas. 

É nesse último tipo que melhor se enquadram os que foram selecionados de 

Época para composição do corpus. Eles se caracterizam pela presença de 

“„micronotícias‟, ou de jornalismo participante sobre assuntos locais; relatos de 

testemunhas oculares sobre eventos que estão acontecendo no mundo (...) e 

republicação e comentário de notícias da mídia tradicional” (MILLER, 2009, p. 105). 

É bem verdade que nem todos os blogs se encaixam nesse perfil, porém, em linhas 

gerais, as postagens online da revista Época apresentam características que 

remetem aos blogs de discussão da temática políticas públicas, inclusive pelo 

caráter de denuncismo, ou de opinião a que se prestam. 
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Dos dezoito blogs apresentados na página anterior, foram selecionados 

quatro para constituição do corpus desta pesquisa. Neste ponto, fica presente a 

ideia de que corpus é um artefato produzido para a pesquisa, como propõe Sardinha 

(2004, p. 17). 

A coleta dos blogs se deu entre o dia primeiro de março e trinta e um de 

maio de dois mil e nove. Todas as postagens desse período foram selecionadas 

para posterior tratamento. O corpus inicial estava composto por mais de 100.108 

(cem mil, cento e oito palavras), havendo ainda uma variação na extensão de cada 

blog, tanto no número de postagens quanto no número de palavras. Por essas duas 

razões, procedeu-se à padronização para amostra dos textos dos blogs, delimitando 

um número máximo como sendo aquele compreendido entre seis mil/seis mil e 

quinhentas palavras, a partir da postagem mais recente para a mais antiga 

publicação no período já indicado, conforme se pode ver no quadro 7: 

 

Tabela 1 – Delimitação da amostra 

Blog Quantidade de palavras – coleta  
(01/03 a 31/05/2009) 

Delimitação da Amostra 
(postagens mais recentes) 

Diário do Centro do Mundo 27.510 6.408 

Paulo Moreira Leite 60.036 6.383 

Blog do Nelito 6.355 6.355 

Guilherme Fiuza 6.162 6.162 

TOTAL 100.108 25.308 

 

 

A seleção de quatro, dos dezoito blogs, é procedimento adequado à 

formação de corpus computadorizados e obedece a pré-requisitos metodológicos 

comumente aceitos nas pesquisas linguísticas. De acordo com o que sugere 

Sardinha (2004, p. 18-9), esses pré-requisitos podem ser assim sintetizados: a) o 

corpus deve ser constituído por textos autênticos; b) os textos do corpus devem ser 

escritos por falantes nativos; c) o conteúdo deve ser escolhido através de critérios 

minuciosos; d) o corpus precisa ser representativo.  

Logo, é possível afirmar, tomando Sardinha (2004) por referência, que o 

corpus constituído para esta pesquisa atende aos pré-requisitos anteriormente 

citados porque, de início, seus textos foram produzidos em situações naturais de 

interação. Tanto que o registro disponível em arquivo online permite o acesso 

atemporal por qualquer usuário da rede mundial de computadores. Some-se a isso o 

fato de que os textos fazem referência a situações/fatos/experiências do cotidiano 
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tanto dos escritores (blogueiros) como dos leitores (interactantes dos blogs). Depois, 

por se tratar de uma revista publicada no Brasil, os textos são escritos em língua 

nativa, com variação e adequação ao gênero em que se manifestam. 

Quanto aos critérios de escolha, pode-se afirmar que a temática abordada 

no blog foi critério principal para a seleção dos textos. E é justamente nesse ponto 

que reside o quarto pré-requisito: o da representatividade. Os blogs que foram 

selecionados apresentam maior frequência de postagens e de atualização, logo há 

maior probabilidade de realização de circunstâncias para análise. No entender do 

autor, quanto maior o corpus, maiores são também as chances de distinguir entre os 

sentidos mais ou menos frequentes. 

Embora não seja possível a aplicação de critérios objetivos para a 

determinação da representatividade, é possível afirmar (cf. SARDINHA, 2004, p. 23-

6) que o número de 25.308 palavras permite classificar a amostra desta pesquisa 

como sendo “pequena”. Dada a natureza não longitudinal da investigação, pode-se 

inferir que a extensão dos dados atende aos propósitos estabelecidos como marco 

do início do presente estudo. 

 Para que o leitor tenha mais acesso aos dados que serão analisados no 

capítulo terceiro, os blogs selecionados para análise serão apresentados a seguir. 
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Figura 8 – Blog Diário do Centro do Mundo

8
  

 

 

O blog de autoria de Paulo Nogueira é o segundo maior no corpus desta 

pesquisa. De 01 de março a 31 de maio de 2009, foi possível coletar 48 postagens, 

num total de 27.510 palavras. Esse blog discute temas variados, especialmente 

aqueles inspirados nos noticiários de televisão. Como o blogueiro vive em Londres 

(essa informação está explicitada no perfil), as postagens geralmente são 

apresentadas pelo viés do jornalismo britânico, já que boa parte de seus textos 

fazem alusão a assuntos da comunidade internacional. Aliás, o próprio título do site 

já assim o determina: “Diário do Centro do Mundo: o que há de mais instigante em 

Londres – e na Europa”. 

A exemplo do que foi estabelecido para os demais blogs, a seleção de Diário 

do Centro do Mundo decorreu da frequência com que os texto são postados pelo 

blogueiro e da consequente participação dos leitores. As 11 postagens selecionadas 

(total de 6.408 palavras) foram convencionadas do modo seguinte: B1L1 a B1L592, 

em que B1 significa Blog 1, e L + número, a numeração crescente das linhas do 

texto no corpus. 

 

  

                                                           
8
 As fotos de tela dos blogs não representam necessariamente o período de coleta. 
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Figura 9 – Blog Paulo Moreira Leite 

 

 

O blog de Paulo Moreira Leite é o de maior extensão, tanto em número de 

postagens quanto de palavras. De 01 de março de 2009 a 31 de maio do mesmo 

ano, há 143 postagens, perfazendo um total de 60.036 palavras. Esse blog discute 

temas variados, ou em voga, mas há predominância de política pública, seguindo a 

nomenclatura e classificação de Miller (2009). 

No frame em que se apresenta o autor do blog, juntamente com a foto, há o 

seguinte texto:  

 

(PAULO MOREIRA LEITE) É Diretor da Sucursal de Brasília da revista 
ÉPOCA. Jornalista desde os 17 anos, foi correspondente em Paris e em 
Washington, diretor de redação da ÉPOCA, redator-chefe da Veja e diretor de 
redação do Diário de São Paulo. Entre fevereiro de 2007 e janeiro de 2008, 
foi vice-presidente da Imprensa Oficial do Estado de S. Paulo. Iniciou a 
carreira no Jornal da Tarde e foi repórter especial do Estado de S. Paulo. No 
início de 2008, cobriu o início das primárias americanas como enviado 
especial do IG aos Estados Unidos. (web site: 
http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/)  

 

A seleção desse site decorre da expressiva quantidade de textos postados 

pelo autor e, consequentemente, do número de comentários feitos pelos leitores do 

referido blog. Talvez pelo fato de ser uma figura popular, com experiência no 

jornalismo (pelo menos isso é sugerido no texto de apresentação do blogueiro), 

http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/
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Paulo Moreira Leite vê-se de algum modo compelido a realizar postagens com maior 

frequência, já que, como aponta Miller (2009), a atualização diária dos blogs (ou 

mesmo mais de uma postagem por dia) não é realizada por todos os sites que 

abordam essa temática. 

As 16 postagens selecionadas desse blog (total de 6.383) estão identificadas 

no corpus de B2L592 a B2L161.  

 
 

Figura 10 – Blog do Nelito 

 

 

 

Prova do que foi afirmado anteriormente, com base em Miller (2009), sobre a 

atualização diária, é vista agora no blog do Nelito. Embora sejam bastante 

comentadas, as postagens de Nelito Fernandes não são feitas diariamente e têm 

temática política, a exemplo do que se disse de Paulo Moreira Leite. O blog tem 

exatamente 27 postagens, no período de 01 de março a 31 de maio de 2009, com 

um total de 6.355 palavras. Nelito, segundo consta no perfil (web site: 

http://colunas.epoca.globo.com/nelito/) é também repórter de Época, na sucursal do 

Rio de Janeiro. Além disso, é ainda autor teatral e roteirista da Rede Globo de 

Televisão. Essas credenciais conferem ao blogueiro certa autoridade na exposição 

http://colunas.epoca.globo.com/nelito/
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de sua opinião a respeito de temas relacionados à política brasileira, com certo tom 

de ironia e, por vezes, humor. Nesse blog, especificamente, todas as postagens 

foram selecionadas, já que o número de palavras no período de coleta se ajusta ao 

critério estabelecido para o tamanho da amostra (B3L1162 a B3L1716). 

 
 

Figura 11 – Blog Guilherme Fiuza 

 

 

 

 

O blog de autoria de Guilherme Fiuza, assim como os demais que o 

antecederam até aqui, aborda temática política, além de discutir questões 

exaustivamente apresentados na mídia televisiva. Aliás, é importante registrar que 

os blogs que abordam temática política têm como referência os noticiários da TV. 

Esse fato já teve sua observação nos estudos de Miller (2009), que atribui às mídias, 

especialmente à televisão, a grande responsabilidade pela mudança de formato e 

propósito dos blogs, no correr de sua existência.  

O blog de Fiuza tem 6.189 palavras, distribuídas em 21 postagens, do 

período de 01 de março a 31 de maio de 2009, que também foram selecionadas 

integralmente para composição da amostra, pela mesma razão apresentada no blog 

anterior. Para cumprir o paralelismo que se vem construíndo com os outros, 
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Guilherme Fiuza é jornalista e escritor de livros conhecidos (Meu nome não é 

Johnny, que deu origem ao filme e 3.000 Dias no Bunker). No perfil do autor, é 

possível verificar a promessa de discussão em torno de grandes temas, “com 

alguma informação e muita opinião” (web site: 

http://colunas.epoca.globo.com/guilhermefiuza/). Aqui, fica explicitado o interesse do 

autor pela expressão de subjetividade, marcada pela opinião pessoal acerca dos 

temas apresentados no blog. 

Essa característica é muito comum nesse tipo de blog, conforme registra 

Miller (2009, p. 104), porque a eles é dado crédito (ou os blogueiros reclamam para 

si esse crédito) por determinados acontecimentos (renúncias de cargos, por 

exemplo) pela pressão que exercem na internet. Além disso, a autora ainda sugere 

que há um número bem menor de blogs de políticas públicas que de páginas 

pessoais. Todavia, a quantidade de leitores do primeiro é bem mais expressiva que 

do segundo. Talvez por essa razão, os blogueiros, até certo ponto, sendo 

conhecedores da influência que exercem sobre seus leitores, sintam-se 

naturalmente motivados a expressar sua opinião, como anunciado no perfil de Fiuza. 

 

 

2. Entendendo o lócus dos dados coletados: funcionamento e caracterização 

dos blogs 

 

É importante registrar que para manter em funcionamento um blog, o usuário 

(blogueiro) não precisa ter conhecimento tecnológico aprofundado para manipular a 

ferramenta de publicação na Web. Até bem pouco tempo, a estrutura técnica era 

gerenciada pela empresa provedora do acesso à internet, que também oferecia a 

criação de blogs sem custos, assim como os valores agregados: um item em um 

blog possui valor de produção irrisório comparado com o de um artigo veiculado na 

grande mídia.  

No final de 1999, Blogger, norte-americano que criou o programa  dos blogs, 

introduziu uma inovação – o permalink – que garantia que cada publicação em um 

blog tivesse uma localização permanente – uma URL (endereçamento eletrônico) – 

que a ele poderia ser referenciada. Anteriormente, a recuperação de arquivos de 

blogs só era garantida através da navegação livre (ou cronológica). O permalink 

http://colunas.epoca.globo.com/guilhermefiuza/
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permitiu, então, que os blogueiros pudessem referenciar publicações específicas em 

qualquer blog. Em seguida, hackers criaram programas de comentários aplicáveis 

aos sistemas de publicação de blogs que ainda não ofereciam tal capacidade.  

O processo de comentar em blogs significou uma espécie de 

democratização da publicação, permitindo aos leitores a possibilidade de interagir 

com o blogueiro ou mesmo com outros leitores/escritores do blog. Assim, é possível, 

a qualquer usuário, adicionar comentários em blogs, como se pode ver na 

ferramenta disponível nos próprios programas: 

 

Figura 12 – Ferramenta para inserção de comentários nos blogs 

 

 

Provavelmente a maior diferença entre os blogs e a mídia tradicional é que 

os primeiros compõem uma rede baseada em ligações – os links, propriamente. 

Todos os blogs, por definição, fazem ligação com outras fontes de informação, e 

mais intensamente, com outros blogs. Muitos blogueiros mantêm uma blogroll, uma 

lista de blogs que eles frequentemente lêem ou admiram, com links diretos para o 

endereço desses blogs. 

No caso daqueles que constituem o corpus deste trabalho, as listas não 

existem. É provável que pelo fato de estarem hospedados no portal da revista 

Época, com caráter mais institucional e, naturalmente mais formal, a referência a 
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outros blogs nao seja recomendada pela editora em que trabalham os blogueiros. 

Isso, é claro, associado ao caráter comercial que têm essas páginas no página da 

referida revista. 

Mesmo assim, a seguir, apresenta-se na figura 13 exemplo de blogroll 

retirada do blog de Alexandre Soares Silva (disponível em: 

http://soaressilva.wunderblogs.com), a fim de que o leitor compreenda o 

funcionamento dos links para outras páginas de blog, já que é essa a função 

principal de tal ferramenta: 

 

Figura 13 – Exemplo de blogroll 

 

 

 

As blogrolls representam um excelente meio para observar os interesses e 

preferências do blogueiro dentro do que ficou convencionado chamar blogosfera; os 

blogueiros tendem a utilizar suas blogrolls para se conectar a outros blogs, que 

compartilham interesses afins. 

Assim, os blogs que foram selecionados para esta pesquisa mantêm um 

layout comum, supostamente disposto pela editora responsável pela revista a que 

http://soaressilva.wunderblogs.com/
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estão vinculados, como se mostrou na última seção do capítulo primeiro, que 

apresentou algumas considerações acerca do arranjo visual dos mesmos. 

 
 

3. Procedimentos de análise 

 

As postagens e comentários dos blogs serão analisados tomando-se como 

referência principal os estudos de Halliday e Matthiessen (2004), Eggins (2004) e 

Ghio e Fernández (2008), a quem cabe formulações acerca do sistema de 

transitividade da LSF. As circunstâncias serão analisadas levando em consideração 

também os processos a que estiverem associadas. Para fins de categorização ou 

determinação de constructo, serão consideradas circunstâncias as formas expressas 

por sintagmas adverbiais, por sintagmas compostos por preposição + sintagma 

nominal (determinado ou não) e sintagma nominal + sufixo -mente, desde que 

modifiquem os processos a que se associam. 

Assim, considerando o constructo ora apresentado, a análise tomará por 

base os tipos de ocorrências circunstanciais: 1) circunstâncias de extensão; 2) 

circunstâncias de localização; 3) circunstâncias de modo; 4) circunstâncias de 

causa; 5) circunstâncias de acompanhamento; 6) circunstâncias de assunto; 7) 

circunstâncias de papel; 8) outras circunstâncias. 

As circunstâncias aqui são tratadas também em função dos processos a que 

estão associadas, esclarecendo dessa feita que a concepção de circunstante aqui 

adotada diverge naturalmente daquela proposta pela tradição gramatical, que 

compreende o circunstante como sendo a palavra responsável por modificar um 

verbo, adjetivo ou um advérbio – não fazendo, inclusive, diferença entre este último 

e circunstância (cf. NEVES, 1996). 

A análise das circunstâncias (a exemplo do que foi proposto por Souza 

(2006), com os processos e participantes no gênero editorial) deve permitir o 

entendimento do “como” esses papéis constitutivos/envolvidos se realizam, de modo 

que seja possível compreender os mecanismos mobilizados para a construção dos 

significados opinativos no blog. 

Esse entendimento somente será viabilizado a partir da análise de um 

sistema de escolhas, que se modela no quadro da experiência de mundo no 

contexto comunicativo dos participantes, razão pela qual a metafunção ideacional 
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tem maior atenção neste estudo. Essa metafunção é responsável pela expressão 

das experiências do sujeito, tanto aquelas que podem ser percebidas concretamente 

no mundo externo, quanto aquelas que se passam no mundo interno, de sua 

consciência. Isso significa que, ao utilizar a linguagem para expressar suas 

experiências concretas, o sujeito está também incluindo situações internas e 

abstratas, num permanente movimento de significação. 

Assim, embora não seja interesse imediato quantificar a ocorrências de 

circunstâncias ou dispô-las estatisticamente como forma de depreender todas as 

conclusões possíveis no trabalho, o intuito de apresentar os dados quantitativos 

pode contribuir para a identificação de um padrão de recorrência desse ou daquele 

tipo de circunstância e, consequentemente, suas implicações para a construção do 

sentido no blog. 

Para que o leitor possa melhor visualizar a dimensão dos dados analisados, 

o quadro a seguir traz informações importantes sobre esses blogs: 

 

Tabela 2 – Dados quantitativos do corpus 

Quantidade 

Blogs 

Total Diário do Centro 

do Mundo 

Paulo Moreira 

Leite 

Blog do 

Nelito 

Guilherme 

Fiuza 

Palavras 6.408 6.383 6.355 6.162 25.308 

Postagens 11 16 27 21 75 

Palavras de 

Circunstâncias 

870 385 648 378 2.281 

 

  

 

Esses blogs têm 25.308 palavras em 75 postagens, nas quais foram 

identificadas 422 ocorrências de circunstâncias, o que equivale a aproximadamente 

9% (nove por cento). Esse percentual de circunstâncias pode, de imediato, parecer 

pequeno, mas há um fator importante a ser ponderado: os tipos de circunstâncias 

selecionados do corpus são aqueles previstos no referencial teórico do trabalho, 

razão pela qual muitos sintagmas adverbiais classificados pela tradição gramatical 

não serão aqui tomados como circunstâncias no modelo sistêmico-funcional, já que 

por vezes não modificam a materialidade do processo, e sim toda a sentença ou 

acompanham determinantes nominais. 
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É importante retomar, também, que as circunstâncias foram identificadas 

mediante os critérios estabelecidos, ou seja, circunstâncias formadas por sintagmas 

adverbiais, por sintagmas compostos por preposição + sintagma nominal 

(determinado ou não) e sintagma adverbial  + sufixo –mente, modificando 

processos.  

Como o procedimento metodológico previa a análise de ocorrências de 

circunstâncias descritas no quadro teórico desta pesquisa, observando essa 

frequência em relação também aos tipos de processo, abaixo se apresenta um 

gráfico no qual o leitor pode perceber o percentual dessas ocorrências: 

 
Gráfico 1 – Percentual de circunstâncias em relação aos tipos de processos 

 

 

A leitura do gráfico informa que, em média, 70% (setenta por cento) de 

ocorrências de circunstâncias se expressam em processos materiais. Com elevação 

também perceptível, verificam-se as ocorrências em processos relacionais, cerca de 

18% (dezoito por cento), no blog Guilherme Fiuza, seguida das ocorrências nos 

processos verbais (cerca de 9% no mesmo blog). Nos demais tipos de processo, as 

circunstâncias ocorrem com percentual inferior a 8% (oito por cento). 
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Os processos materiais são responsáveis pela expressão de ações de 

mudanças que ocorrem no plano concreto e que podem ser percebidas. Talvez, daí, 

decorra a razão de maior percentual, já que os temas tratados nos blogs em análise 

sugerem atividade mais concreta. 

Como esse item do trabalho questiona as implicações de tais ocorrências, 

necessário se faz acrescentar que os quantitativos circunstanciais no corpus podem, 

de algum modo, estar relacionadas ao conteúdo semântico dos blogs, tendo em 

vista que, mesmo oscilando pouco, os percentuais de circunstâncias em cada 

processo permite visualizar uma pequena variação em cada blog. 

As circunstâncias em processos relacionais no blog Guilherme Fiuza têm 

maior percentual. Nesse blog, diferentemente dos demais, as postagens se valem 

com frequência de comparações, de metáforas e de ironias, o que pode contribuir 

para uma maior necessidade de circunstanciar os processos relacionais. Como 

esses processos se situam no diagrama hallidayano entre os verbais e existenciais, 

acabam por contribuir na configuração das experiências que podem ser mais bem 

percebidas nas relações entre duas partes ou entidades diferentes: comparadas, 

ditas. 

Antes, porém, de continuar apontando implicações, é importante registrar 

que os tipos de processos foram verificados em função das ocorrências de 

circunstâncias, o que significa dizer que o percentual do gráfico 1 não representa 

necessariamente as ocorrências de processos. Logo, o valor das circunstâncias se 

realiza em função dos processos e não o contrário. 

A visível elevação de circunstâncias nos processos relacionais, no blog 

Guilherme Fuiza, pode ser compreendida a partir do conteúdo expresso nas 

postagens. Tal blog traz a voz do especialista (veja apresentação do autor do blog, 

p. 64). Aqui, o jornalista se apresenta com propriedade para discutir as temáticas 

(política, economia, atualidades), deixando evidente seu posicionamento subjetivo. 

Em praticamente todas as postagens, o autor discute a política em Brasília 

e, mais especificamente, o comportamento do Presidente Lula, estabelecendo 

comparações, mobilizando relações, produzindo ironias. A ocorrência de quase 20% 

(vinte por cento) de circunstâncias nos processos relacionais corrobora o que 

Halliday e Matthiessen (2004) chamam de circunstancial, quando identificam os três 

tipos principais de relacionais. Assim, é possível entender que os circunstanciais são 
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mobilizados para melhor expressarem o valor dos significados pretendidos pelo 

autor do blog, ou seja, como forma de mais bem caracterizar o assunto 

frequentemente abordado nas postagens, em especial no que tange a situar o lugar 

e o tempo de tais processos.  

É oportuno acrescentar que o autor das postagens se vale frequentemente 

de relação comparativa também como forma de reforçar as ideias propostas. Talvez 

por essa razão, a recorrência aos processos da comparação e, por conseguinte às 

circunstâncias a eles associados, possam ser também mais expressivos nas 

postagens desse blog dada a intenção de situar circunstancialmente o participante 

portador (X está em Y):  

 

[50] A cidade está praticamente inteira na mira. (B4L2031) 

 

No blog Diário do Centro do Mundo ocorre elevação das circunstâncias nos 

processos mentais. Estes, conforme já foi dito, são ligados às crenças, aos valores e 

à forma de perceber o mundo, distinguindo-se dos materiais, por exemplo, pelo fato 

de os participantes envolvidos serem sempre humanos, dotados de consciência e 

capacidade de perceber ou sentir. Como o autor do blog trata as questões 

políticas/notícias em voga na mídia na perspectiva de quem vive/mora fora do país, 

as circunstâncias associadas aos processos mentais visam a reforçar o modo como 

sua apreciação pode se mostrar sensível e de bom gosto. 

 

[51] O que me agradou extremamente foi a atitude de Susan ao perder. 

(B1L128) 

 

As ocorrências de circunstâncias nos demais tipos de processos, nos blogs 

analisados, não sugerem uma oscilação expressiva, de modo que as implicações, 

consequentemente, podem não carecer de explicações pormenorizadas. 

Assim, para que o leitor possa melhor compreender o que foi até aqui 

apresentado, o próximo capítulo discute como o sentido no blog é percebido a partir 

do valor das circunstâncias, tendo como base a apresentação e análise de outros 

exemplos do corpus da pesquisa. 
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Antes, porém, é oportuno tratar das ocorrências de circunstâncias, como 

forma de compreender o valor que podem desempenhar na construção de sentido 

de opinião no gênero blog: 

 

Gráfico 2 – Percentual de ocorrência de tipos de circunstâncias 

 

 

 

É perceptível no gráfico 2 que as circunstâncias de localização representam 

mais de 70% (setenta por cento) de ocorrências do corpus, seguidas das 

circunstâncias de extensão (nove e meio por cento). As demais juntas somam 

menos de 18% (dezoito por cento). 

Esse dado é importante porque tanto as circunstâncias de extensão, quanto 

as de localização são organizadas em temporais e espaciais. Assim, é possível 

depreender que o espaço e o tempo tem grande relevância no Contexto de 

Situação, posto que é nele que se definem as características particulares dos 

gêneros e, ao mesmo tempo, se organizam as escolhas lexicais ou padrões 

gramaticais de que dispõem os sujeitos para constituir as diversas possibilidades de 

significação. Essas duas dimensões (espaço/tempo) podem se constituir parâmetros 
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circunstanciais salientes durante o processamento de escolhas que os sujeitos 

engendram na interação. 

As circunstâncias, nesse caso, ampliam os processos já que, entre outras 

coisas, são responsáveis por localizar o processo no tempo ou no espaço, sugerir o 

modo, ou seja, as diferentes maneiras como um processo pode se realizar. Na 

medida em que situam, as circunstâncias também podem contribuir para expressar o 

posicionamento do sujeito produtor do texto em relação ao tema que se propõe a 

discutir, seus valores, seu modo de pensar, sua opinião. 

A expectativa é de que a análise possa, de certo modo, ilustrar uma 

configuração capaz de conferir às circunstâncias um caráter fundamental para a 

construção dos sentidos. Assim, no capítulo que segue, esses procedimentos são 

aplicados ao corpus, como forma de levar o leitor a compartilhar dos objetivos 

propostos para este trabalho de pesquisa. 
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CAPÍTULO III 
As circunstâncias e a construção da opinião no blog:  

uma análise sistêmico-funcional 
  
 
 

O sujeito é a realidade a respeito da 
qual se deseja saber alguma coisa. É 
o universo de referência. Pode ser 
constituída de objetos, fatos, 
fenômenos ou pessoas a cujo 
respeito faz-se o estudo com dois 
objetivos principais: ou de melhor 
apreendê-los ou com a intenção de 
agir sobre eles (SALVADOR, 1980). 

 
 
 

Este capítulo apresenta a análise das circunstâncias, enquanto papel do 

Sistema de Transitividade como concebido pela LSF, nos blogs selecionados 

consecução deste trabalho de pesquisa. Inicialmente, o principal aspecto observado 

está relacionado ao número de ocorrências desse papel no corpus. Embora as 

circunstâncias possam ter maior relevo quantitativo em determinados tipos de 

processos, é possível compreender que, por se configurarem de forma muito 

diversa, o Sistema de Transitividade deve ampliar o entendimento pormenorizado de 

seus elementos constitutivos (processos, participantes e circunstâncias). 

 

 

1. O valor das circunstâncias no gênero blog 

 

Nos itens que seguem, apresenta-se uma análise das ocorrências de tipos 

circunstanciais associados aos processos. Pelas observações feitas, e tendo como 

referência os gráficos 1 e 2 do capítulo segundo, a apresentação e análise dos 

dados se fará na ordem em que os tipos de processos/circunstâncias foram 

apresentados no quadro teórico desta pesquisa.  

 

1.1 As circunstâncias de extensão 

 

As circunstâncias de extensão delimitam a duração temporal e a distância 

espacial. Esse tipo de acompanhamento dos processos é frequentemente 
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materializado por preposição + grupo nominal. Neste trabalho, foram selecionadas 

as circunstâncias de extensão formadas por verbo haver + numeral, preposição 

desde + advérbio/numeral, preposição + numeral.  

Logo, pode-se dizer que as circunstâncias de distância espacial ou duração 

temporal estão mais frequentemente associadas nos dados do corpus a processos 

de deslocamento físico, como: chegar, chefiar, viver, estudar etc., sendo possíveis 

as seguintes circunstâncias: ―durante cinco meses‖, ―toda a América Latina‖; ou 

mesmo um deslocamento abstrato, virtual: ―Percorri toda a blogosfera‖ (MENDES, 

2008). Neste último caso, o emprego do processo material indica que o interlocutor 

visitou, ou fez leitura de diversos blogs, não necessariamente tendo empreendido 

um movimento de extensão espacial. O uso da circunstância ―toda a blogosfera‖ 

tenta apenas indicar ou atribuir um caráter hiperbólico ao processo, ao mesmo 

tempo em que expressa a dimensão do esforço de ler toda a ―blogosfera‖ (entenda-

se o conjunto formado por todos os blogs disponíveis na internet), uma missão 

humanamente impossível hoje. 

Por esses exemplos, é possível acreditar que as circunstâncias podem, além 

dos valores semânticos que lhes são próprios, contribuir também para a construção 

de sentidos na cadeia discursiva. 

Os dados sugerem que o maior número de ocorrências de circunstâncias 

estão associadas aos processos materiais. Os processos materiais são aqueles 

tidos como sendo os ―processos do fazer‖, cuja principal expressão está relacionada 

às ações de mudanças que podem ser percebidas no plano concreto, ou podem 

expressar também fenômenos abstratos.  

Assim, a ocorrência superior dos processos materiais reforça essa 

expressão de ações e mudanças concretas, posto que as circunstâncias que a eles 

se associam são uma forma, inclusive, de situar no espaço e tempo o 

desenvolvimento de tais processos. No entendimento de Ghio e Fernández (2008), 

as circunstâncias são classificadas como sendo um dos participantes menos 

obrigatório nos processos materiais, apenas neles.  

 Nos exemplos que se apresentam a seguir, é possível analisar melhor o 

comportamento das circunstâncias nesse tipo de processo. Para favorecer a 

identificação dos papéis do Sistema de Transitividade, as circunstâncias de 

extensão destacam-se em negrito, e os processos, sublinhados: 
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[52] Mergulhei no caso, e senti uma imediata antipatia pelo policial português 
Gonçalo Amaral, que chefiou as investigações durante cinco meses e 
depois foi afastado. (B1L224-225) 
 
 
[53] Jornalista formada pela Universidade de Brasília, Juliana Poletti sempre 
dividiu sua atenção entre reportagens sérias, de temas políticos e questões 
internacionais, e a música de qualidade. Estudou piano por três anos. 
(B2L670-672) 
 
 
[54] Como vocês se lembram, espalhou-se na semana passada pelo mundo 
um sentimento de perplexidade raivosa depois que foi publicado um 
documento de 2.600 páginas que descrevia violências ―endêmicas‖ em 
crianças submetidas à guarda da Igreja Católica na Irlanda entre 1930 e 
1990. (B1L331-335) 

 
 

Todas as ocorrências de circunstâncias de [52] a [54], estabelecem 

temporalmente o desenrolar das ações expressas, respectivamente, pelos 

processos materiais ―chefiar‖, ―estudar‖ e ―espalhar‖, contribuindo igualmente para a 

construção do sentido nas sentenças. Nos dois primeiros casos, os processos 

indicam mudanças físicas perceptíveis, ações no mundo concreto. Em [54], porém, o 

processo estabelece um fenômeno abstrato: espalhar sentimento de perplexidade 

raivosa, por exemplo, é algo que somente pode ser compreendido num plano de 

representação menos concreto. 

A esses processos se associam as circunstâncias de extensão temporal. No 

exemplo de [52], o participante ator ―Gonçalo Amaral‖, retomado pelo relativo ―que‖, 

conduz investigações num determinado extensão temporal que é claramente 

expressa ―durante cinco meses‖. O autor da postagem, ao demonstrar 

explicitamente seu descontentamento com o policial (que tratou no início das 

investigações, do desaparecimento da criança Madeleine, na noite de 3 de maio de 

2007), tenta, ao longo do texto, desqualificar o trabalho empreendido pelo 

investigador e se vale da circunstância de extensão temporal possivelmente para 

sugerir morosidade, lentidão nas investigações. O emprego desse tipo de 

circunstância em [52], mais do que explicitar uma relação de duração temporal, 

sugere a necessidade de endossar a opinião (Amaral é um tipo truculento, tem ares 

de dono da verdade, fala muito, um fanfarrão - mas não resolveu nada no caso de 

Madeleine. – B1L226-228) num dado que tem relevo: a atuação nas investigações 
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durante cinco meses (no entendimento do blogueiro, muito tempo para uma 

investigação). 

Fenômeno semelhante ocorre em [53]. Para atribuir ao enunciado de que a 

jornalista Juliana Poletti tem conhecimento musical um caráter persuasivo, o autor 

da postagem se vale do período de tempo a que a profissional se dedicou ao estudo 

do piano (três anos). Note-se, assim, que o uso da circunstância reforça a ideia por 

ele defendida no enunciado anterior, contribuindo para o entendimento de que esse 

papel do Sistema de Transitividade tem função importante na construção da opinião. 

Já as circunstâncias presentes em [54] estão associadas a um processo 

material que denota não uma experiência perceptível no mundo, mas que pode ser 

entendida em um plano mais abstrato. O blogueiro faz uso de uma circunstância de 

localização temporal (o próximo item desta seção versa sobre circunstância de 

localização), seguida de duas de extensão: uma espacial e outra temporal. ―Pelo 

mundo‖ engrandece, num movimento hiperbólico, o ―sentimento de perplexidade 

raivosa‖ que o autor demonstra pelo comportamento da Igreja Católica na Irlanda. 

Quando empregou a circunstância ―pelo mundo‖, o autor possivelmente pretendia 

sugerir/estabelecer o repúdio que todo o mundo deve sentir pelo comportamento 

violento da Igreja, no período de 60 anos (expresso pela circunstância entre 1930 e 

1960), posto não haver garantia de que o documento de 2.600 páginas (ou mesmo a 

notícia sobre ele) tenha chegado ao conhecimento das pessoas em todos os lugares 

do mundo. Logo, ao apresentar as circunstâncias antepostas ao participante meta 

―um sentimento de perplexidade raivosa‖, o blogueiro pretendia chamar a atenção do 

leitor (alcance do problema) para o assunto apresentado. 

Ainda sobre a mesma temática, o exemplo [55] apresenta uma circunstância 

de duração temporal que expressa bem o papel da escolhas no plano da Linguística 

Sistêmico-Funcional: 

 
[55] ... Especula-se que o montante de indenizações vá chegar a 3 bilhões de 
reais. 
Veja aqui um vídeo em que uma mulher relata a (má) expêriencia que viveu, 
durante a infância e a adolescência, num abrigo da Igreja. 
Soube-se também que o Papa será inteirado dos fatos. (B1 L372-376) 

 

O processo viver está sequenciado por dois tipos de circunstâncias: a 

primeira, em negrito, de extensão tempo; a segunda, sem grifos, de localização 

espacial. Neste caso, o uso da circunstância ―durante a infância e a adolescência‖ 
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apóia o argumento da maldade que envolve a exploração sexual em fases 

específicas da vida do agente experienciador de tal abuso. Ao invés de dizer 

―durante quinze ou dezesseis anos‖, o blogueiro sugere que a exploração sexual não 

teve como agravante apenas o fator tempo e sua duração, mas, principalmente, as 

etapas de vida da pessoa envolvida, para sugerir que o crime é ainda mais cruel por 

ter sido praticado em crianças ou adolescente. 

Note-se que a escolha da circunstância, nesse exemplo específico, não foi 

de modo algum aleatório, posto que no desenvolvimento argumentativo ela melhor 

se ajustaria à proposta de enunciar a violência legal, com características de crime de 

pedofilia, onde figura como a autora a Igreja Católica na Irlanda. Isso fica mais 

sensivelmente percebido quando o autor ―ordena‖ que se assista a um filme sobre 

essa situação: ―Veja aqui um vídeo [...]‖. O vídeo, que poderia ser executado através 

de link disposto no blog é como que a prova completa para aquilo que denuncia. A 

mulher que ―relata a (má) expêriencia [sic.] que viveu‖ naturalmente vai aludir ao 

tempo em passou num abrigo da Igreja, corroborando para a verdade pretendida 

pelo autor da postagem. 

Como já foi dito, se fizesse uso de outras escolhas de circunstâncias para 

representar temporalmente a duração do evento, como se pode ver em [52] e [53], 

por exemplo, o autor poderia não lograr êxito na ofensiva contra a Igreja, a quem 

são atribuídas as responsabilidades pelos crimes de pedofilia e, não somente atos 

de exploração sexual menos invasiva em determinado período. 

As circunstâncias de duração temporal menos precisas, ou a referência a um 

período convencionalmente sabido pelo leitor, tem valores diferençados dentro do 

texto do blog. Em [55] é possível compreender a intenção de melhor representar o 

tempo de ocorrência do fato/evento, aludindo a certo período da vida dos sujeitos 

envolvidos. Em outros casos, circunstâncias que podem exprimir certa imprecisão 

temporal apresentam finalidades diferentes, como se pode ver em [56]: 

 

[56] Peter Singer desde muito tempo sonha com um mundo menos errado, 
em que não morram 27 000 crianças por dia. 
Mas não apenas sonha. Também age. (B1 L546-548) 

 

Nesse outro caso do corpus, o processo mental ―sonhar‖ está determinado 

pela circunstância de extensão temporal ―desde muito tempo‖. Aqui é possível 

perceber que a imprecisa duração do desejo/sonho não tem a finalidade de 
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representar, por entendimento de convenção esta ou aquela do leitor, outro estado 

de coisas. Porém, a seleção de ―desde muito tempo‖ deve ter tomado como 

parâmetro outra situação para a qual não é possível estabelecer um marco 

inicial/final: um mundo errado. Ou seja, não é possível saber a quanto tempo o 

participante ator, Peter Singer, sonha com um mundo melhor, porque, pela mesma 

lei não é possível determinar desde quando o mundo está ―errado‖. 

É preciso que se diga também que a não exatidão circunstancial pode ter 

relação direta com o tipo de processo. Como se trata de um processo mental, cuja 

representação é frequentemente relacionada às crenças, valores, desejos e 

expressam as experiências do ―sentir‖, daí a pouca precisão do tempo sirvir ao 

propósito de não demarcar as fronteiras do início/fim. Se, em lugar do processo 

mental, houvesse sido empregado um processo material (trabalhar, construir etc.), 

eventualmente poderia ter havido a predileção por uma circunstância que pudesse 

expressar duração de tempo com mais justeza, dada que a ação estaria 

acontecendo no plano concreto, perceptível. 

Essa possibilidade é reforçada por esta outra ocorrência de circunstância de 

duração temporal em processos mentais: 

 

[57] Já não sei há quantos anos Alencar enfrenta o cancer. Perdi a conta de 
quantas cirurgias já fez. A impressão é que um tumor desaparece apenas 
para dar lugar a outro. (B2 L777-779) 

 

Embora a circunstância ―quantos anos‖ se refira mais diretamente ao 

processo ―enfrentar‖, da oração encaixada, o processo mental ―saber‖ é 

complementado pela dificuldade de estabelecer o tempo que o autor da postagem 

julga não poder determinar da luta do vice-presidente José Alencar contra o câncer. 

O uso da circunstância em [57], referindo-se ao processo material e 

complementando o processo mental, tem em vista o enaltecimento da figura de 

Alencar. Naturalmente, para o autor do blog (Paulo Moreira Leite), que tem vivência 

e experiência na imprensa (17 anos de jornalismo, conferir p. 61), seria possível 

determinar quando foi diagnosticado o câncer do vice-presidente, tendo mais ainda 

que é informação recorrente na mídia a cada nova intervenção ou tratamento de 

José de Alencar. Porém, ao afirmar não saber ―há quantos anos Alencar enfrenta o 

cancer [sic.]‖, o jornalista se mostra impressionado pelas inúmeras superações do 

agente (Perdi a conta de quantas cirurgias já fez), demonstrando, por sua vez, que o 
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lapso de tempo é ―pretexto‖ para valorizar a forma como se comporta o vice-

presidente diante de seu problema de saúde. 

Ainda no mesmo blog é possível identificar o uso de circunstâncias que se 

valem de imprecisão temporal para reforçar determinada tese do autor. 

Diferentemente do que ocorre em [57], nos exemplos que seguem, o blogueiro 

expressa uma representação de extensão temporal imprecisa menos para enaltecer, 

valorizar (ou falsear um desconhecimento com o propósito de elevar a outrem), e 

mais para contribuir com os argumentos que propõe na defesa de sua opinião.  

Na primeira ocorrência, o autor está se posicionando acerca das cotas nas 

universidades pública; na segunda, lamenta o fim do jornal Gazeta Mercantil: 

 

[58] Acho que um país como o Brasil não tem o direito de excluir de suas 
melhores universidades, durante várias gerações, aqueles estudantes que, 
em exames tecnicamente isentos — sem privilégio de origem, raça ou gênero 
— podem demonstrar  que tem maior preparo e competência para frequentar 
seus cursos. (B2 L812-816) 
 
 
[59] Precisam de historia para encontrar seu lugar, crescer e mostrar o que 
tem a dizer para homens e mulheres de seu tempo e, por fim, tornar-se parte 
da cultura de um país. Fundada em 1920, a Gazeta fez isso durante 
décadas. (B2 L857-859) 

 

 

Paulo Moreira Leite (B2), na postagem em que discute a temática das costas 

para negros e/ou estudantes de escolas da rede pública nas universidades 

estaduais/federais que regulamentaram a legislação, posiciona-se contra o sistema 

que estabelece percentual de vagas para esses alunos. O processo material 

―excluir‖, a que se associa a circunstância ―durante várias gerações‖, está na base 

de sua retórica: para o autor, o sistema de cotas é excludente, na medida em que 

estudantes com ―maior preparo e competência‖ podem ser impedidos de admissão 

em cursos, em função das cotas. A circunstância empregada pelo blogueiro é 

importante porque se vale do argumento daqueles que são a favor das cotas, de que 

há uma dívida de gerações em desfavor das classes mais marginalizadas 

historicamente pela sociedade: os negros/os pobres. 

Quando o autor menciona não ser justa a exclusão, nas melhores 

universidades, de estudantes preparados, em exames isentos, a circunstância 

―durante várias gerações‖ retoma duas proposições principais: a primeira é de que o 

sistema de cotas pode estar privilegiando um grupo em detrimento de outro – como 
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pode ter ocorrido com a discriminação racial; segundo, que o sistema de cotas pode 

perdurar por algumas gerações. Em outras palavras, o emprego da circunstância 

contribui para a defesa da tese do blogueiro, para quem o sistema de cotas não 

contribui para a diminuição da exclusão, mas apenas para mantê-la por outro viés. 

Antes de passar a análise da ocorrência [59], já anunciada, cabe aqui, por 

semelhante valor, a interpretação de outra ocorrência em que figura a circunstância 

―por cinco gerações‖, no blog 4 – Guilherme Fiuza: 

 

[60] A caixa preta da contabilidade petrolífera daria para bancar as estripulias 
dos deputados e senadores por cinco gerações. Manipulam o preço do óleo 
como bem entendem, vivendo num paraíso monopolista pós-soviético – pura 
jogatina com fachada de indústria. (B4 L1879-1882) 

 
 

Na ocorrência acima, o uso de ―por cinco gerações‖ tem valor semelhante ao 

que ocorre em [58]. Porém, nesse caso, o autor pode também estar sugerindo que 

os regimes de pagamento de propinas, frequentemente investigados pelos próprios 

deputados/senadores, pode ser estender ainda por vários anos, graças ao volume 

financeiro movimentado pela estatal do petróleo. 

Em comum, as ocorrências [58] e [60] têm a correspondência entre a 

convenção temporal (por gerações) e o fato a que estejam associadas (dívida 

social/sucessão no poder). O emprego, portanto, desse tipo de circunstância sugere 

que a intenção do autor (persuadir, ironizar, expor) pode ter no tempo e nas suas 

convenções (gerações, décadas etc.) uma base capaz de apoiar a discussão a favor 

de seu ponto de vista ou de sua opinião. 

Depois desse aditamento, em [59] o autor do blog 2 lamenta o fechamento 

da Gazeta Mercantil, entre os meses de maio de junho de 2009. ―Durante décadas‖ 

é a circunstância de que se vale o autor para possivelmente reforçar sua apreciação 

pelo trabalho do jornal em questão. Nesse caso, seria possível determinar, se fosse 

esse a questão, o número de anos de atuação da Gazeta Mercantil, já que o 

blogueiro situa o leitor quanto a data de fundação do jornal (1920). Porém, quando 

preferiu empregar a circunstância em destaque, é possível que o escrevente tenha 

pretendido não se comprometer acerca da integralidade do tempo para o qual faz 

suas deferências. Ou seja, afirmar que a Gazeta Mercantil teve papel relevante no 

dizer da cultura de homens e mulheres, ―durante décadas‖, é, possivelmente, 

diferente de dizer que este jornal teve papel relevante durante 89 anos, ou durante 
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oito décadas. Ou, contrariando tudo que foi dito até aqui, ao enunciar ―durante 

décadas‖, depois de ter enunciado o ano de fundação do jornal, o blogueiro já 

esperava a precisão temporal por parte do leitor e, sendo assim, pouca relevância 

poderia ter a configuração morfológica da circunstância. 

Porém, do ponto de vista das escolhas (no plano léxico-gramatical e 

semântico) o emprego de ―durante décadas‖ reforça o caráter sério e competente 

que o blogueiro atribui ao jornal, durante seus anos de atividade – razão esta que 

conduz autor da postagem a lastimar pelo fechamento da Gazeta. 

No Blog do Nelito (B3), há exemplo semelhante: neste, todavia, não há 

marco temporal inicial que permita estabelecer com precisão a duração de tempo: 

 

[61] Durante anos, Lula foi a cara do PT. E o PT foi a cara de Lula. Quem 
tentou internamente desafiar o barbudo teve que colocar as barbas de molho. 
(B3 L1204-1205) 

 

O processo relacional ―ser‖ está antecedido pela circunstância ―durante 

anos‖. Nelito, ao discutir a sucessão presidencial, trata da influente figura de Lula no 

partido que ajudou a fundar: o Partido dos Trabalhadores (PT). Ao aventar que a 

sucessão possa ser conferida a esse partido, ou pelo menos discutindo o(a) possível 

candidato(a) do referido partido para eleições presidenciais, o autor inicia sua 

declaração com a circunstância que tenta assemelhar Lula e o PT, indicando, por 

conseguinte, que as tentativas de ―desafiar‖ essa realidade não foram bem 

sucedidas. Ora, no decurso de sua postagem no blog, Nelito apresenta a 

possibilidade de um terceiro mandato de Lula não simplesmente por uma eventual 

popularidade do presidente, mas porque o PT não teria outro nome para concorrer 

às eleições presidenciais. A circunstância (durante anos), dessa forma, reforça a 

ideia de que o tempo em que o partido esteve associado/identificado ao nome do 

presidente Lula permitiu a não ascensão de nenhum outro partidário. 

Nesse mesmo blog, a temática das cotas, já tratada por Paulo Moreira Leite, 

é também discutida. O autor, ao demonstrar acompanhamento sistemático do 

assunto pela mídia, também assevera sua produção em torno da questão:  

 

[62] As cotas já foram suspensas, já voltaram, já caíram e ressurgiram. Cubro 
o assunto há pelo menos seis anos, já devo ter feito umas 15 matérias 
sobre isso. Aqui é um espaço onde eu teoricamente devo ter uma opinião. 
(B3 L1167-1169) 
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Nesta ocorrência, a circunstância ―pelo menos seis anos‖, associada ao 

processo material ―cobrir‖ (expressão do jornalismo que corresponderia a 

―acompanhar‖), indica o tempo a que o blogueiro tem se dedicado à discussão sobre 

as cotas. Além disso, há também certa sugestão de movimento/mudança de 

comportamento do tema (As cotas já foram suspensas, já voltaram, já caíram e 

ressurgiram.). Quando o autor afirma estar envolvido com esse assunto a mais de 

seis anos, é possível que esteja pretendendo sugerir que o tema é ainda muito 

polêmico e, portanto, carente da opinião a que se propõe no blog (Aqui é o espaço 

onde eu teoricamente devo ter uma opinião). Ora, se num curto espaço de tempo já 

ocorreram diversas mudanças em relação ao entendimento do sistema de cotas, 

isso pode significar que o assunto não é caso fechado. O uso da circunstância em 

questão implica, portanto, que sua opinião, seus posicionamentos ainda não se 

esgotaram ([...] já devo ter feito umas 15 matérias sobre isso). 

Pelo que foi disposto até aqui, é possível compreender que as circunstâncias 

de extensão temporal no blog são mais recorrentes que as espaciais. Isso pode 

decorrer do fato de que, para conferir certo caráter de verdade a esta ou àquela 

opinião, o período de tempo em que se configurou determinada ação é mais 

relevante que o espaço. Ou ainda, a forma de identificar esse local físico, em que 

tais ações ocorrem, pode estar expressa pelas circunstâncias de localização, bem 

mais frequentes no corpus, e objeto da próxima seção. É necessário que se 

mencione ainda que as circunstâncias de extensão desempenham papel importante 

na composição argumentativa/persuasiva dos textos do blog, na medida em que 

podem, juntamente com os processos e participantes, reforçar ideias, confirmar 

apreciação, aduzir raciocínios, valorizar características/qualidades de entidades, 

pessoas ou temas a que se proponha discutir. 

 

 

1.2 As circunstâncias de localização 

 

As circunstâncias de localização expressam ou situam, no tempo e no 

espaço, a realização dos processos. No corpus desta pesquisa, o número mais 

frequentente é justamente de circunstâncias de localização: mais de 70% das 

circunstâncias que ocorrem estão relacionadas à condição de situarem os 
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processos. Do ponto de vista da forma, é frequente que se apresentem em grupos 

nominais preposicionados e/ou determinados, como em ―na Inglaterra‖ (em + 

determinante + nome), mas também com expressões adverbiais de tempo como 

―semana passada‖, ―hoje‖, ou de lugar como ―aqui‖.  

Assim, é possível afirmar que as circunstâncias de localização espacial e 

temporal estão mais frequentemente associadas nos dados do corpus aos 

processos de fazer, do dizer e do ser, ou seja, processos materiais, verbais e 

relacionais.  

Tendo em vista que as circunstâncias de localização representam a maior 

parte das ocorrências do corpus, para efeitos de análise, apresentam-se 

organizadas nesta seção pela função a que se prestam na composição textual dos 

blogs. Assim, compreendendo que este tipo de circunstância tem valores variados 

no texto analisado, a seguir são dispostas aquelas que localizam elementos dentro 

do próprio blog: 

 

 

a) Localização: situando a configuração do texto 

 

O blog é um gênero que, a exemplo de boa parte daqueles dispostos na 

mídia eletrônica, dispõe de recursos que permitem a linkagem com outros textos ou 

objetos eletrônicos (vídeos, imagens, músicas, animações etc.).  Em todos os blogs 

selecionados para esta pesquisa há a presença, mais frequentemente em uns do 

que em outros, de elementos como esses, especialmente imagens.  

Essa configuração funcional foi exposta no capítulo segundo deste trabalho, 

como forma de o leitor melhor compreender como se procedeu à coleta, mas, 

principalmente, para que pudesse visualizar também como a produção textual se 

processa nesse espaço virtual. Logo, é comum que os blogueiros sintam a 

necessidade de fazer apontamentos capazes de situar em que ―posição‖ se encontra 

determinado elemento que é também parte da composição textual. 

As circunstâncias de localização que seguem representam bem essa 

referência que os autores das postagens se veem compelidos a efetuar, durante a 

escritura/apresentação do texto: 
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[63] Depois do espetáculo, ainda no teatro, ela teria dito: ―Odeio o programa‖. 
Susan, apelidada de Subo pelos admiradores, teria atirado um copo de água 
numa pessoa que tentava acalmá-la. Na foto acima, Susan está deixando o 
teatro depois da derrota e carrega, claramente abalada, o que alguém definiu 
como um ―buquê de sonhos perdidos‖. (B1L11-15) 
 
 
[64] Ficou em segundo lugar. Quem levou foi um bom grupo de dança 
chamado Diversity. O vídeo está abaixo. 
O que me agradou extremamente foi a atitude de Susan ao perder. Ela reagiu 
com elegância, como se pode ver na foto acima. (B1L126-129) 
 
 
[65] Laura, no filme clássico de Otto Preminger que citei no início, tinha sido 
dada como morta, mas estava viva. (B1L263-264) 
 
 
[66] Veja aqui um vídeo em que uma mulher relata a (má) expêriencia que 
viveu, durante a infância e a adolescência, num abrigo da Igreja. (B1L374-
375) 
 
 
[67] Agora há também um rapaz: Gino Flaminio, 22 anos, ex-namorado de 
Noemi. Os dois aparecem juntos na foto acima. (B1L401-402) 
 

 

Em [63] (a circunstância ―no teatro‖ será analisada no correr desta seção), 

―na foto acima‖ se associa ao processo relacional ―estar‖, como também ocorre no 

seguno caso em [64]. Nesses dois exemplos, as circunstâncias não têm a função 

precípua de relacionar valor ou característica ao participante, mas sim de localizar 

em que parte do texto se encontra determinado elemento, determinada parte que 

ilustra o que está sendo dito pelo autor do blog. ―Acima‖, ―abaixo‖ fazem referência 

às imagens de que se vale o blogueiro para atribuir ao que está sendo apresentado 

o caráter de exatidão, tendo como prova plena as fotos que incita o leitor a ver. 

O processo do dizer ―citar‖, em [65], complementa-se pela circunstância que 

faz remissão ao início do texto, num caso típico de retomada do referente para 

manutenção da coesão textual. Nesse caso, a localização é feita como nos 

exemplos anteriores, diferenciando-se pelo fato de, nas ocorrências anteriores, 

haver referência a um elemento visual do texto. 

As circunstâncias de localização espacial ―aqui‖, em [66], tem uma 

configuração muito peculiar: na verdade, este sintagma adverbial propõe a linkagem 

para o vídeo que em que figura o relato da mulher que teve experiência (má), em 

abrigo da Igreja (razão também de estar sublinhado, configuração própria dos links 

na internet). Diferentemente do que se pode ver das ocorrências analisadas até 

então, o ―aqui‖ associado ao processo material ―ver‖ propõe ao leitor não a imediata 

http://www.youtube.com/watch?v=AfKHMz8Kx0E
http://www.youtube.com/watch?v=aXQ0fkkQVbo
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localização de um elemento próprio do texto, mas a ―navegação‖, um 

direcionamento para além do texto que estava ali disposto. No blog 2, há também 

outras ocorrências: 

 

[68] Você pode conferir a técnica do menino-prodígio de Minas no link 
abaixo, onde ele interpreta o primeiro movimento da sonata ―Waldestein‖, de 
Beethoven. (B2L630-632) 
 
 
[69] Uma boa forma de homenagear esse talento bruto e inesquecível é ouvir 
Solitude, no link abaixo: 
http://www.youtube.com/watch?v=6d4KCZwUxRU (B2687-689) 

 

Tanto em [68] quanto em [69] o autor faz referência a links que se encontram 

dentro do texto e que, por conseguinte, podem reforçar o que está propondo no texto 

postado. Daí por que os processos remetem a esse caráter de exatidão, 

comprovação: ―conferir‖, ―ouvir‖. 

Por outro lado, há também ocorrências em que o sintagma adverbial faz 

alusão ao próprio blog, ou indetermina o lugar de ocorrência do processo, conforme 

se pode ver em postagens do blog 3: 

 

[70] Aqui é um espaço onde eu teoricamente devo ter uma opinião. Mas 
mesmo já tendo lido e conversado com tantas pessoas, não conseguir formar 
a minha. A cada argumento, tendo para um lado. (B3L1169-1171) 
 
 
[71] A doença da ministra Dilma e a sua dificuldade de subir nas pesquisas 
está fazendo aparecer um diabinho na cabeça dos petistas que fica o tempo 
todo dizendo ―terceiro mandato para Lula, terceiro mandato para Lula‖. Aqui 
e ali já surgem propostas variadas para ceder à tentação. (B3L1194-1197) 

 

A circunstância associada ao processo relacional ser, neste caso, faz 

remissão ao próprio espaço em que se escreve o texto. Ou seja, o autor do blog 

reconhece esse espaço (o gênero, portanto) como sendo apropriado para expressar 

sua opinião acerca de determinado tema. O que ocorre em [70] é também um típico 

caso de dêixis, na qual a categoria de posição espacial aponta para uma localização 

em relação ao ponto de onde o blogueiro escreve. O mesmo não se pode dizer da 

ocorrência de ―aqui e ali‖ em [71]. Nelito, autor da postagem, usa a circunstância de 

localização em um viés contrário ao que se propõem as circunstâncias de 

localização. Os sintagmas, nesse caso, prestam-se a indeterminar onde (ou talvez, 

quando) as ―propostas variadas para ceder à tentação‖ têm surgido. 

http://www.youtube.com/watch?v=6d4KCZwUxRU
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Por estas ocorrências é possível perceber o caráter variável que 

circunstâncias (até mesmo quando materializadas pela mesma forma) podem 

adquirir no corpus, sendo possível inferir que a localização espacial ou temporal é 

também bastante variável e, portanto, ainda carente de estudos pormenorizados. 

 

b) Localização: situando no tempo 

 

As circunstâncias de localização temporal no corpus são frequentemente 

realizadas por sintagmas adverbais que denotam a realização do tempo, ou por 

preposição + sintagma adverbial/nominal. Como já foi dito, esse tipo de circunstância 

fixa o momento em que os processos se realizam. 

As ocorrências a seguir expressam bem esse comportamento das 

circunstâncias: 

 

[72] Susan Boyle parece não ter agüentado a enorme pressão a que foi 
submetida nos últimos dias. Segundo o site do jornal Sun, ela foi internada na 
noite de sábado na prestigiosa clínica privada Priory, no norte de Londres, 
especializada em problemas mentais. (B1L4-7) 
 
 
[73] Susan Boyle - que se especula que possa ganhar 8 milhões de libras 
graças à celebridade mundial que conquistou depois de ter cantado no 
programa ―I Dreamed a Dream‖, em 11 de abril - tem uma história médica de 
dificuldade de aprendizado em decorrência  de falta de oxigênio no momento 
em que nasceu. A deficiência, divulgada logo que Susan apareceu no BGT, 
 foi vital na construção da imagem de heroína improvável. (B1L17-22) 
 
 
[74] Não tinha lido praticamente nada sobre o desaparecimento de Madeleine 

na noite de 3 de maio de 2007. Ela estava prestes a fazer quatro anos, e seus 

pais Kate e Gerry, britânicos, tinham alugado um apartamento na Praia da 

Luz, no litoral português, para passar férias. O casal, Madeleine e seus dois 

irmãos gêmeos. Naquela noite, Gerry e Kate deixaram os filhos no 

apartamento e foram jantar com uns amigos num restaurante bem perto. Por 

volta das dez da noite, Kate foi ver se as crianças estavam bem. Madeleine 

não estava lá. (B1L212-219) 

 
 

Tanto em [72] quanto em [73] as ocorrências se prestam ao papel prototípico 

de situar, no tempo, a ocorrência dos processos ―internar‖ e ―cantar‖. O mesmo pode 

ser verificado na primeira ocorrência de [74], em que ―Naquela noite‖, ao mesmo 

tempo em que situa os processos materiais ―deixaram‖ e ―foram‖, retoma a data 

apresentada na primeira ocasião. E, na última ocorrência em [74], ―por volta das dez 

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/showbiz/tv/britain_got_talent/2458062/Susan-Boyle-checks-into-The-Priory-Britains-Got-Talent.html
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/showbiz/tv/britain_got_talent/2458062/Susan-Boyle-checks-into-The-Priory-Britains-Got-Talent.html
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da noite‖ sequencia a última parte da narrativa que dá conta do desaparecimento da 

menina Madeleine. O exemplo das ocorrências de [74] representam em boa parte a 

função/o valor das circunstâncias de localização temporal: não apenas situar o leitor 

acerca do tempo em que ocorreu determinado fato, mas sequenciar fatos que 

possam conduzir a uma conclusão presumida pelo escrevente narrador/comentador. 

Talvez por esta razão, os processos materiais são, em grande maioria, associados 

às circunstâncias de localização. 

 

[75] Como vocês se lembram, espalhou-se na semana passada pelo mundo 
um sentimento de perplexidade raivosa depois que foi publicado um 
documento de 2.600 páginas que descrevia violências ―endêmicas‖ em 
crianças submetidas à guarda da Igreja Católica na Irlanda entre 1930 e 
1990. (B1L331-334) 
 
 
[76] Susan Boyle voltou ao palco que a consagrou. Lá estava ela na 
semifinal do programa de calouros da ITV Britain’s Got Talent, agora como 
uma superestrela e não mais como a caipira escocesa que despertou 
desprezo antes de cantar e depois foi aplaudida de pé. Todo mundo a viu no 
YouTube cantando ―I Dreamed a Dream‖.Hoje foi a primeira vez que ela 
cantou ao vivo. Na apresentação passada, o programa foi gravado. 
(B1L448-453) 
 
 
[77] Susan estará na final no próximo dia 30. Lutará, ou cantará, por um 
prêmio de 100 000 libras, cerca de 320 000 reais, e ainda uma apresentação 
diante da Rainha. (B1L480-482) 

 

Assim como em [70], nas circunstâncias de localização que fazem referência 

ao texto, pode haver também nas circunstâncias de localização casos de dêixis, 

sendo que o apontamento aqui levaria em consideração a categoria tempo, ou seja, 

a posição temporal em que se localiza o blogueiro em relação ao tempo para onde 

aponta.  

No caso dos blogs, a compreensão desse tempo é perfeitamente 

recuperável, considerando-se que as postagens são sempre introduzidas pela data 

em que estão sendo escritas/editadas. Logo, por exemplo, quando o blogueiro 

sugere em [77] que ―Susan‖ deve se apresentar ―no próximo dia 30‖, é possível 

concluir que será (ou que foi, nesse caso) dia 30 de maio de 2009, já que o texto 

resta datado de 24/05/2009 (cf. corpus da pesquisa, p. 10, nos anexos). O mesmo 

se pode dizer de ―Hoje‖ e ―Na semana passada‖, em [76], e ―na semana passada‖ 

em [75]. 

http://talent.itv.com/
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Há, porém, duas circunstâncias para as quais se deve chamar atenção: ―na 

semifinal‖ [76] e ―na final‖ [77]. Nesses dois casos, o evento aludido pelo processo 

relacional ―estar‖ são as próprias circunstâncias temporais, já que fazem referência 

às etapas/momentos do programa de que ―Susan‖ participou, não configurando, 

desse modo, lugar físico, mas, sim espaço temporal. 

 Na ocorrência que segue, a localização temporal tem valor diferente 

daquele expresso pelas duas ocorrências anteriores: 

 

[78] É uma voz potente. Peter Singer apareceu em 2005 na lista das 100 

pessoas mais influentes do mundo feita anualmente pela revista Time. 

(B1L494-495) 

 

―Em 2005‖ não foi empregado apenas para situar o tempo em que o 

participante ator ―Peter Singer‖ apareceu na lista das pessoas influentes, mas, 

também para reforçar o motivo de tal aparição: ―É uma voz potente‖. Localizar o ano 

em que Singer figura na lista da revista Time parece ser necessário à argumentação 

do blogueiro ao enunciar sua admiração pelo trabalho do referido cantor. Logo, 

nesse contexto, a circunstância de localização temporal confirma uma verdade 

proposta pelo autor da postagem. 

É bastante comum que esse tipo de circunstância se apresente como 

comprovação do que foi afirmado pelo escrevente do blog. Tal recurso, conforme já 

foi sugerido, ratifica o caráter de realidade do acontecimento, já que tendo ―uma 

data‖, ―um momento no tempo‖ não restaria como falso ou de difícil credulidade. 

Veja-se este outro caso: 

 

[79] A Petrobras fez uma manobra contábil para economizar R$ 4 bilhões em 
impostos em meados do ano passado. A notícia foi publicada no último 
domingo, no Globo, e aparentemente só agora a Receita Federal descobriu, 
lendo o jornal. Quando você declara seu Imposto de Renda, se digitar um 
valor errado ou se enganar numa prestação de contas, pode apostar que 
mais cedo ou mais tarde uma cartinha da Receita aparecerá debaixo da 
porta. (B3L1309-1317) 

 

A data precisa da publicação da notícia, em [79], enuncia a ideia de exatidão 

do fato anunciado pelo blogueiro em relação à possível ―manobra contábil‖ de que a 

estatal do petróleo teria se valido para sonegar impostos. O ―último domingo‖ a que 

se refere o autor do blog seria o dia 10/05/2009, já que a postagem que figura sobre 

tal assunto tem entrada no dia 12 de maio do mesmo ano (cf. anexo, p. 31). Ora, 
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quando foi proposta a publicação da notícia, e juntamente com ela a precisão do 

tempo de publicação, aparentemente o blogueiro pretende que o que está sendo por 

ele discutindo seja, de fato, verdade não questionável. Assim, o que foi dito há 

pouco sobre a importância de situar no tempo a realização dos processos configura-

se efetivamente como meio para comprovação do que é afirmado, defendido pelo 

blogueiro. 

É possível que as circunstâncias de localização espacial tenham 

comportamento semelhante, na medida em que permitem compreender o lócus 

físico em que se realizam as ações pelos processos e, por conseguinte, contribuam 

para a persuasão do leitor. A respeito disso, leia-se o item que segue. 

 

 

c) Localização: situando no espaço 

 

A exemplo das circunstâncias de localização temporal, as de localização 

espacial são também realizadas por sintagmas adverbiais que expressam a 

determinação do espaço, ou por preposição + sintagma adverbial/nominal. Em 

determinados casos, essa estrutura conta também com outros determinantes, ou 

qualificadores, como, por exemplo, “[...] ela foi internada na noite de sábado na 

prestigiosa clínica privada Priory, no norte de Londres, especializada em 

problemas mentais.” (B1L4-7). Nesse caso, pode-se dizer que ―prestigiosa‖, que 

implica apreciação/opinião do blogueiro também constitui a circunstância que 

determina o lugar em que Susan (retomado pelo pronome ―ela‖) teria ficado 

internada, tendo que o blog é um gênero de opinião. 

Esse exemplo representa bem a configuração morfológica com que se 

apresentam algumas das ocorrências de circunstância de localização espacial, diga-

se mais frequentes no corpus que as de localização temporal. Tal fato possivelmente 

se deve à frequência com que se realizam os processos materiais (em média 68% 

no corpus) e sua consequente necessidade de ampliação ou de situar fisicamente o 

―onde‖ se efetivam. Essa mesma razão leva a crer que o fato de Ghio e Fernández 

(2008) considerarem as circunstâncias como um dos componentes apenas dos 

processos materiais, em espanhol, deva-se talvez à ocorrência mais representativa 

com que as circunstâncias possam se associar a este tipo de processo. 
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De qualquer modo, não se constitui interesse, ao menos neste momento, 

comparar frequência de processos/circunstâncias, a fim de estabelecer conclusões 

definitivas acerca da construção do sentido da opinião nos blogs. Assim, as 

ocorrências que seguem ilustram bem a forma como o espaço é determinado pelos 

blogueiros e sugerem, por consequência, as motivações de suas escolhas: 

 

[80] Passear pelas ruas de Londres no segundo andar dos ônibus 
vermelhos é tão gostoso quanto encontrar inesperadamente um amigo 
querido. (B1L42-44) 
 
 
[81] Um punhado de pessoas se instala na grama perto do grupo. Por 
segundos tenho a tentação de me juntar à banda.(B1L69-70) 
 
 
[82] No ônibus, leio a New Statesman ao mesmo tempo em que admiro a 
beleza arquitetônica de Londres. George Orwell na capa. (B1L75-76) 
 
 
[83] Pela manhã, antes de sair, eu tinha já escrito algumas coisas sobre 
Orwell no meu twitter. (B1L79-80) 
 
 
[84] Depois do espetáculo, ainda no teatro, ela teria dito: ―Odeio o programa‖. 
Susan, apelidada de Subo pelos admiradores, teria atirado um copo de água 
numa pessoa que tentava acalmá-la. Na foto acima, Susan está deixando o 
teatro depois da derrota e carrega, claramente abalada, o que alguém definiu 
como um ―buquê de sonhos perdidos‖. (B1L11-15) 

 

Nas ocorrências de [80] a [84] é possível verificar a materialização das 

circunstâncias de localização espacial da forma mais típica: preposição + 

determinante + nome. Com exceção de [84], as demais circunstâncias ocorrem em 

processos materiais e podem confirmar a ideia anterior, de que tais tipos 

circunstanciais são mais presentes nas ações que podem ser percebidas no plano 

concreto, apoiando a premissa da necessidade de situar o processo ou de 

determinar a posição física onde se efetiva. O leitor já deve ter notado, tanto pela 

referência quanto pelo conteúdo temático, que as ocorrências apresentadas 

anteriormente são de uma mesma postagem do blog 1, sugerindo, dessa forma, a 

frequência com que ocorrem as localizações espaciais nos textos do blog, sobretudo 

naqueles que se propõem a sequenciar fatos, exprimir apreciação. 

Na segunda postagem do corpus, Paulo Nogueira (autor do blog Diário do 

Centro do Mundo) apresenta ―Os seis conselhos de Orwell sobre a arte de escrever‖ 

(cf. corpus, p. 1-3). Neste texto, antes de apresentar propriamente os ―conselhos de 

http://www.newstatesman.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/George_Orwell
http://twitter.com/pnogueira56
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Orwell‖, o autor narra seu ―passeio‖ pelas ruas de Londres, onde reside, 

descrevendo os lugares que admira e contempla, a bordo de um ônibus de dois 

andares, tipicamente inglês. Para cumprir seu propósito de ―encantar‖ o leitor com 

aquilo que visualiza, o blogueiro situa os lugares por onde passa e deixa expressa a 

avaliação pessoal que faz de Londres (para exemplificar, leia-se [82]). As 

circunstâncias, desse modo, contribuem para descrever/situar o espaço e, ao 

mesmo tempo, para conquistar a adesão do leitor para a ilustração feita pelo autor 

da postagem. 

Em [83], ―no meu twitter‖, além de localizar o espaço (nesse caso, virtual) 

onde havia realizado a atividade de escritura, a circunstância é também link que 

eletronicamente conduzirá o leitor, num clique de mouse, ao perfil do blogueiro no 

site de relacionamento Twitter – processo de metonímia (página de perfil tomada 

pelo nome site/provedor). Note-se que, a exemplo do que já foi apontado nesta 

seção, as circunstâncias também se prestam à conexão com outros conteúdos 

disponíveis no ciberespaço. 

Na ocorrência de [84], ―no teatro‖ situa o lugar de fala do participante dizente 

―Susan Boyle‖ (retomado por ―ela‖). A circunstância associada ao processo verbal, 

todavia, está caracterizada pelo caráter de incerteza que o blogueiro atribui à 

declaração (verbiagem) do participante: ―teria dito‖. É importante registrar que a 

circunstância de localização espacial não apenas situa o lugar de fala de ―Susan‖, 

mas também demonstra que ―o dizer‖ pode ter ocorrido, na visão do autor, em local 

pouco usual para quem se pretendia estrela do programa britânico: “[...] ainda no 

teatro, ela teria dito: „odeio o programa‟.” 

As circunstâncias de localização espacial podem também fazer referência a 

lugar não físico: 

 

[85] 1984 atinge o leitor como um vento do leste, rachando a pele, abrindo os 
poros; a esperança morreu na mente atormentada do senhor Orwell, e só 
existe a dor. (B1L92-94) 
 
 
[86] A congregação conseguiu na justiça evitar que o relatório trouxesse 
nomes de padres acusados, calculados em 500, muitos já mortos. (B1L368-
369) 
 
 
[87] A desconfiança em torno dessa suposta amizade vem de vários fatores. 
Nunca se soube dela no círculo do poder na Itália. Benedito jamais 



96 

  
AASS  CCIIRRCCUUNNSSTTÂÂNNCCIIAASS  EE  AA  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDEE  SSEENNTTIIDDOO  NNOO  BBLLOOGG  

apareceu em qualquer notícia ligada a Berlusconi, exceto agora. (B1L436-
439) 

 

Nessas ocorrências, pode-se notar que a localização espacial não coincide 

com um lócus físico. Em [85], ―na mente‖ remete a pensamentos, condição sensorial 

―do senhor Orwell‖. Essa ideia é complementada pela declaração do autor ―e só 

existe a dor‖, referindo-se à mente do participante em questão. Logo, quando 

empregou essa circunstância o autor pretendia fazer referência a um espaço tão 

abstrato como o sentimento de ―esperança‖, participante ator do processo material 

―morrer‖. Dito isso, é possível compreender que a localização espacial 

necessariamente não se situa no plano físico, podendo exprimir igualmente relações 

sem base material. 

Em [86] a instituição ―justiça‖ é tomada, por processo de metonímia, como 

lugar físico dos tribunais. In casu, a associação que se faz entre justiça e tribunais 

permite compreender que a circunstância de localização espacial atendeu ao 

propósito de situar fisicamente onde os processos ―conseguir‖ e ―evitar‖ se 

realizaram.  

A circunstância de [87], a exemplo do que ocorre em [85] faz localização de 

espaço não físico. O autor pode ter empregado a circunstância para denotar um 

campo de relações em que a hierarquia permite distinguir entre um grupo e outro, ou 

seja, ―no círculo do poder‖ remete a uma condição menos permanente do que teria, 

por exemplo, uma circunstância como ―na Itália‖. Isso pode implicar que, através de 

operação metafórica, as circunstâncias de localização espacial podem situar, num 

continuum, campos mais ou menos concretos. 

Assim, a análise das circunstâncias de localização permite compreender, até 

o presente momento, que esses tipos circunstanciais são mais presentes nos 

processos materiais que realizam ações perceptíveis no plano concreto, 

contribuindo, dessa forma, para descrever/situar os espaços em que tais ações 

acontecem. É importante acrescentar que nem sempre o emprego das 

circunstâncias de localização coincide com lugar físico (conforme se viu em algumas 

ocorrências), e isso se deve a operações metonímicas e metafóricas, que se 

configuram na composição dos sentidos nos blogs. E, por último, viu-se também que 

esse tipo de circunstância pode, por vezes, conduzir o leitor para outros 

espaços/conteúdos virtuais disponíveis na internet, através de links. 
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1.3 As circunstâncias de modo 

 

As circunstâncias de modo sugerem o ―como‖ as ações se realizam, ou seja, 

de que forma (recursos/qualidade) se projeta a realização do processo. Esse tipo de 

circunstância se apresenta mais regularmente através do acréscimo do sufixo     –

mente em determinados nomes. Como já proposto no capítulo teórico, os sintagmas 

adverbiais com essa configuração têm a possibilidade de não circunstanciar apenas 

o conteúdo do processo, como também expressar valor ou avaliação por parte do 

agente envolvido na enunciação, modificando toda a oração. Ou seja, os sintagmas 

adverbiais que apresentam essa condição seriam mais modalizadores (Sistema de 

Modo) e menos circunstância (Sistema de Transitividade) 

Neste trabalho, foram selecionadas as circunstâncias de modo formadas por 

adjetivo + sufixo –mente. As ocorrências se configuram, por vezes, não tão 

facilmente identificáveis quanto a esta distinção entre modo e avaliação de 

modificação do processo. Isso se deve possivelmente ao fato de que as 

circunstâncias de modo, assim como os adjuntos com função comentário, de certa 

forma, estabelecem algum tipo de apreciação da condição em que se constituem os 

significados dos processos. Daí que circunstâncias de modo e Sistema de Modo em 

muito se assemelham, tanto em relação à função quanto à descrição. 

Nos casos que seguem, os adjuntos modais estão mais para modificadores 

de um constituinte específico (o processo), sendo, portanto, circunstâncias de modo: 

 

[88] Passear pelas ruas de Londres no segundo andar dos ônibus vermelhos 
é tão gostoso quanto encontrar inesperadamente um amigo querido. Levo 
comigo sempre um livro ou uma revista, ou ambos. (B1L42-45) 
 
 
[89] Recentemente, Gino, ex-namorado de Noemi, disse ao jornal La 
Repubblica que Berlusconi passou a telefonar para Noemi depois que lhe 
chegaram às mãos fotos com que a garota tentava construir uma carreira de 
modelo. A versão de Gino foi confirmada por uma tia de Noemi, Francesca. 
(B1L188-192) 

 
 

Essas duas ocorrências, associadas a processo material e verbal, 

respectivamente, expressam o significado de tipicidade [88] e temporalidade [89]. 

Quando estabelece comparação entre ―passear de ônibus pelas ruas de Londres‖ e 

―encontrar um amigo querido‖, o autor da postagem circunstancia o processo 
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―encontrar‖, atribuindo-lhe uma condição característica do encontro: a possibilidade 

de ser inesperado, não programado. Embora, aparentemente, não haja uma 

conexão muito clara entre as variáveis que compara, ao atribuir a condição de 

―inesperada‖ ao encontro, o blogueiro talvez tenha pretendido não apenas 

apresentar o modo como a ação aconteceu, mas também dispô-la em patamar 

semelhante àquele ―do passear no segundo andar do ônibus‖.  

O significado de temporalidade expresso pela circunstância ―recentemente‖, 

em [89], complementa o processo ―dizer‖. É preciso que se acrescente que a ideia, 

quando da seleção dessa circunstância de modo, pelo blogueiro, possivelmente não 

era a de situar ou de estabelecer temporalmente a duração do processo. O fato de 

demarcar como ―recente‖ a declaração do participante ―Gino‖ configura o tempo da 

ocorrência desse fato em relação a outras publicações menos recentes que enuncia 

o blogueiro na postagem: as fotos da participação de Silvio Berlusconi em uma festa 

de aniversário de Noemi, por quem poderia estar apaixonado (leia-se, no anexo, a 

postagem ―As fotos proibidas de Berlusconi com garotas na Sardenha‖, p. 4). Logo, 

a temporalidade prevista por essa circunstância pode até situar no tempo o processo 

do dizer. Porém, essa ocorrência circunstancial de modo pretende atribuir à 

verbiagem do participante dizente a condição de ter sido publicada ―recentemente‖ 

em relação a um ponto temporal já demarcado na postagem. 

Em [90] e [91], as circunstâncias de modo apresentam outro significado em 

relação aos processos:  

 
[90] As cotas são um caminho artificial, perigoso, e é sintomático que o 
embargo judicial delas atenda a uma ação da ala reacionária. A modernidade 
está decididamente andando para trás. (B4-1786-1788) 

 
 

[91] Soube-se que Susan, depois de estourar, declarou amor por um homem 
maduro, seu companheiro na igreja católica que ela freqüenta na Escócia. Ele 
não quis namorá-la. ―Eu gentilmente declinei‖, disse ele. ―Rimos, no final.‖ 
(B1L314-317) 

 
 

Os dois casos representem o significado de característico ―disposição‖, 

conforme foi proposto por Ghio e Fernandez (2008). O processo material ―andar‖, 

acompanhado da circunstância ―decididamente‖ sugere que o participante, por 

vontade própria, pratica a ação expressa. Nesse exemplo, é possível perceber a 

forma como a circunstância modifica a ação de andar. Porém, assim como em [91], 

há um valor de apreciação por parte de quem enuncia a ação (discurso direto no 
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primeiro caso, indireto no segundo). Atribuir a condição de ―gentil‖ à ação de 

―declinar‖ é uma tentativa do enunciador de minimizar os possíveis efeitos da 

renúncia, bem como sugerir que a ―humanidade está andando para trás‖, 

circunstanciando tal propósito como resoluto, é um modo de externar também 

apreciação e não apenas condicionar/ampliar a forma como os processos materiais 

se realizam. 

O que está sendo sugerido, portanto, é que frequentemente uma 

circunstância de modo, com a configuração que está sendo analisada neste estudo 

(nome + sufixo –mente), atribuirá condição apenas ao processo (função adjunto) ou 

apenas a oração inteira (função comentário). É mais provável que, numa perspectiva 

gradiente, haja maior predileção para uma função do que para outra. 

As ocorrências que são apresentadas a seguir representam melhor as 

circunstâncias de modo que intervêm mais diretamente nos processos: 

 

[92] ―Não posso ficar com alguém que sai com menor de idade‖, disse 
Veronica quando soube que Berlusconi fora à festa da adolescente 
napolitana. Está à vista um divórcio caríssimo. A fortuna dele é avaliada em 
6,5 bilhões de dólares. Até autoridades católicas pediram publicamente que 
Berlusconi, em seu terceiro mandato desde 1994, desse um exemplo melhor 
a seu povo. (B1L394-399) 
 
 
[93] Quem tentou internamente desafiar o barbudo teve que colocar as 
barbas de molho. Suplicy e Christovam Buarque estão aí para contar suas 
histórias. (B3-1204-1206) 

 
 

Essas ocorrências expressam a condição mais característica do ―como‖ 

aconteceram as ações. Em [92] o processo verbal é modificado diretamente pela 

circunstância que enuncia o modo como a ação de ―pedir‖ foi praticada. Na 

postagem, o autor emprega a circunstância para enfatizar o caráter público das 

exigências por parte das ―autoridades católicas‖, em razão de também ser público o 

―exemplo‖ que o primeiro-ministro Berlusconi pode ―dar a seu povo‖. O fato de o 

pedido ter sido veiculado ―publicamente‖ confere uma convenção de mais 

urgência/importância. O emprego da circunstância, nesse caso, contribui para essa 

finalidade na postagem e, ao mesmo tempo, pode trazer à superfície do texto a 

impressão/opinião do blogueiro. 

Já em [93], ―internamente‖ determina a forma como a ―tentativa de desafiar‖ 

o Lula (retomado pela expressão ―barbudo‖) se procedeu no PT. Nesse caso, não se 
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poderia dizer que há o propósito de enfatizar o processo, como se pôde verificar em 

[92]. A circunstância de modo associada ao processo ―desafiar‖ representa o típico 

caso da função adjunto: ―internamente‖ designa a condição em que a ação 

aconteceu, delimitando a fronteira entre o PT (condição interna do Lula) e a 

presidência da república (condição externa do Lula), por exemplo. O que se pode 

inferir, por esse último caso, é que quando as circunstâncias são prototipicamente 

adjuntos das ações não há muita pessoalidade ou envolvimento opinativo do 

blogueiro em relação ao fato que enuncia. Talvez, por isso, sejam também menos 

frequentes nesse gênero textual. 

No blog 4, quando o presidente Lula é novamente o tema, Guilherme Fiuza 

retoma o escândalo do ―mensalão‖, tendo como ponto de partida a figuração de 

presidente no desenho animado ―South Park‖: 

 

[94] Todos os principais envolvidos no escândalo eram diretamente ligados a 
Lula. E Lula saiu do mensalão como o presidente mais popular da história do 
país. (B4L2123-2125) 

 

 

Em [94], a circunstância ―diretamente‖ se associa a um processo relacional 

e, por conseguinte, essa ocorrência apresenta uma particularidade em relação às 

demais: modifica o processo ou o participante (atributo). A leitura do texto permite 

compreender que a forma como os ―envolvidos eram ligados a Lula‖ é essencial 

para o ponto de vista do que se pretende defender. O blogueiro indica que, dadas as 

condições de envolvimento das personagens do ―mensalão‖ (condição de 

envolvimento direto), o presidente Lula surpreende ao sair do escândalo com a 

popularidade dita histórica pelo autor da postagem. Note-se, que nesse caso, a 

circunstância contribui de forma direta para o raciocínio conclusivo a que pretende 

chegar o blogueiro. 

As ocorrências seguintes trazem o adjunto circunstanciador ―claramente‖. 

Nesses exemplos, é possível compreender como o contexto das escolhas é 

importante na construção da opinião: 

 

[95] Alguns casos recentes reforçam o receio de quem acha que as crianças 
irlandesas ainda estão mal protegidas. Um deles tem como protagonista uma 
mãe solteira de 40 anos e seis filhos. As crianças estavam claramente 
descuidadas. (B1L344-347) 
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[96] Na foto acima, Susan está deixando o teatro depois da derrota e carrega, 
claramente abalada, o que alguém definiu como um ―buquê de sonhos 
perdidos‖. (B1L14-16) 
 
 

Na primeira ocorrência, ―claramente‖ se comporta como circunstância do 

processo relacional ―estar‖. Em [95] o blogueiro sugere que é possível notar ―o 

descuido‖ a que estavam submetidas às crianças nos abrigos da Igreja Católica na 

Irlanda. É essa condição de descuido que faz com que a circunstância não expresse 

tão somente apreciação/opinião do autor, posto ser possível observar/comprovar tal 

estado, como propõe Paulo Nogueira. Quando se refere à Susan Boyle, porém, a 

condição de ―claramente abalada‖, podendo referir-se tanto aos processos materiais 

―deixar‖ (mais distante da circunstância) quanto ―carregar‖, é possível atribuir um 

caráter de maior apreciação em relação à circunstância de [95]. Ou seja, 

―claramente‖ em [96] é uma circunstância que expressa certa avaliação por parte do 

blogueiro (a condição de ―estar abalada‖ ou ―carregar algo de forma abalada‖ é mais 

psicológica do que propriamente física); em [95], ―claramente‖ expressa uma 

condição (descuido) que pode ser mais facilmente percebida no plano físico do que 

no aspecto psicológico. 

Os dois últimos casos analisados representam probabilidade de ocorrência 

da ação: 

 
[97] Morreu meu ídolo. Múcio Bezerra era jornalista e morreu de câncer. 
Provavelmente jamais ganhou um prêmio Esso, não era repórter 
investigativo e suas matérias também não tinham a pretensão de mudar o 
mundo. (B3L1295-1298) 
 
 
[98] Gabeira provavelmente decidiu se antecipar ao noticiário porque sabia 
que, mais cedo ou mais tarde, seu nome apareceria entre os doadores de 
passagens. (B3-1405-1407) 
 
 

Ghio e Fernández (2008) sugerem que, entre outros significados, os 

modificadores com função adjunto, ou circunstâncias de modo, possam significar 

também probabilidade. Em [97], o emprego de ―provavelmente‖ é, de início, 

contraditório em relação ao que se afirma, já que o autor apresenta a circunstância 

associada a uma outra de habitualidade ―jamais‖. A negação de que o jornalista 

Múcio Bezerra tenha recebido algum ―prêmio Esso‖ é sugerida por essa 

circunstância. O emprego da probabilidade teria a finalidade de representar 

desapontamento por parte do enunciador, constituindo-se dessa forma em função 
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comentário e não propriamente circunstância. Em [98], porém, o uso de 

―provavelmente‖ circunstancia a decisão de ―antecipar‖ realizada pelo participante 

ator Gabeira e, neste caso, a circunstância pode estar expressando a função adjunto 

exercida também pelo emprego do sufixo –mente. 

Das circunstâncias de modo, é possível depreender que, além de definir ―a 

forma como‖ as ações se materializam, os diferentes significados com que se 

apresentam (probabilidade, habitualidade, disposição etc.), contribuem para que se 

estabeleçam as condições de realização dos processos. Isso pode ocorrer em 

ocasiões nas quais se estabelece uma relação comparativa temporal, nas 

comparações situacionais [...], na ênfase que se dá a determinado processo. Mais 

do que isso, as circunstâncias analisadas aqui sugerem um procedimento gradiente, 

em que uma circunstância pode exercer mais ou menos a função comentário, ou 

vice-versa. 

 

 
1.4 As circunstâncias de causa 

 

As circunstâncias de causa são aquelas em que o processo tem como 

modificador um grupo (ou sintagma) adverbial que lhe atribui uma razão ou 

finalidade de ocorrência. Conforme foi advertido no capítulo teórico, as 

circunstâncias de causa aqui analisadas são concebidas como apresenta Eggins 

(2004), para quem as circunstâncias de causa combinam finalidade e causa em um 

mesmo tipo de circunstância. Essa observação é importante para distinguir da 

classificação diferenciada que é proposta pela gramática tradicional. A concepção de 

Eggins (2004) contribui para um melhor entendido desse tipo de circunstância, tendo 

em vista que finalidade pode ser entendida como ―causa final‖ ou ―razão final‖, em 

determinados contextos. 

É necessário também retomar que a subdivisão pormenorizada não concorre 

para uma melhor distinção, mas, abre precedente para subclassificação dos demais 

tipos de circunstâncias. 

Esse tipo de circunstância é expresso por uma diversidade de grupos 

adverbiais (por quê, para quê, para quem, etc.), e, mais frequentemente, apresenta-

se formada pelo conector ―porque‖.  
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No corpus, para efeitos de análise, foram selecionadas as ocorrências de 

circunstâncias ―porque‖ e ―graças a‖, sendo esta última representada por uma única 

ocorrência. 

Nos dois próximos casos, a circunstância de causa se apresenta sucedida 

de negação: 

 
[99] Em função disso, uma parcela imensa dos alunos que foram capazes de 
apresentar mais conhecimento e talento para freqüentar as 
universidades publicas serão forçados a mudar-se para o ensino privado. Ou 
podem mudar de país. Ou até abandonar os estudos porque não terão 
condições de fazer uma coisa nem outra. Pergunto quem irá ganhar com 
isso. (B2L824-829) 
 
 
[100] Em seus últimos dias, Adolf Hitler achava que o povo alemão merecia 
ser destruído porque não se mostrara à altura dos desafios da História. 
(B2L978-979) 

 

 

Os processos materiais ―abandonar‖ e ―destruir‖ têm como causa a não 

―condição para estudar‖ e a não apresentação contundente do ―povo alemão à altura 

da história‖. O fato de enunciar as causas a partir da negativa sugere, de fato, a 

ideia de enunciar o motivo, a razão deste ou daquele acontecimento, já que opção 

pela representação de ausência (falta) poderia implicar o entendimento de 

consequências e não de causas. Em [99], o autor se apresenta contrário ao sistema 

de cotas nas universidades e, para justificar um possível abandono de estudantes 

não contemplados pelas cotas, propõe a não condição para cursar o ensino superior 

na rede pública. Para dar ainda mais afetação à causa que apresenta, o que está 

posto anteriormente é ainda a possibilidade de o estudante ter que sair do país. A 

apresentação da causa para abandonar os estudos (―porque não terão condições de 

fazer uma coisa nem outra‖) figura como condição fundamental para a persuasão 

pretendida pelo blogueiro, como que num silogismo. 

Em [100], por outro lado, a apresentação da circunstância de causa visa à 

justificação de uma opinião/fato de outrem que o blogueiro anuncia. Nesse caso, a 

circunstância amplia a motivação que haveria para a destruição do povo alemão, na 

concepção de Hitler (e não do blogueiro). Logo, a função de conduzir o leitor através 

de premissas para convencimento/persuasão não parece ser a motivação do uso 

dessa circunstância no exemplo tomado. 
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   Nas ocorrências a seguir, as circunstâncias de causa apresentadas para 

os processos se constituem ironias por parte do blogueiro Nelito (blog 3): 

 
[101] O humor só brinca com estereótipos já reconhecidos na sociedade. 
Ninguém faz piada de careca com Lula porque ele, bom, ele não é careca. 
(B3L1283-1284) 
 
 
[102] O Brasil acolheu Biggs? Sim. Acolheu Cesare Battisti? Sim. Então por 
que vamos ficar ofendidos? Se procurados vêm para o Rio é porque a 
cidade é boa de viver, um “paraíso tropical”, na visão da gringalhada. 
(B3L1283-1289) 
 
 
[103] Cariocas, não se ofendam. Não vamos ser mais sisudos do que os 
ingleses. Que paguemos na mesma moeda. Ninguém foge para Londres 
porque o metrô de lá não é seguro para estrangeiros… (B3L1293-1294) 
 
 

No trecho de [101], a causa de não se fazer piada de careca com Lula é 

ironicamente justificada pelo fato de o presidente não ser careca. Nas três 

ocorrências, de [101] a [103], o blogueiro compara o carioca com o britânico, a partir 

da deixa de uma propaganda veiculada nos trens pela Burger King de Londres, em 

que figura uma relação entre o assalto ao trem pagador realizado por Ronald Biggs 

e sua fuga para o Rio de Janeiro. Na circunstância de causa (porque Lula não é 

careca) pode estar implícita a intenção do blogueiro de sugerir que os estereótipos 

que permitem fazer piada com o presidente estariam relacionados a outras 

características. Esse entendimento emerge principalmente da introdução de 

informação aparentemente nova em um texto que se propõe predominantemente a 

comparar certas características das pessoas do Rio e de Londres, como já foi dito. 

As ocorrências de circunstâncias causais em [102] e [103] dão seguimento à 

retórica revestida de ironia do autor do blog. Para criticar ou divergir da propaganda 

britânica, a circunstância de causa em [102] foi empregada para justificar que o Rio 

de Janeiro é bom lugar para se viver, ―um paraíso tropical‖, retomando a visão dos 

estrangeiros. O fecho da defesa a favor do Rio é feito pela circunstância proposta 

em [103]: o blogueiro sugere que fazer o caminho inverso (fugir para Londres, por 

exemplo) seria perigoso para um estrangeiro, retomando indiretamente o caso em 

que um brasileiro foi morto por policiais ingleses no metrô daquela cidade. 

A única ocorrência em que a causa para configuração do processo é 

representada por ―graças a‖ está no blog 4: 

[104] E tem mais: 120,5% dos vírus da gripe suína se desenvolveram graças 
ao aquecimento global dos currais (o calor foi tanto que explodiu a 
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estatística); os prejuízos causados pelo clima já chegam a 1 bilhão de folhas 
de papel timbrado, salários de burocratas de ONGs, banquetes para 
diplomatas ociosos e neurônios da paciência global. (B4L1736-1740) 

 

Para explicar o aumento de 120,5% na incidência da ―gripe suína‖, 

Guilherme Fiuza se vale de uma circunstância de causa que tem no aquecimento 

global a razão de ser. Se comparada a ocorrência de [104] com as do Blog do Neto, 

analisadas anteriormente, é possível perceber que o ―porquê‖ conduz para uma 

razão/causa que está precedida de premissas, ideias, opiniões, enquanto que o 

―graças a‖ apresenta mais diretamente a causa do que se expressa pelo processo. 

Disso, é viável considerar que as circunstâncias de causa, associadas aos 

processos materiais, têm como função principal a de conduzir o leitor para a 

aceitação de teses defendidas pelo blogueiro, num percurso que as situa como 

premissas passíveis de credibilidade, sobretudo em razão do valor argumentativo 

que esse tipo de circunstância pode ter no gênero blog. 

 

 

1.5 As circunstâncias de acompanhamento 

 

As circunstâncias de acompanhamento, como o próprio termo sugere, 

referem-se aos complementos dos processos que respondem à pergunta ―com 

quem‖, representadas no plano sintático-morfológico pela preposição ―com‖ + grupo 

nominal determinado ou não. Esse tipo de circunstância tem maior ocorrência nos 

processos materiais, já que o seu significado é completado quando associado a 

esse tipo de processo. 

Vejam-se as quatro ocorrências identificadas no corpus: 

 
[105] Gino, pobre, simples, abandonado, complicou a vida do homem 
superpoderoso que, segundo ele, lhe tirou a linda ragazza napolitana que 
dormia com seu ursinho de pelúcia. (B1L445-447) 
 
 
[106] Múcio nunca teve um grande salário, não foi chefe, não deu capa, nem 
manchete. Mas foi mestre. Vai com Deus. E São Pedro, prepara a chave. 
(B3L1305-1307) 
 
 
[107] Pouco mais de um ano após se envolver numa confusão com travestis, 
o fenômeno dá uma resposta aos que apostavam que, dessa vez, sua 
carreira tinha acabado. (B3L1328-1330) 
[108] Batman foi preso de novo, junto com seu comparsa Popeye – vejam 
como Biggs não está fazendo falta à mitologia carioca –, mas vai aqui um 
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aviso à turma do Burger King: não se desiludam, o Rio só deixou de ser o 
paraíso do homem-morcego porque alguém na sua lista ficou sem receber. 
(B4L1857-1860) 

 

A circunstância de companhia em [105] faz referência ao caso Berlusconi, 

sobre quem repousam queixas de fazer investidas a jovens moças. Paulo Nogueira 

usa a circunstância de companhia para deixar transparente sua opinião sobre o caso 

(cf. corpus, p. 9-10). O emprego da circunstância de acompanhamento, desse modo, 

sugere que o blogueiro vê Noemi (a ragazza napolitana) como ainda jovem, 

defendendo igualmente o ponto de vista da impressa de que o primeiro-ministro 

italiano teria envolvimento com garotas. 

Nelito (blog 3), por sua vez, atribui ao processo material ―ir‖ [106], a 

circunstância de acompanhamento que representa bem o seu desejo de sossego 

eterno já convencionado àqueles que morrem: ―Vai com Deus‖. A circunstância aqui 

representa a apreciação do blogueiro pela figura do jornalista Múcio, a quem deseja 

a companhia de Deus durante o percurso expresso pelo processo material. 

Ainda no mesmo blog, a ocorrência [107] dá conta de retomar o caso em 

que o jogador foi acusado de estar envolvido em confusão ―com travestis‖. Note-se 

que o processo ―envolver‖ é mais bem complementado pela circunstância de 

companhia porque esta contribui para o entendimento do significado expresso pela 

ação de ―se envolver‖. E, embora o blogueiro não esteja tratando predominante 

desse tema, o uso da circunstância é essencial à retomada do caso pelo leitor. 

Na última ocorrência [108], Guilherme Fiuza retoma o caso da propaganda 

da rede Burger King, estabelecendo comparações, como também o fez Nelito, em 

seu blog. A prisão de ―Batman‖ (com seu comparsa Popeye) é alusão metafórica a 

algum caso de corrupção no Rio de Janeiro, em que ―Batman‖ e ―Popeye‖ são 

comparados aos criminosos que não têm dificuldade nenhuma para fugir da prisão 

(cf. a postagem intitulada ―Hambúrger velho‖, no corpus, p. 45). A circunstância em 

análise serve ao propósito que o blogueiro tem de apresentar a figura do ―criminoso‖ 

carioca (travestido de herói estrangeiro) acompanhado por outrem, comparada à 

ação individual de Ronald Biggs. 

Assim, a disposição cambiante com que se apresentam no corpus as 

circunstâncias de companhia conduz à noção de que as imagens por elas 

representadas podem servir tanto ao propósito de expressar a posição do autor em 
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relação à temática que aborda, como também de retomar episódios necessários à 

compreensão do que está sendo proposto no texto do blog, como se viu em [107]. 

 

1.6 As circunstâncias de assunto 

 

As circunstâncias de assunto se apresentam formadas por preposição + 

grupo nominal. Como as circunstâncias de assunto se prestam a identificar ―sobre o 

quê‖ se diz, há no corpus ocorrências associadas a processos verbais, selecionadas 

quando realizadas pela preposição sobre + grupo nominal:  

 

[109] Biscaia não foi ouvido no documentário mas tem muito a dizer sobre o 
caso. 
―As provas eram tão claras que todos foram condenados a cinco anos de 
prisão,‖ recorda-se. (B2L933-935) 
 
 
[110] O documentário ―Simonal – ninguém sabe o duro que dei‖ mostra um 
poder até então pouco falado: o de enterrar pessoas em vida. Não estou 
falando sobre gente que faz sucesso, vai minguando e some - isso é do 
jogo das celebridades descartáveis. (B3L1248-1252) 

 

Nos casos anteriores, os processos verbais não contribuem para expressar 

narração, mas para definir a respeito do que se fala. ―Dizer‖ e ―falar‖, que nas 

ocorrências [109] e [110] configuram significados distintos, são complementados 

pelas circunstâncias de assunto que ajudam a esclarecer o conteúdo semântico que 

realizam. No primeiro exemplo, o ―dizer sobre o caso‖ retoma a situação do cantor 

Wilson Simonal, nos episódios da ditadura militar. Ou seja, a circunstância aqui, 

além de complementar a significação do processo verbal, retoma indiretamente o 

tema da postagem descrita por Paulo Moreira Leite. 

Sobre o mesmo caso de Wilson Simonal, no blog 3 figura a ocorrência 

circunstancial associada ao processo verbal ―falar‖. Nelito, diferentemente do que foi 

feito no blog de Paulo Moreira Leite, retoma o tema a partir da circunstância de 

assunto, aludindo ao sucesso que a personagem Simonal possa ter feito no 

passado, o que permitiria tratá-lo como celebridade não passível de ser descartada 

no presente. Nesse caso, o blogueiro se dispõe, quando da apresentação da 

circunstância de assunto, a não se reportar ao tema das ―celebridades descartáveis‖, 

justificando assim seu interesse de enaltecer Wilson Simonal. A circunstância, logo, 
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contribui para o propósito de estabelecer um jogo argumentativo (não estou falando 

de X, estou falando de Y) que enfatiza certo elemento (Wilson Simonal) em 

detrimento de outros (celebridades descartáveis).  

  

[111] Pela manhã, antes de sair, eu tinha já escrito algumas coisas sobre 
Orwell no meu twitter. (B1L79-80) 
 
 
[112] Luiz Antonio de Magalhães Neto escreveu sobre este “grande 
brasileiro” para desejar que ―a medicina e Deus lhes dê a cura para que um 
dia ele possa governar este pais.‖ (B2L685-687) 
 
 

Em [111] e [112], por exemplo, o processo material ―escrever‖ é 

complementado por circunstâncias que expressam o assunto sobre o qual se 

escreve, porém, em propósitos e condições diferentes. No primeiro caso, ―sobre 

Orwell‖ é circunstância que exprime um interesse, uma predileção particular do 

blogueiro para tratar determinada temática, dessa feita, os conselhos de Orwell 

acerca de como escrever. Por essa razão, o processo está conjugado na primeira 

pessoa e o emprego de outros sintagmas (meu twitter, por exemplo) sugere a 

personalização do autor. O mesmo não se verifica em [112], quando o blogueiro, 

para enaltecer o vice-presidente José de Alencar, recorre ao discurso de Luiz 

Antonio de Magalhães. O propósito aqui, diferentemente do que ocorre em [111], é o 

ampliar o processo ―escrever‖, configurando, dessa forma, maior força e 

credibilidade ao que está sendo dito. 

No exemplo que segue, o processo verbal ―perguntar‖ tem como 

circunstância de assunto ―sobre o câncer‖: 

 
[113] Na sua entrevista coletiva sobre o pré-sal — o segundo fetiche preferido 
do governo Lula, depois do PAC —, Dilma foi perguntada sobre o câncer. 
(B4L1982-1983) 
 
 

A ocorrência dessa circunstância é importante porque configura uma escolha 

cuidadosa por parte do blogueiro. Como ―sobre o câncer‖ (doença que acometeu a 

então Ministra da Casa Civil Dilma Rousseff) pode ser um assunto até certo ponto 

tido como delicado para o tratamento no blog, o autor da postagem optou por não 

explicitar o participante dizente, configurando o processo na voz passiva, talvez 

como forma de tentar manter maior distanciamento daquilo que está sendo tratado. 

O emprego da circunstância pode, desse modo, ter contribuindo para as escolhas 

http://twitter.com/pnogueira56


109 

  
AASS  CCIIRRCCUUNNSSTTÂÂNNCCIIAASS  EE  AA  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDEE  SSEENNTTIIDDOO  NNOO  BBLLOOGG  

operadas pelo blogueiro a fim de aventar uma situação para a qual não estaria 

disposto a opinar. A sequência do texto da postagem aponta para esse intuito do 

blogueiro de não se posicionar firmemente a respeito do tema, atentando mais para 

o comportamento do presidente Lula, com que o autor parece não concordar nesse 

sentido (cf. corpus, p. 48). 

Portanto, as ocorrências de circunstâncias de assunto, conforme se 

apresentaram no corpus, sugerem a participação mais ou menos distante do 

enunciador em relação àquilo que se propõe opinar, contribuindo igualmente para 

um posicionamento mais ou menos ―isento‖, dependendo das escolhas léxico-

gramaticais e semânticas operadas dentro do blog. As circunstâncias que ocorrem 

associadas aos processos do dizer podem ser distinguidas do participante 

verbiagem, posto que a circunstância de assunto corresponde a ―sobre o quê‖, e 

esse participante corresponde ―ao que é dito‖. 

 

 

1.7 As circunstâncias de papel 

 

As circunstâncias de papel, conforme propõe Eggins (2004), reportam-se a 

alguma característica, qualidade do ―ator‖ – quando o processo for material, ao 

―experienciador‖ – quando mental, ou ao ―portador‖ – quando relacional. 

No corpus, foram selecionadas aquelas ocorrências indicadas pelo sintagma 

adverbial ―como‖ + sintagmas nominais. Embora tenha sido sugerido a relação das 

circunstâncias de papel com os processo materiais, mentais e relacionais, os 

exemplos identificados para análise representam apenas o primeiro tipo de 

processo: 

 

[114] Orwell, o pseudônimo que Eric Blair adotou como escritor, morreu de 
tanto amor que tinha a seu trabalho. (B1L81-82) 
 
 

Quando o participante ator ―Eric Blair‖ é citado pelo blogueiro, a 

circunstância de papel associada ao processo material amplia sua significação, na 

medida em que confere ao participante a característica que é necessária ao 

entendimento que o autor espera do leitor. Para falar de Orwell e dar a conhecer 

quem ele era, Paulo Nogueira apropria-se da circunstância de papel que, além de 
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complementar a significação do processo, caracteriza o participante ator pela sua 

perspectiva, que deseja ser, a partir de então, conhecida, próxima do leitor. 

No caso seguinte, a circunstância de papel justifica a ação de ―controlar‖: 

 
[115] Berlusconi domina quase toda a imprensa da Itália. Tem um grande 
grupo de mídia e, como primeiro-ministro, controla a RAI, a televisão estatal. 
Mas agora ele está tendo que dar satisfação. (B1L442-444) 
 
 

A circunstância em [115] como que condiciona a materialização da ação: 

Berlusconi ―controla‖ a televisão estatal porque é primeiro-ministro. Esse 

posicionamento escolhido pelo blogueiro tem na circunstância de papel o apoio para 

sua opinião. Quando sugere que o primeiro-ministro italiano controla ―quase toda a 

imprensa‖, a condição de seu cargo político é fator preponderante para o ―controle‖ 

da ―RAI‖. A circunstância de papel, nesse caso, tem força argumentativa tendo que o 

processo material encontra como determinante a característica do participante ator. 

Relação semelhante se apresenta na ocorrência seguinte, em que a 

circunstância de papel representa característica relevante para o participante: 

 
[116] Ele conta que, antes do julgamento, foi procurado em duas ocasiões por 
um cidadão que se identificou como emissário do Exército e lhe disse que a 
Força acompanhava o caso de perto. (B2L950-952) 
 
 

No excerto de [116], a condição de se ―identificar como emissário do 

Exército‖ outorga ao participante a ―autoridade‖ para efetivar determinadas ações 

dentro do caso narrado pelo blogueiro. Diferentemente do que ocorre em [119], aqui 

o autor faz uso da terceira pessoa e relata fatos a partir do que teria sabido. A 

diferença reside, portanto, no fato de que nessa ocorrência o blogueiro não se insere 

propriamente no tema, podendo isentar-se de opinar sobre o fato, já que este se 

propõe a (re)contar o que o deputado Antonio Carlos Biscaia (retomado por ―ele‖) 

sabe sobre o caso Wilson Simonal (cf. corpus, p. 22). 

Nas próximas ocorrências, as circunstâncias de papel, a exemplo do que foi 

compreendido até agora, qualificam o participante ator nos processos materiais: 

 
[117] Quando entrei para O Globo como estagiário não queria ver 
pessoalmente nomões da imprensa e colunistas. (B3L1301-1303) 
 
 
[118] Todos os principais envolvidos no escândalo eram diretamente ligados 
a Lula. E Lula saiu do mensalão como o presidente mais popular da 
história do país. (B4L2123-2125) 
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As circunstâncias de papel apresentam certo sentido de ―descendência‖ em 

[117] e, ―ascendência‖ em [118]. Ou seja, na primeira ocorrência, a circunstância 

procura ―desestimar‖ a condição como o próprio blogueiro ―entrou‖ para o Globo. 

Essa avaliação que faz acerca de si mesmo é um recurso de que se vale para elevar 

o jornalista Múcio Bezerra à condição de seu ídolo (cf. corpus, p. 31). O fato de 

―entrar‖ para o Globo como estagiário é aparentemente pretexto para colocar-se na 

mesma posição do jornalista a quem admira e de quem lamenta a morte. A condição 

―descendente‖ se configura no momento em que o blogueiro sugere a existência de 

―nomões‖, possivelmente referindo-se a jornalistas de renome, e a circunstância de 

papel o apresenta ―como estagiário‖.  

O contrário disso se verifica em [118], quando a ―saída de Lula do mensalão‖ 

o consagra como presidente mais popular em relação aos demais. O blogueiro, 

nesse caso, não apresenta um juízo de valor, mas apenas reafirma o que as 

pesquisas de opinião revelavam, naquele momento, sobre a popularidade de Lula, 

mesmo depois do escândalo a que faz alusão. O único elemento que pode, de certo 

modo, revelar alguma porção de motejo por parte do blogueiro é a forma como a 

circunstância de papel é representada: ―como o presidente mais popular da 

história do país‖, possivelmente se referindo ao ―jargão‖ conhecido e 

frequentemente empregado por Lula (Nunca na história desse país...). 

Pelo que foi visto das ocorrências analisadas, as circunstâncias de papel 

marcam a presença do blogueiro no texto, permitindo que seus posicionamentos 

possam ser, por via de comparação/relação, consentidos pelo leitor. Pelo fato de se 

apresentarem em processos materiais, as circunstâncias de papel realizam 

significados concretos que permitem conferir ao participante ator a condição para 

execução de certas ações. Assim, esse tipo de circunstância pode se constituir 

importante recurso de que dispõem os blogueiros para atestar seus entendimentos 

pessoais. 

 

1.8 Outras circunstâncias 

 

Ghio e Fernández (2008, p. 101-2) sugerem, além das circunstâncias que 

foram trazidas, outros tipos de circunstâncias que podem ocorrer associadas aos 
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processos. Seriam as de propósito, que são geralmente conhecidas como de 

finalidade e se realizam em períodos nos quais ocorrem orações encaixadas; 

patrocionado (behalf), que corresponde ao circunstante que realiza algo em lugar 

do participante (nos processos materiais); concessão, que, a exemplo das 

circunstâncias de propósito, se realizam em orações encaixadas, mas 

estabelecendo relação de ocorrência concomitante de ações aparentemente 

opostas/contraditórias; ângulo, que marca o posicionamento do enunciador em 

relação ao processo e também se realiza em orações encaixadas; e, aspecto, que 

se assemelha as circunstâncias de papel, com a diferença de que esse tipo de 

circunstância se relaciona à aparência do participante do processo material (cf. 

exemplos no capítulo I, p. 44). 

No corpus, não foram registradas ocorrências de circunstâncias 

patrocionado (behalf) e aspecto. Sendo assim, a análise que segue deve dar conta 

das circunstâncias de propósito, concessão e ângulo, respectivamente: 

 

a) Circunstâncias de propósito: 

 

As ocorrências de circunstâncias de propósito foram selecionadas quando 

se realizam pela preposição/conjunção para + processo. Embora ocorram com mais 

frequência no texto, de forma geral, realizam o mesmo significado (realizou X para 

realizar Y). Os casos seguintes ilustram bem essa condição: 

 

[119] Uma ambulância foi chamada para levá-la à clínica, de acordo com o 
jornal, e Susan não ofereceu resistência. (B1L25-27) 
 
 
[120] Eu estava pesquisando material sobre ela para escrever uma 
reportagem que sai na próxima edição da Época. (B1L209-211) 
 
 
[121] Ela estava prestes a fazer quatro anos, e seus pais Kate e Gerry, 
britânicos, tinham alugado um apartamento na Praia da Luz, no litoral 
português, para passar férias. (B1L213-215) 
 
 
[122] O casal montou um site para manter vivo o assunto. (B1L243-244) 

 
 

Nessas ocorrências analisadas do corpus, os processos materiais são 

complementados pelas circunstâncias de finalidade realizadas por outras orações, 

ditas encaixadas. Tendo em vista que as circunstâncias ampliam a significação 
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proposta na oração que enuncia a ação causadora da ação subsequente, os 

blogueiros empregam tal recurso nos casos em que se faz necessária a 

narração/sequenciação de determinado acontecimento. Ou seja, as circunstâncias 

de finalidade se prestam a dar ordem aos fatos numa gradação. 

Eventualmente as circunstâncias de finalidade complementam uma ideia, um 

posicionamento do blogueiro: 

 

[123] Não por acaso, muitos pais se sacrificam para dar um ensino melhor 
aos filhos. (B2L658-659) 

 

Em [123], diferentemente do que ocorre de [119] a [122], em que as 

circunstâncias de finalidade expressam uma ação mais ou menos ―esperada‖ por 

parte do narrador, há um aparente posicionamento do blogueiro em relação ao modo 

como alguns pais são capazes de fazer para ―dar um ensino melhor aos filhos‖. O 

processo material ―sacrificar‖ representa o modo como o blogueiro compreende o 

esforço empreendido pelos pais para pagar ensino privado, por exemplo.  

Como o blogueiro está tratando do tema das cotas nas universidades, a 

circunstância final em [123], desdobramento do processo ―sacrificar‖, contribui para o 

entendimento pretendido pelo autor da postagem, de que as cotas podem impor 

―sacrifícios‖ a pais de família para manutenção dos filhos no ensino superior privado. 

Em outro caso, a inversão da circunstância (anteposta ao processo da 

oração primeira), pode caracterizar também recurso de persuasão: 

 
[124] Para sustentar a idéia que este regime é a melhor resposta à 
desigualdade estrutural do país, ele argumenta, com mordacidade: 
(B2L636-638) 

 

Quando apresenta a circunstância de finalidade logo no início da 

composição, o blogueiro possivelmente pretende enfatizar a informação que está 

sendo nela realizada, em detrimento da ação proposta pelo processo da oração 

principal. Em [124], o processo verbal, que desencadeia a circunstância de 

finalidade, é talvez um ―gatilho‖ para o que deve ser expresso na circunstância final, 

podendo, desse modo, figurar depois desta. 

Excetuando esse caso de inversão, as demais ocorrências do corpus 

sugerem que as circunstâncias de finalidade complementam o processo da oração 

principal, ou ampliam o seu significado, podendo o blogueiro valer-se das 
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circunstâncias finais para compor argumentos, raciocínios de ordem subjetiva, 

pessoal. 

 

b) circunstâncias de concessão 

 

As circunstâncias de concessão foram selecionadas no texto, quando 

representadas por sintagma preposicional apesar + de. As quatro ocorrências 

figuram no blog 3: 

 
[125] A inteligência da ação é tanta que, apesar de José já ter sido 
revistado pelo menos 15 vezes pelos mesmos PMs, os policiais ainda não 
descobriram que ele mora naquela rua. (B3L1239-1241) 
 
 
[126] Apesar de ontem ter afirmado que a manobra da Petrobras não tem 
amparo legal, não foi anunciada qualquer punição para a empresa ou multa. 
(B3L1322-1324) 
 
 
[127] Apesar de já ter sido preso sete vezes por crimes como roubo, 
furto, estupro e corrupção de menores, Augusto estava por aí, livre para 
cometer outros. (B3L1490-1492) 
 
 
[128] A redução do IPI dos carros, que acaba no fim de março, não vai ser 
prorrogada, apesar da alta e 9,2% na produção de veículos no mês passado. 
(B3L1666-1668) 
 
 

Como foi afirmado, as circunstâncias de concessão podem exprimir relação 

de ocorrência eventual ou provável de determinado fato, tendo outro como 

referência. As ocorrências no blog do Nelito demonstram que o emprego das 

concessões marca fortemente a posição do blogueiro em relação ao tema que 

enuncia na oração principal. Em [125], por exemplo, para demonstrar sua 

insatisfação com a ação dos PMs que atuam num acesso a um morro da Zona Norte 

do Rio de Janeiro, o blogueiro sugere com a circunstância de concessão que ―José‖ 

já teria sido revistado ―pelo menos 15 vezes‖. O autor da postagem pretende 

demonstrar que ação dos PMs pode não ser muito ―inteligente‖, tendo como base o 

fato de que ainda não ―descobriam que José mora naquela rua‖. Logo, o emprego da 

concessão contribui para que o leitor possa aderir a essa premissa anunciada pelo 

blogueiro. 

O mesmo ocorre em [126] e [127], quando o autor se vale de argumento na 

circunstância de concessão para validar a proposição realizada no texto. Em [126] a 
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ideia de impunidade, presente na não punição ou multa para Petrobrás, tem amparo 

na afirmação do ―Leão‖ (algum agente da Receita Federal) de que a ―manobra‖ não 

é legal. No outro caso [127], o autor faz nova referência à impunidade, dessa vez, 

pelos crimes praticados por Augusto César de Souza, que teria assassinado uma 

estagiária da Caixa Econômica, no Rio de Janeiro (cf. corpus, p. 35-36). Para 

denunciar e alertar para a possibilidade de cometer novos crimes, o blogueiro traz à 

baila a ficha criminal de Augusto para justificar seu posicionamento favorável à 

prisão imediata do agente. 

Por último, em [128], a circunstância de concessão apresenta um dado 

quantitativo que seria capaz, no entendimento de Nelito (blog 3), de justificar a 

permanência da redução do IPI para compra de carros. 

As circunstâncias de concessão configuram, portanto, mecanismo 

importante na defesa da opinião/posicionamento dos blogueiros. Embora se tenha 

apresentado em quantidade pequena, e apenas em um dos blogs selecionados, o 

valor semântico com que se apresentam contribui para a persuasão do leitor, em 

favor dos valores, convicções ou crenças dos autores de blog.  

 

c) Circunstâncias de ângulo 

 

Esse tipo de circunstância marca expressamente o posicionamento do 

enunciador em relação ao processo, porque, como sugerem Ghio e Fernández 

(2008), responde a questão ―de que ponto de vista?‖. Logo, as circunstâncias de 

ângulo selecionadas correspondem às realizações marcadas pela preposição para + 

pronome ―mim‖. A restrição do pronome de primeira pessoa visava a identificar as 

ocorrências nas quais o blogueiro opina diretamente:  

 

[129] Tenho para mim que, a despeito do que aconteça posteriormente a 
história política de Berlusconi se dividirá entre NA e DN, antes de Noemi e 
depois de Noemi. (B1L205-207) 
 
 
[130] Também não a admiro como cantora, embora reconheça nela uma voz 
bonita. Não linda. Tenho para mim que o contraste entre a voz boa e o mau 
rosto é que faz a diferença. Susan, como garganta, não é melhor que a 
maioria das cantoras de rodízio do Brasil. (B1L270-273) 
 
 
[131] Chrissie Hynde cantando Creep: isso para mim é arte. (B1L274) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=lML2N4xB9GU
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[132] Ficou de fora uma violinista talentosa e bonita, Sue Son.  Foi para mim 
a melhor apresentação, mas não deu para lamentar o adeus de Sue. 
(B1L470-471) 
 

 

As quatro ocorrências anteriores apresentam um blogueiro diretamente 

envolvido com a temática que opina. Por outro lado, o recurso da circunstância de 

ângulo pode funcionar como um tipo de restrição: ―para mim é isso‖ - ―para você 

(leitor) pode não ser‖. Assim, longe de tentar persuadir diretamente o leitor, o 

blogueiro se vale de seu caráter de autoridade para afirmar, posicionar-se, 

conquistando a adesão do leitor indiretamente, através do prestígio e influência que 

pode exercer, dada sua condição de blogueiro de importante revista de circulação 

nacional. 

Assim, as circunstâncias de ângulo se caracterizam pela propriedade de 

persuadir o leitor com a ―voz de autoridade‖ de que pode se valer o blogueiro para 

defender seu ponto de vista. Como as circunstâncias de ângulo se propõem a 

responder ―de que ponto de vista‖, a apresentação do posicionamento do blogueiro 

não se constitui apenas ―mais um ângulo‖ a partir do qual se pode analisar um 

fenômeno, uma situação. Possivelmente, constitui-se ―o ângulo‖, tendo que os blogs 

são, por natureza, impregnados das impressões da pessoalidade daqueles que os 

escrevem. 

 

 

2. Contribuição das circunstâncias para a construção da opinião no blog 

 

Esta seção apresenta uma síntese e, ao mesmo tempo, uma retomada das 

principais observações e análises realizadas acerca das circunstâncias e de sua 

possível contribuição para a construção da opinião do blog, até então caracterizado 

como gênero capaz de abrigar os posicionamentos, pareceres pessoais de quem se 

propõe a escrevê-los. 

 A análise possibilitou compreender que as circunstâncias (mais e menos 

recorrentes) contribuem, cada tipo à sua maneira, para a efetivação do caráter 

opinativo no blog, não se constituindo elemento menos relevante na realização dos 

significados, ou exercendo função tipicamente acessória, como preceitua a 

gramática tradicional. 
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A figura 14 constitui ilustração possível da contribuição das circunstâncias 

para a construção da opinião no gênero blog: 

 

Figura 14 – As circunstâncias no blog 

 

 

 

Da leitura da imagem e da análise empreendida até aqui, pode-se afirmar 

que as circunstâncias de extensão desempenham papel importante na composição 

argumentativa/persuasiva dos textos do blog, tendo em vista que reforçam ideias, 

confirmam apreciação, aduzem raciocínios, valorizam características/qualidades de 

entidades, pessoas ou temas a que se proponha discutir ou opinar. A apresentação 

da duração temporal do evento/ação pelo blogueiro pode concorrer para valorização 

do que está sendo proposto, na medida em que assenta um valor de verdade aos 

posicionamentos subjetivos dos autores, passíveis de credibilidade dada sua 

existência no mundo físico (tempo e espaço). 

Em razão de sua composição hipertextual, o blog também dispõe de 

recursos que permitem a conexão a outros textos, havendo igualmente a 

necessidade de situar em que ―posição‖ se verifica este ou aquele elemento, de 

modo que o leitor possa localizar outros dados, outras informações relevantes à 

composição dos sentidos realizados no gênero. Logo, além de situar espacialmente 

os processos, as circunstâncias de localização espacial se prestam também a essa 
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função de descrição/ordenação da constituição interna/funcionamento do próprio 

blog. 

A respeito desse tipo de circunstância, é possível ainda afirmar que nem 

sempre o emprego das circunstâncias de localização coincide com lugar 

propriamente físico a que fazem referência. Graças às relações metonímicas e 

metafóricas, estabelecidas em algumas situações, certos espaços ou situações (não 

físicos) podem ser representados. 

No que concerne às circunstâncias de modo, é possível inferir que, além de 

fixar as condições ―de como‖ as ações se realizam, os diferentes significados 

expressos por elas contribuem para que se estabeleça um melhor entendimento da 

acepção ligada aos processos. Isso pode ocorrer em ocasiões nas quais há relação 

comparativa temporal, comparações situacionais, ênfases. Da análise das 

circunstâncias de modo, é importante acrescentar que apresentam comportamento 

variante entre função adjunto, quando modificam um processo especificamente, e 

função comentário, quando conferem avaliação à sentença inteira.  

Quanto às circunstâncias de causa, que no corpus se apresentaram mais 

frequentemente associadas aos processos materiais, têm como função principal a 

de conduzir o leitor para a aceitação de proposições trazidas pelo blogueiro, num 

movimento que as apresenta como premissas passíveis de credibilidade, em razão 

do valor argumentativo que esse tipo de circunstância comporta no gênero blog. 

Procedimento semelhante pode ser verificado nas circunstâncias de 

finalidade, de concessão e de ângulo. Ao complementarem o processo da oração 

principal, podem ao mesmo tempo compor argumentos, raciocínios de ordem 

subjetiva, pessoal. As circunstâncias de concessão, por exemplo, contribuem 

diretamente para a persuasão do leitor, na medida em que tais raciocínios ou 

avaliação pessoal podem ser vistos pelo leitor como representação fiel da realidade. 

Já as de ângulo se caracterizam pela propriedade de persuadir o leitor 

indiretamente, pelo viés do que o blogueiro pretende como particular. 

Nas circunstâncias de assunto ocorre a participação mais ou menos distante 

(dependendo das escolhas léxico-gramaticais e semânticas) do enunciador em 

relação àquilo que se propõe opinar, contribuindo para um posicionamento 

aparentemente ―isento‖ do blogueiro. Nas circunstâncias de papel, todavia, essa 

presença do blogueiro no texto é mais saliente, permitindo que seus 
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posicionamentos (mantidos por relações comparativas, por exemplo) realizem 

significados concretos, que podem ser atestados pelos leitores. 

As circunstâncias de companhia, por último, servem tanto ao propósito de 

expressar a posição do autor em relação à temática que discute, como também 

pode se prestar à retomada de episódios que, não estando imediatamente distintos 

no texto, podem ser necessários à compreensão do que está sendo proposto pelo 

blogueiro. 

Portanto, deve-se assinalar que em razão de sua natureza hipertextual, de 

sua composição multimodal e de sua ação pragmática de autoexpressão/ 

autoexposição, os significados potencialmente argumentativos realizados nos blogs 

têm nas circunstâncias importante recurso expressivo, considerando principalmente 

o fato de se apresentarem associadas, no mesmo plano de saliência, aos demais 

papéis do Sistema de Transitividade (participantes e processos), para constituir os 

significados ideacionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presença cada vez mais frequente de recursos e suportes tecnológicos 

tem proporcionado novos modelos de reflexão e de atuação humanas, mobilizando 

tanto aqueles que têm maior contato com tais recursos, quanto aqueles a quem 

estes ainda não chegaram. Isso decorre, como foi sugerido no momento inicial desta 

pesquisa, do fato de que as formas de comunicação se adéquam as necessidades 

humanas, com a finalidade de se tornarem mais eficientes, do ponto de vista das 

finalidades e dos recursos de que se valem. 

Dessa forma, na dinâmica própria desses novos tempos dos “shows da vida 

real”, alguns gêneros vão ocupando espaço na vida das pessoas, especialmente em 

razão da função social, das necessidades individuais/coletivas a que se ajustam e 

dos significados possíveis que estabelecem. Um gênero que se impôs pela aparente 

necessidade de autoexpressão/autoexposição – típica desse kairos – é o blog, 

caracterizado especialmente por estar impregnado pelas impressões, crenças e 

valores pessoais daqueles que os escrevem. Porém, o interesse neste trabalho pelo 

blog não decorreu simplesmente da necessidade de compreendê-lo em seu 

funcionamento, em sua realização. O propósito maior, empreendido neste estudo, foi 

o de compreender como o sentido e a opinião ocorrem nesse gênero, tomando 

como aporte para tal finalidade os estudos da LSF. 

Com vistas ao cumprimento desse propósito, o corpus constituído e os 

critérios adotados para a análise e interpretação dos dados se apresentaram 

adequados aos objetivos definidos nos momentos iniciais da pesquisa, tendo em 

vista permitirem visualizar e compreender as especificidades do material linguístico 

selecionado. Quanto ao requisito da representatividade, portanto, as ocorrências de 

circunstâncias (objeto mais específico do estudo) foram suficientes para inferir as 

funções que desempenham na construção da opinião. No que diz respeito aos 

critérios de análise, porém, a seleção de circunstâncias com determinados aspectos 

semântico-lexicais pode ter deixado outra porção de tipos circunstanciais ainda 

possíveis de avaliar em outro trabalho de pesquisa. Mesmo assim, os textos 

analisados no decurso do capítulo terceiro sustentam as conclusões aqui elencadas. 

Dito isso, a ideia de esgotamento definitivo das possibilidades do corpus não se 
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constitui em princípio tarefa do pesquisador, tampouco das ciências, em face de seu 

caráter de permanente mudança.  

Quando da análise das circunstâncias – e dos processos e participantes 

também – nas postagens de blogs, verificou-se que a ocorrência mais expressiva de 

circunstâncias em processos materiais pode estar relacionada ao conteúdo 

semântico dos blogs, tendo em vista que os temas tratados nesse gênero 

demandam significados, cuja representação se processa no plano concreto. Além 

disso, percebeu-se também uma presença saliente das circunstâncias em processos 

relacionais, estabelecendo com frequência comparações, metáforas e ironias e, 

consequentemente, realizando as experiências que podem ser mais bem 

concebidas nas relações entre elementos ou entidades diferentes. 

Como os tipos de processos foram verificados em função das ocorrências de 

circunstâncias, pode-se afirmar que a quantidade de processos nos textos de blog é 

bastante expressiva. Isso se constata, por exemplo, tendo em conta a frequência de 

circunstâncias e o fato de que nem todos os processos são ampliados por elas. 

Logo, a análise levou em consideração o papel do processo, já que as 

circunstâncias é que se realizam em função dos processos. 

Quanto às ocorrências nos processos relacionais, o percentual de quase 

20% (vinte por cento) confirma a ideia do que Halliday e Matthiessen (2004) 

chamam de circunstancial, quando tratam dos três tipos principais de processos 

relacionais. Logo, as circunstanciais associadas a este tipo de processo expressam 

o valor dos significados pretendidos pelo autor do blog, podendo caracterizar o tema 

eventualmente abordado nas postagens, em especial no que tange a situar o lugar e 

o tempo de tais processos. Vale dizer que o blogueiros também mobilizam relação 

comparativa como forma de reforçar as ideias propostas. Talvez por essa razão, a 

recorrência aos processos da comparação e, por conseguinte, às circunstâncias a 

eles associados, situando circunstancialmente o participante portador (X está em Y).  

As ocorrências de circunstâncias em processos mentais têm relevo no 

corpus possivelmente porque visam a reforçar o modo como o blogueiro retrata sua 

apreciação, sua sensibilidade às questões sobre que opina, já que esse tipo de 

processo está ligado aos valores, às crenças e ao modo de perceber sensivelmente 

o mundo, distinguindo-se dos materiais, portanto, pelo fato de os participantes 
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envolvidos serem sempre humanos, dotados de consciência e capacidade de 

perceber ou sentir. 

No tocante à verificação do funcionamento das circunstâncias nos blogs e de 

sua contribuição para a construção da opinião, afirma-se que as circunstâncias, 

independentemente da recorrência, contribuem efetivamente para o caráter 

opinativo no blog, constituindo papel relevante na realização dos significadores e, ao 

mesmo, desmistificando o aspecto acessório ou expletivo comumente atribuído aos 

complementos verbais circunstanciais. 

A interpretação das ocorrências de circunstâncias nos blogs permite ainda 

duas considerações conclusivas possíveis: 

I – As circunstâncias desempenham papel importante na composição de 

significados potencialmente argumentativos do blog, principalmente, nas ocorrências 

extensão, papel, causa, finalidade, concessão e ângulo. O papel das circunstâncias 

de extensão, por exemplo, é essencialmente favorecer a persuasão do leitor às 

ideias defendidas nos textos do blog. A representação da duração temporal/espacial, 

associada ao processo colabora para assentamento do valor de verdade pretendido 

pelos autores. O mesmo pode ser dito das circunstâncias de causa, já que no corpus 

têm exercido a mesma função de convencimento, numa relação de 

premissas/conclusão. Ou seja, os tipos de circunstâncias citados anteriormente, ao 

expandirem o processo da oração principal, compõem argumentos, raciocínios de 

ordem subjetiva, pessoal, visivelmente fundados na proposta de aceitação das 

opiniões pelos interlocutores. 

II – As circunstâncias contribuem para os diferentes modos de situar, 

localizar e referenciar elementos dentro e fora do texto, notadamente nas 

ocorrências de localização, companhia, assunto, modo e acompanhamento. As 

ocorrências de localização, por exemplo, além de situarem espacialmente os 

processos, podem também fazer remissão a referentes não físicos, a partir de 

metonímias e metáforas, estabelecidas em certas ocorrências. Exemplo disso são as 

referências feitas a elementos dentro das próprias postagens na ambiência virtual, 

situando em que “posição” se verifica este ou aquele elemento, de modo que o leitor 

possa trazer para o texto que está sendo lido outro material necessário à 

composição dos sentidos. As de companhia servem tanto para situar, como também 

realizar retomada de referentes não distintos no texto. Nas ocorrências de assunto 
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os dados sugerem como função a possibilidade de circunstanciar a posição do 

blogueiro situado em relação àquilo sobre que se propõe opinar, contribuindo para o 

estabelecimento de uma aparente isenção. Essa condição de exposição do 

blogueiro no texto, porém, é mais saliente nas circunstâncias de papel.  

A análise das circunstâncias do Sistema de Transitividade desenvolvida até 

aqui sugere que os dados apresentados têm relevo para a compreensão das 

escolhas operadas na léxico-gramática, nos níveis semântico e pragmático, 

externando, desse modo, diferentes empregos dos tipos de circunstância, que são 

pouco explorados pela literatura disponível. 

Espera-se, dessa forma, que a investigação empreendida tenha apresentado 

um novo enfoque sobre a importância das circunstâncias, mobilizando outros 

estudos, tanto para (re)avaliar as considerações feitas quanto para ampliá-las na 

medida do que for necessário. 

Em face da permanente mudança atribuída à pesquisa, como registrado há 

pouco, bem como da incompletude inevitável (porque humana) deste trabalho, 

aponta-se duas perspectivas de continuidade. A primeira está relacionada à teoria 

dos gêneros, a fim de melhor entender e situar o blog como gênero no espaço de 

construção de significado, considerando a ação pragmática que realiza, a natureza 

formal e o conteúdo semântico. A segunda perspectiva está relacionada à teoria 

sistêmico-funcional, de modo a compreender como as circunstâncias podem se 

portar também no Sistema de Modo e no Sistema de Tema. 

Por último, e sem pretender externar conclusão, acredita-se que os objetivos 

delineados para este trabalho foram atendidos e, além deles, a construção 

propriamente dita do texto mobilizou quantidade significativa de materiais que, numa 

perspectiva de mudança dialética, converteram-se em conhecimentos fundamentais 

ao crescimento e maturidade acadêmica de todos que, seu modo, envolveram-se na 

realização deste empreendimento. 
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Susan Boyle vai ficar rica ou louca. Ou ambas as coisas. 
DOM, 31/05/09 
POR PAULO NOGUEIRA 
E eu que tinha dito que me despedia da simpática Susan Boyle. 
Ainda não. 
Infelizmente, porque as notícias não são boas. 
Susan Boyle parece não ter agüentado a enorme pressão a que foi 
submetida nos últimos dias. Segundo o site do jornal Sun, ela foi internada 
na noite de sábado na prestigiosa clínica privada Priory, no norte de 
Londres, especializada em problemas mentais. Uma porta-voz do programa 
Britain‘s Got Talent, em cujo concurso de calouros Susan era favorita 
absoluta para ganhar o prêmio de 320 mil reais e acabou derrotada pelo 
grupo de dança Diversity, disse que depois da final de sábado ela estava 
―estressada e emocionalmente exaurida‖. Depois do espetáculo, ainda no 
teatro, ela teria dito: ―Odeio o programa‖. Susan, apelidada de Subo pelos 
admiradores, teria atirado um copo de água numa pessoa que tentava 
acalmá-la. Na foto acima, Susan está deixando o teatro depois da derrota e 
carrega, claramente abalada, o que alguém definiu como um ―buquê de 
sonhos perdidos‖. 
Susan Boyle - que se especula que possa ganhar 8 milhões de libras graças 
à celebridade mundial que conquistou depois de ter cantado no programa ―I 
Dreamed a Dream‖, em 11 de abril - tem uma história médica de dificuldade 
de aprendizado em decorrência  de falta de oxigênio no momento em que 
nasceu. A deficiência, divulgada logo que Susan apareceu no BGT,  foi vital 
na construção da imagem de heroína improvável. 
Um funcionário do hotel em que Susan estava hospedada em Londres para 
a final de sábado disse, conforme o Sun, que ela começou a se comportar 
―estranhamente‖ depois da inesperada derrota. Uma ambulância foi 
chamada para levá-la à clínica, de acordo com o jornal, e Susan não 
ofereceu resistência. ―Quando a polícia e os paramédicos chegaram, ela 
concordou em ir voluntariamente‖, disse o empregado do hotel. ―Tudo foi 
feito calmamente. Ninguém queria incomodá-la. Ela parecia estar perdida. 
Era como se ela não estivesse lá.‖ 
Sêneca escreveu que a gente deve ter cuidado em relação a nossos 
desejos - pois eles correm o risco de se realizar e virar não um sonho mas 
um pesadelo. 
Temo. 
Temo que seja o caso de Susan, a escocesa desajeitada que virou estrela 
instantânea. 
Seu sonho de virar cantora profissional, como ela disse ao se apresentar na 
primeira fase do BGT, parece estar se convertendo velozmente num 
pesadelo. 
24 comentários » 
 
Os seis conselhos de Orwell sobre a arte de escrever 
DOM, 31/05/09 
POR PAULO NOGUEIRA 
Um sol majestoso na manhã londrina. É o maio mais ensolarado em muitos 
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anos, leio logo cedo. Um dia perfeito para o Hyde Park. Ônibus 14 em 
Putney Bridge rumo ao parque. Passear pelas ruas de Londres no segundo 
andar dos ônibus vermelhos é tão gostoso quanto encontrar 
inesperadamente um amigo querido. Levo comigo sempre um livro ou uma 
revista, ou ambos. Tenho uma novela spicy de Colette, que comprei num 
sebo aqui na esquina por duas libras, e o último exemplar da revista New 
Statesman. 
Poucas coisas são tão lindas e tão alegres, no mundo, quanto um dia azul 
de primavera no Hyde Park. Gente de todas as idades se esparrama pelo 
gramado tentador, uma multidão. As alamedas são tomadas por pessoas 
coloridas caminhando, patinando, conversando, rindo. São velhos, são 
crianças, são adultos, são adolescentes, são casais, são sozinhos - e são 
todos fascinados por sol. Numa escala ligeiramente menor, descontadas as 
crianças, por cerveja também. 
Comer à beira do lago do Hyde Park, sob a brisa morna que mitiga o ardor 
do sol, uma baguete de queijo brie com tomate é uma das coisas - tantas - 
de que sentirei falta de Londres quando retornar ao Brasil. Vou ao banheiro 
impecável a 200 metros do restaurante, e a caminho sou surpreendido por 
boa música ao vivo. Um cantor de uns 60 anos, rabo de cavalo, sentado 
num banquinho, uma gaita fixada perto dos lábios para que ele possa tocá-
la sem tirar as mãos do violão sobre suas pernas, desfila um repertório que 
ele define como ―mantra-rock‖ ou ―mantra-blues‖. 
Ele está acompanhado de um coro bonito de mulheres também bonitas, 
uma das quais tem um bebê no colo. Gosto do que ouço e do que vejo, uma 
cena que remete aos hippies e aos anos 60, ao sonho utópico de 
comunidades igualitárias. A banda canta como quem medita. Uma garota de 
óculos canta o tempo todo de olhos fechados. São melodias simples, 
agradáveis. Alguns passantes param como eu por minutos, tiram fotos, 
gravam vídeos da banda. Um punhado de pessoas se instala na grama 
perto do grupo. Por segundos tenho a tentação de me juntar à banda. Pegar 
meu violão e executar com aquele grupo hippie os acordes delicados do 
―mantra-rock‖. Bom, são mais de quatro da tarde, tempo de pegar o 14 de 
volta. Um esquilo ergue as patas dianteiras em busca de comida, e o som 
hippie vai-se distanciando até se perder. 
No ônibus, leio a New Statesman ao mesmo tempo em que admiro a beleza 
arquitetônica de Londres. George Orwell na capa. Faz 60 anos que foi 
lançado 1984, o clássico de Orwell em que aparece o personagem 
aterrorizante Big Brother, o opressor ubíquo de uma sociedade totalitária 
que com câmaras controla todos os movimentos das pessoas. Pela manhã, 
antes de sair, eu tinha já escrito algumas coisas sobre Orwell no meu twitter. 
Orwell, o pseudônimo que Eric Blair adotou como escritor, morreu de tanto 
amor que tinha a seu trabalho. Ele estava doente, atingido por uma 
tuberculose que em seus dias era muitas vezes fatal, e foi para um lugar 
remoto terminar 1984. Terminou, e o reconhecimento foi imediato, do 
público e da crítica. Mas o esforço o matou aos 46 anos. As primeiras linhas 
são clássicas, constantemente citadas. It was a bright cold day in April, and 
the clocks were striking 13. Era um dia frio e brilhante de abril, e os relógios 
batiam 13 horas. 
Quem escreveu a crítica do livro para a New Stateman foi V.S. 
Pritchett (1900-1997), um escritor que o New York Times classificou como 
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 ‖o maior homem de letras de seu tempo‖. O primeiro parágrafo da crítica, 
publicada em junho de 1949. ―1984 atinge o leitor como um vento do leste, 
rachando a pele, abrindo os poros; a esperança morreu na mente 
atormentada do senhor Orwell, e só existe a dor. Acho que jamais li um 
romance tão assustador e tão depressivo; e ainda assim, tamanha é a 
originalidade, o suspense, a velocidade da escrita e a profundidade da 
indignação, que é impossível deixar de lê-lo.‖ 
Orwell era um intelectual versátil. Em sua obra abreviada pela morte cedo, 
figura um ensaio notável sobre a arte de escrever. Condensou seus pontos 
em seis conselhos: 
Nunca use uma metáfora - por exemplo vontade de ferro - que você esteja 
habituado a ler; 
Nunca use uma palavra longa quando uma menor pode substituí-la; 
Se for possível cortar uma palavra em seu texto, corte; 
Nunca use a forma passiva quando você pode usar a ativa; 
Nunca escreva uma sentença em outra língua, ou uma expressão científica, 
ou um jargão, quando você pode utilizar a linguagem cotidiana; 
Quebre qualquer uma dessas regras quando achar necessário. 
Parece tão simples, não é? 
E para ele era: bastar ler sua prosa. 
Gênios como Orwell têm esse poder: fazer parecer simples, para nosotros, 
coisas que são extremamente difíceis. 
De novo na Putney Bridge, de volta a casa. Ligo a televisão e vejo que 
aconteceu uma coisa inacreditável: Rafael Nadal perdeu em Roland Garros. 
A maior zebra esportiva desde a derrota de Tyson para Buster Douglas. 
Infinitamente mais surpreendente que a derrota ontem da nossa querida 
Susan Boyle. 
Sol, Hyde Park, mantra rock, baguete de brie com tomate, linha 14 no andar 
de cima, e uma dose grande de George Orwell. 
Um domingo perfeito, exceto para Rafa. 
8 comentários » 
 
Susan perdeu, mas ganhou 
SÁB, 30/05/09 
POR PAULO NOGUEIRA 
E aqui me despeço de Susan Boyle e, graças a Deus, do programa Britain‘s 
Got Talent. Susan me conquistou de alguma forma, tenho que admitir. Ela 
era a franca favorita para ganhar o prêmio de 100 000 libras, ou 320 000 
reais, e mais a honra de se apresentar num espetáculo sob as vistas da 
Rainha.Perdeu. 
Ficou em segundo lugar. Quem levou foi um bom grupo de dança 
chamado Diversity. O vídeo está abaixo. 
O que me agradou extremamente foi a atitude de Susan ao perder. Ela 
reagiu com elegância, como se pode ver na foto acima. Aplaudiu os 
vencedores. Levantou o vestido longo e mostrou as coxas gordas, com bom 
humor, a uma audiência calculada em 20 milhões de pessoas mundo afora. 
Susan repetiu ―I Dreamed a Dream― na final. No meu twitter, escrevi que ela 
berrou como nunca e estava feia como sempre. Acrescento agora: e se 
comportou na derrota com uma classe rara, digna de pessoas de grande 
musculatura interior. 
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Penso até em comprar o cd que com certeza ela vai lançar, ainda que 
provavelmente jamais vá escutar uma faixa por achar seu repertório cafona. 
Os americanos dizem que o segundo lugar é o primeiro entre os 
perdedores. 
É verdade. Os vice-campeões existem para ser esquecidos. A lembrança é 
monopólio dos campeões. 
Mas. 
Mas Susan é uma exceção. 
O Anjo Cabeludo, como a mídia britânica a chamava logo depois de sua 
aparição bem-sucedida por causa do cabelo desalinhado e da sobrancelha 
espessa, saiu do concurso consagrado — menos pela boa voz que tanto 
contrastava com seus traços ruins do que pela atitude fina e pelo caráter 
elevado. 
Num Reino Unido em que muitos políticos foram pilhados gastando dinheiro 
do contribuinte em coisas como tampa de vaso sanitário, cadeiras de 
massagem e televisores de milhares de libras, e poetas disputaram com 
golpes baixos uma posição conspícua em Oxford, Susan ofereceu um raro 
exemplo inspirador nestes dias. Cuidou da mãe velha e doente até a morte, 
não se deixou deslumbrar pelo holofote e soube perder com graça. 
Susan vai fazer um bom dinheiro, com certeza. Bons cachês para shows, 
boa vendagem pelo menos no primeiro cd, quem sabe palestras de auto-
ajuda para executivos. 
Ela merece cada centavo que ganhar - a escocesa fora do peso, fora de 
todo padrão estético que se utilize, fora da moda - mas tão bela por dentro 
quanto Angelina Jolie é por fora. 
11 comentários » 
 
As fotos proibidas de Berlusconi com garotas na Sardenha 
SÁB, 30/05/09 
POR PAULO NOGUEIRA 
E eis que aparece a explosiva notícia de que a tão falada temporada de final 
de ano na esplêndida villade Silvio Berlusconi na Sardenha foi registrada em 
cerca de 600 fotos pelo fotógrafo Antonello Zappadu, um paparazzi. 
Noemi Letizia (foto ao lado), a ragazza napolitana com quem Berlusconi 
negou mais uma vez há dois dias ter uma relação ―apimentada‖, estava lá. 
Na época Noemi, uma garota de fazer bispo virar o rosto e chutar o poste, 
para usar uma expressão de um escritor, tinha 17 anos. Era, portanto, 
menor. E não estava sozinha. Cerca de vinte jovens embelezaram o final de 
ano de Berlusconi, 72 anos. Não se registrou, aparentemente, grande 
inibição entre as meninas em relação à prática de topless. O 
comparecimento de Berlusconi à festa de 18 anos de Noemi, como se sabe, 
foi decisivo para que a primeira dama Veronica Lazio anunciasse o pedido 
de divórcio. ―Não posso ficar com alguém que anda com menores‖, disse 
Veronica. 
Zappadu ofereceu as fotos a revistas de fofoca. Não era a primeira vez. Há 
dois anos, ele vendeu para a revista Oggi fotos em que Berlusconi aparecia 
na mesma Villa com cinco garotas, ora com alguma delas no colo, ora 
andando de mãos dadas. 
Zapaddu desta vez não vai fazer dinheiro com as fotos. A Justiça 
italiana bloqueou a publicação das fotos sob a alegação de que elas violam 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI74163-15227,00-CONTRIBUINTE+PAGA+ATE+AFINACAO+DE+PIANO.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI74163-15227,00-CONTRIBUINTE+PAGA+ATE+AFINACAO+DE+PIANO.html
http://www.guardian.co.uk/books/2009/may/27/ruth-padel-smear-email
http://www.guardian.co.uk/books/2009/may/27/ruth-padel-smear-email
http://www.guardian.co.uk/books/2009/may/27/ruth-padel-smear-email
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/30/susan-perdeu-mas-ganhou/#comments
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/30/as-fotos-proibidas-de-berlusconi-com-garotas-na-sardenha/
http://www.independent.co.uk/multimedia/archive/00042/berlusconi-villa_42835a.jpg
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/09/berlusconi-e-a-bela-ragazza-de-18-anos/
http://lucaviscardi.typepad.com/luca_viscardi_un_diario_o/images/2007/04/17/berlusconi_oggi.jpg
http://lucaviscardi.typepad.com/luca_viscardi_un_diario_o/images/2007/04/17/berlusconi_oggi2.jpg
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/05/30/AR2009053000537.html


5 
 

181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 

. 

. 

. 

. 

. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 

a privacidade dos fotografados.  Quem entrou com a ação de bloqueio foi o 
advogado de Berlusconi, Nicolo Ghedini. Segundo a mídia italiana, Ghedini 
teria sabido da existência das fotos pelo editor de uma revista que pertence 
a Berlusconi, a Panorama. Zapaddu está sendo processado por ter tentado 
vender as fotos. Ele alega que tirou as fotos de diversos lugares que não 
podem ser propriamente classificados como privados. 
A versão de Berlusconi de que foi à festa de Noemi por ser amigo antigo do 
pai dela, Benedito, cai cada vez mais em descrédito. Recentemente, Gino, 
ex-namorado de Noemi, disse ao jornal La Repubblica que Berlusconi 
passou a telefonar para Noemi depois que lhe chegaram às mãos fotos com 
que a garota tentava construir uma carreira de modelo. A versão de Gino foi 
confirmada por uma tia de Noemi, Francesca. 
Francesca afirmou que Berlusconi só entrou há poucos meses no círculo da 
modesta família Letizia. Ela disse que em janeiro passado, quando deu uma 
festinha de aniversário para seu filho, soube que se armava uma superfesta 
para os 18 anos de Noemi porque Berlusconi iria comparecer. 
Desde que chegou ao poder na Itália, em 1994, Berlusconi vendo sendo 
tratado pela mídia internacional como um político folclórico, rico em gafes. 
Agora ele começa a ser visto como um embaraço. Sua influência entre os 
italianos deriva, em boa parte, do império de mídia que ele comanda. 
Mas há situações em que todo o poder que alguém tenha é insuficiente para 
evitar que uma história chegue a um desfecho indesejado. Watergate para 
Nixon é apenas um exemplo. Noemi Letizia para Berlusconi pode ser outro? 
Berlusconi afirma que renuncia se for pego mentindo sobre Noemi. 
Tenho para mim que, a despeito do que aconteça posteriormente a história 
política de Berlusconi se dividirá entre NA e DN, antes de Noemi e depois de 
Noemi. 
5 comentários » 
 
Como um pedófilo conhecido pode ficar solto? 
QUI, 28/05/09 
POR PAULO NOGUEIRA 
Como o policial no filme Laura, fiquei obcecado com a pequena Madeleine 
McCannao ver sua foto, detidamente, pela primeira vez. Eu estava 
pesquisando material sobre ela para escrever uma reportagem que sai na 
próxima edição da Época. 
Não tinha lido praticamente nada sobre o desaparecimento de Madeleine na 
noite de 3 de maio de 2007. Ela estava prestes a fazer quatro anos, e seus 
pais Kate e Gerry, britânicos, tinham alugado um apartamento na Praia da 
Luz, no litoral português, para passar férias. O casal, Madeleine e seus dois 
irmãos gêmeos. Naquela noite, Gerry e Kate deixaram os filhos no 
apartamento e foram jantar com uns amigos num restaurante bem perto. Por 
volta das dez da noite, Kate foi ver se as crianças estavam bem. Madeleine 
não estava lá. 
Não dei atenção à história na ocasião. Estava cheio de trabalho. Tive que 
escolher prioridades jornalísticas, e Madeleine não figurou entre elas. 
Mas aqui em Londres, ao ver o rosto tão inocente de Madeleine na mídia, a 
história me pegou. 
Mergulhei no caso, e senti uma imediata antipatia pelo policial português 
Gonçalo Amaral, que chefiou as investigações durante cinco meses e 
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http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/28/como-um-pedofilo-conhecido-pode-ficar-solto/
http://www.imdb.com/title/tt0037008/
http://en.wikipedia.org/wiki/Disappearance_of_Madeleine_McCann
http://en.wikipedia.org/wiki/Disappearance_of_Madeleine_McCann
http://en.wikipedia.org/wiki/Disappearance_of_Madeleine_McCann
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depois foi afastado. Amaral é um tipo truculento, tem ares de dono da 
verdade, fala muito, um fanfarrão - mas não resolveu nada no caso de 
Madeleine. 
O que fez de mais notável foi jogar suspeitas sobre os pais de Madeleine, 
uma tese que o tempo mostrou ser não apenas inepta como cruel como um 
cossaco russo, para usar uma expressão de um amigo. 
Gonçalo escreveu um livro e fez um documentário em que lançou 
acusações a Gerry e Kate, e sustentou que Madeleine está morta.  Gerry e 
Kate decidiram esta semana processá-lo. De um jornal português que disse 
que a culpa era dos pais, Gerry e Kate receberam uma indenização de 1,5 
milhão de reais, além de um pedido de desculpa publicado na primeira 
página. É possível que Gonçalo assine um cheque de alguns dígitos. 
Gonçalo promete provar no documentário seu ponto. Mas você chega ao fim 
e não vê prova nenhuma. Odocumentário está no YouTube. Quem assistir 
diga se tenho ou não razão. Gostei de saber que Gonçalo foi condenado 
pela justiça portuguesa por ter falsificado evidências num outro caso. 
Depois que a polícia de Portugal encerrou as investigações sem chegar a 
lugar nenhum, Gerry e Kate amealharam fundos para a busca prosseguir. O 
casal montou um site para manter vivo o assunto. Dois ex-policiais 
britânicos foram contratados, e eles acabam de chegar a um pedófilo que 
estava vivendo na mesma região de Portugal na época em que Madeleine 
desapareceu. O nome do suspeito é Raymond Hewlett, e seu currículo é 
tenebroso. 
Como um pedófilo fica à solta, tendo uma sinistra folha de crimes sexuais 
como é o caso de Hewlett, é um desafio à racionalidade. Hewlett está num 
hospital na Alemanha, onde se trata de um câncer na garganta. É possível 
que agora se chegue ao desfecho, afinal, do caso. 
Madeleine está morta? 
Gerry e Kate lutam para que não se desista dela. Se o caso for arquivado, 
jamais se saberá o que aconteceu com Maddie. Alguns dias atrás o casal 
apareceu no prestigiadoprograma de Oprah para falar de Madeleine, e Kate 
confitrmou que o quarto da filha jamais foi desfeito nestes dois anos. No dia 
12 passado, eles fizeram uma festa para comemorar os seis anos de 
Madeleine. Bolo e seis velas. Afirmaram ter esperança de que na festa dos 
sete anos a aniversariante esteja presente. Um computador simulou o rosto 
dela como seria hoje, dois anos depois, para que alguém que acaso a veja 
poder reconhecê-la (imagem ao lado). 
Laura, no filme clássico de Otto Preminger que citei no início, tinha sido 
dada como morta, mas estava viva. 
Que com Madeleine, a pequena, indefesa, inocente Maddie, aconteça o 
mesmo. 
7 comentários » 
 
E se Susan Boyle fosse a garota napolitana? 
QUA, 27/05/09 
POR PAULO NOGUEIRA 
Deixe-me dizer antes que tudo: admiro Susan Boyle. 
Não pela aparência, para ser sincero. Susan é aquele tipo raro de mulher 
que quanto mais se produz mais fica esquisita. 
Também não a admiro como cantora, embora reconheça nela uma voz 

http://tv1.rtp.pt/noticias/?article=63900&visual=3&layout=10
http://www.youtube.com/watch?v=cMjzCHX1CnI
http://www.findmadeleine.com/
http://www.mirror.co.uk/news/top-stories/2009/05/29/madeleine-mccann-quiz-paedophile-raymond-hewlett-gives-police-dna-sample-115875-21397019/
http://www.youtube.com/watch?v=qGZp7W52Ql4
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/28/como-um-pedofilo-conhecido-pode-ficar-solto/#comments
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/27/e-se-susan-boyle-fosse-a-garota-napolitana/
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bonita. Não linda. Tenho para mim que o contraste entre a voz boa e o mau 
rosto é que faz a diferença. Susan, como garganta, não é melhor que a 
maioria das cantoras de rodízio do Brasil. 
Chrissie Hynde cantando Creep: isso para mim é arte. 
Mas enfim. 
O que mais me incomoda na Susan artista é o repertório. Não é apenas I 
Dreamed a Dream, com que ela despontou no Britain‘s Got Talent. Memory, 
em que Susan desafinou e mesmo assim foi adiante no BGT, é cafona 
também. (Acabo de ver que em sua página no twitter Lily Allen disse o 
óbvio: Susan foi mal em Memory, ―nervosa e sem timing―. Lili diz 
que Shaheen Jafargholi, um garoto de doze anos, merece vencer na final de 
sábado.) 
Minha admiração por Susan, portanto, como deve ter ficado claro, não 
reside no campo da música. 
Admiro Susan Boyle - e muito - como ser humano. Ter cuidado da mãe até o 
fim como ela fez é inspirador. Todos os depoimentos sobre ela coincidem 
em classificá-la como generosa. 
Ela oferece às pessoas um exemplo elevador. Se houvesse um Oscar de 
Gente Boa, Susan seria uma poderosa concorrente. Aqui no Reino Unido 
acabamos de ver um espetáculo lamentável na alta poesia: a primeira 
mulher a ocupar o cargo de Professora de Poesia na venerável 
Universidade de Oxford, Ruth Padel, foi forçada a renunciar depois de ter 
espalhado uma notícia desabonadora do passado de seu principal 
oponente, o Nobel Derek Walcott. Ruth negou ter feito o que fez, mas foi 
desmascarada. Vaidade das vaidades. Susan é a negação disso, em sua 
ingenuidade tocante e sua simplicidade inamovível. 
Se causei desconforto ao dizer que Susan é feia, faço como o primeiro-
ministro britânico Gordon Brown depois que o Telegraph publicou os gastos 
extravagantes de algumas pessoas de seu gabinete e de seu partido: peço 
desculpas. 
Ao vencedor as batatas, escreveu Machado de Assis. A Susan as batatas. 
Até bonecas dela estão sendo vendidas na Internet. Homer, 
num episódio de Simpsons, fez referência a ela. ―Meu sonho é ser um 
grande cantor como Susan Boyle‖, disse Homer. Demi Moore, soube-se 
hoje, virá para o Reino Unido para torcer por Susan na final de sábado. 
Convidada, pediu passagem de primeira classe e ganhou. 
Ao vencedor, portanto, as batatas. 
Por fim, confesso que errei num prognóstico sobre Susan. 
Ela tinha dito, quando apareceu no programa, que jamais beijara um 
homem. (Parece que não era bem assim.) Mas enfim: escrevi que com o 
dinheiro que fatalmente ganhará ela poderia comprar até o amor verdadeiro, 
como escreveu Nelson Rodrigues. 
Nem tanto. 
Soube-se que Susan, depois de estourar, declarou amor por um homem 
maduro, seu companheiro na igreja católica que ela freqüenta na Escócia. 
Ele não quis namorá-la. ―Eu gentilmente declinei‖, disse ele. ―Rimos, no 
final.‖ 
O declinador alegou ter idade para ser pai de Susan.  64 a 48. Hmmm. Entra 
numa lista curta de desculpas-esfarradas-para-escapar-de-uma-proposta-
amorosa. A mulher de Berlusconi decidiu pedir divórcio depois que soube 

http://www.youtube.com/watch?v=lML2N4xB9GU
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/04/15/a-melhor-cantora-feia-do-mundo/
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/04/15/a-melhor-cantora-feia-do-mundo/
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/04/15/a-melhor-cantora-feia-do-mundo/
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/tag/susan-boyle/
http://www.metro.co.uk/metrolife/music/article.html?Lily_Allen_attacks_Boyle_on_Twitter&in_article_id=671362&in_page_id=25
http://www.youtube.com/watch?v=yVU4IkzMNIo
http://www.telegraph.co.uk/comment/personal-view/5389474/Ruth-Padel-poetry-has-always-been-a-rotten-business.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Derek_Walcott
http://www.youtube.com/watch?v=RWbUvnICgi8
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que ele foi à festa de aniversário de uma bela napolitana de 18 anos, Noemi 
Letizia (foto ao lado). Berlusconi tem 72. Me pergunto o que o escocês que 
não aceitou a ofensiva amorosa de Susan teria feito se, em vez dela, fosse 
a ragazza que ganhou um colar de diamante e ouro de Berlusconi. 
A vida é injusta. 
Mas há uma beleza miserável nela que compensa tudo. 
9 comentários » 
 
―A violência contra as crianças não é coisa do passado‖ 
TER, 26/05/09 
POR PAULO NOGUEIRA 
―Engana-se quem pensa que é coisa do passado‖, diz em Dublin, capital da 
Irlanda, um integrante de um grupo de ativistas contra abusos cometidos em 
crianças. ―Os padrões de proteção às crianças desassistidas são muito 
piores na Irlanda do que em países como os Estados Unidos e a Inglaterra.‖ 
Como vocês se lembram, espalhou-se na semana passada pelo mundo um 
sentimento de perplexidade raivosa depois que foi publicado um documento 
de 2.600 páginas que descrevia violências ―endêmicas‖ em crianças 
submetidas à guarda da Igreja Católica na Irlanda entre 1930 e 1990. 
Foi um ―holocausto‖, disse a comissão responsável pelas investigações. 
Foram nove anos de trabalho. 
Numa reportagem saída na edição da Época que está nas bancas, o ator 
irlandês Pierce Brosnan, que estudou numa escola dirigida pela ordem 
Christian Brothers, sobre a qual pairam as acusações mais pesadas, 
mostrou como era seu dia a dia nos bancos escolares. ―Estávamos rezando 
o Pai Nosso e de repente um aluno chegava atrasado‖, disse Brosnam, que 
já fez James Bond no cinema. ―As veias do Padre saltavam e a gente logo 
ouvia o barulho da cabeça do garoto sendo batida contra a porta.‖ 
Alguns casos recentes reforçam o receio de quem acha que as crianças 
irlandesas ainda estão mal protegidas. Um deles tem como protagonista 
uma mãe solteira de 40 anos e seis filhos. As crianças estavam claramente 
descuidadas. Eram objeto de zombaria na escola pelo desleixo notável com 
que iam às aulas. A mãe tinha um conhecido histórico de bebida. A casa era 
suja ostensivamente. As autoridades incumbidas de zelar pelas crianças só 
tomaram uma atitude depois que o filho mais velho, de 13 anos, contou que 
vinha sendo forçado a fazer sexo pela mãe. 
Em outro caso rumoroso, um chefe de família vinha demonstrando 
inclinações suicidas e homicidas. Temia-se que ele não apenas se 
suicidasse mas também matasse a mulher e os dois filhos pequenos.  As 
autoridades mais uma vez tardaram a agir. Quando arrombaram a porta da 
casa, o homem tinha feito tudo o que se temia. 
As crianças estavam mortas. 
Os funcionários dos serviços de atendimento a crianças, denunciam os 
ativistas, não são pagos para trabalhar nos finais de semana e nem no 
período noturno. Um militante contra abusos infantis na Irlanda diz que nos 
últimos anos mais de 200 recomendações foram feitas ao governo, mas 
poucas se materializaram. Uma delas é banal: visitas de surpresa de 
inspetores a lares de crianças desamparadas. 
Que você - que está aqui lendo - sugere para proteger crianças de abusos 
de adultos? 

http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/25/um-rapaz-complica-a-vida-de-berlusconi/
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/27/e-se-susan-boyle-fosse-a-garota-napolitana/#comments
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/26/%e2%80%9ca-violencia-contra-as-criancas-nao-e-coisa-do-passado%e2%80%9d/
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/20/o-holocausto-das-criancas-irlandesas/
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/20/o-holocausto-das-criancas-irlandesas/
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/20/o-holocausto-das-criancas-irlandesas/
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/26/%E2%80%9Ca-violencia-contra-as-criancas-nao-e-coisa-do-passado%E2%80%9D/#respond
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/26/%E2%80%9Ca-violencia-contra-as-criancas-nao-e-coisa-do-passado%E2%80%9D/#respond
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A ordem Christian Brothers disse num comunicado hoje que, ―com 
vergonha‖, aceita as conclusões da comissão. Uma vergonha atrasada e 
relutante. A congregação conseguiu na justiça evitar que o relatório 
trouxesse nomes de padres acusados, calculados em 500, muitos já mortos. 
 ‖Lamentamos profundamente pelo sofrimento que causamos‖, afirmou o 
comunicado.  Sob pressão da Igreja irlandesa, a Christian Brothers decidiu 
ampliar o dinheiro destinado às compensações. Especula-se que o 
montante de indenizações vá chegar a 3 bilhões de reais. 
Veja aqui um vídeo em que uma mulher relata a (má) expêriencia que viveu, 
durante a infância e a adolescência, num abrigo da Igreja. 
Soube-se também que o Papa será inteirado dos fatos. 
A Igreja Católica na Irlanda terá que se reinventar. Ao longo dos anos, ela 
tem exportado padres para todo o mundo.  Nos Estados Unidos, metade 
dos padres católicos é oriunda da Irlanda. É menos uma questão de 
vocação em alta quantidade e mais de sobrevivência. Muitas crianças são 
encaminhadas aos seminários irlandeses para fugir da dura realidade 
econômica. 
Padre movido pela carreira e não pela vocação não serve sequer para ouvir 
a confissão de nós, pecadores. 
10 comentários » 
 
Um rapaz complica a vida de Berlusconi 
SEG, 25/05/09 
POR PAULO NOGUEIRA 
Havia uma garota no caminho de Silvio Berlusconi, 72 anos, o controvertido 
primeiro-ministro da Itália. Desde que foi pilhado em Nápoles na festa de 
aniversário de 18 anos de Noemi Letizia, a quem deu um colar de diamante 
e ouro calculado em 6 000 euros (cerca de 17 000 reais) e por quem é 
chamado de Papi, Berlusconi tem enfrentado uma crescente pressão. 
Sua mulher, Veronica, disse publicamente que ia se divorciar dele. 
Berlusconi diz que se apaixonou por Veronica ao vê-la num palco. (Abaixo à 
esquerda uma foto recente do casal.) Eles têm três filhos, na casa dos 20 
anos. Segundo Veronica, ele não compareceu à festa de aniversário de 18 
anos de nenhum dos três. ―Não posso ficar com alguém que sai com menor 
de idade‖, disse Veronica quando soube que Berlusconi fora à festa da 
adolescente napolitana. Está à vista um divórcio caríssimo. A fortuna dele é 
avaliada em 6,5 bilhões de dólares. Até autoridades católicas pediram 
publicamente que Berlusconi, em seu terceiro mandato desde 1994, desse 
um exemplo melhor a seu povo. 
Havia uma garota. 
Agora há também um rapaz: Gino Flaminio, 22 anos, ex-namorado de 
Noemi. Os dois aparecem juntos na foto acima. O jornal La Repubblica, um 
dos raros veículos de oposição a Berlusconi, que controla quase toda a 
mídia italiana, publicou no domingo uma entrevista com Gino. 
Gino desmentiu a versão oficial - sob intensa suspeita e contestação desde 
o início do escândalo - de que Berlusconi fora à festa por ser amigo do pai 
da jovem beldade, Benedito.  O ex-namorado diz que perdeu Noemi para 
Berlusconi. Disse que Berlusconi conheceu Noemi por fotos que ela tirou 
para tentar fazer andar uma carreira de modelo. As fotos chegaram às mãos 
de Berlusconi, segundo o relato. Ele se encantou e deu um jeito de 

http://www.cfcvocations.org/
http://www.youtube.com/watch?v=aXQ0fkkQVbo
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/26/%e2%80%9ca-violencia-contra-as-criancas-nao-e-coisa-do-passado%e2%80%9d/#comments
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/25/um-rapaz-complica-a-vida-de-berlusconi/
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/09/berlusconi-e-a-bela-ragazza-de-18-anos/
http://www.repubblica.it/2009/05/sezioni/politica/berlusconi-divorzio-2/parla-gino/parla-gino.html
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conhecer a garota, conforme a história contada por Gino. 
Ela era ainda menor de idade. 
Gino afirma ter presenciado alguns telefonemas de Berlusconi a Noemi. 
Sempre era ele quem pessoalmente ligava, disse o rapaz abandonado, 
nunca o secretário ou outro empregado qualquer. No final do ano passado, 
segundo Gino, Noemi foi convidada a passar uns dias na monumental 
villa de Berlusconi na Sardenha (foto ao lado). Foi. Eram, diz ele, 30 jovens. 
Gino diz que a Noemi que namorou era tão inocente que não dormia sem 
seu ursinho de pelúcia. 
Um dia antes que a entrevista de Gino chegasse às bancas italianas, a CNN 
entrevistou Berlusconi em sua sala no Palácio Grazioli, em Roma. Você 
pode ver a entrevista aqui, caso queira. Berlusconi negou qualquer 
envolvimento com Noemi e atribuiu à ―mídia esquerdista‖ - não existe 
culpado mais à mão de envolvidos em escândalos que a mídia - a 
disseminação de boatos.  Berlusconi se referiu em certo momento a si 
próprio na terceira pessoa, o que quase sempre não é bom sinal. É um 
sintoma clássico de megalomania. Berlusconi disse que só Berlusconi é 
capaz de manter de pé a aliança de centro-direita que governa a Itália. 
Afirmou, também, que é um sacrifício ocupar o cargo que ocupa. 
Como disse o Duque de Wellington, quem acredita nisso, acredita em tudo. 
Ou não? 
Queria ouvir o que você, que está lendo, pensa disso. 
Hoje foi anunciado que o Benedito, pai de Noemi, vai processar o La 
Repubblica e o antigo namorado da filha por espalhar informações 
alegadamente inverídicas. Benedito reafirma a versão pouco aceita de que 
é amigo pessoal de Berlusconi. A desconfiança em torno dessa suposta 
amizade vem de vários fatores. Nunca se soube dela no círculo do poder na 
Itália. Benedito jamais apareceu em qualquer notícia ligada a Berlusconi, 
exceto agora. É uma família humilde, imensamente distante do dia-a-dia de 
Berlusconi, um dos homens mais ricos da Itália. Com certeza não foi no 
clube e nem no restaurante que se conheceram. 
Berlusconi domina quase toda a imprensa da Itália. Tem um grande grupo 
de mídia e, como primeiro-ministro, controla a RAI, a televisão estatal. 
Mas agora ele está tendo que dar satisfação. 
Gino, pobre, simples, abandonado, complicou a vida do homem 
superpoderoso que, segundo ele, lhe tirou a linda ragazza napolitana que 
dormia com seu ursinho de pelúcia. 
8 comentários » 
 
Susan desafinou mas foi para a final 
DOM, 24/05/09 
POR PAULO NOGUEIRA 
Susan Boyle voltou ao palco que a consagrou. Lá estava ela na semifinal do 
programa de calouros da ITV Britain‘s Got Talent, agora como uma 
superestrela e não mais como a caipira escocesa que despertou desprezo 
antes de cantar e depois foi aplaudida de pé. Todo mundo a viu no 
YouTube cantando ―I Dreamed a Dream‖.Hoje foi a primeira vez que ela 
cantou ao vivo. Na apresentação passada, o programa foi gravado. 
Susan estava diferente na aparência. Sobrancelhas aparadas, cabelo 
penteado, um vestido caro colado, ou quase, ao corpo ainda gordo, mas 

http://edition.cnn.com/2009/WORLD/europe/05/25/berlusconi.interview/#cnnSTCVideo
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/25/um-rapaz-complica-a-vida-de-berlusconi/#respond
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/25/um-rapaz-complica-a-vida-de-berlusconi/#comments
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/24/susan-desafinou-mas-foi-para-a-final/
http://www.youtube.com/watch?v=CmWCqIVQpEI
http://talent.itv.com/
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/04/23/susan-boyle-faz-sucesso-porque-e-feia/
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menos que na vez anterior. Calcula-se que 12 milhões de espectadores 
estavam ligados à sua espera. Susan foi, claro, o último semifinalista a se 
apresentar. 
Estava diferente também na voz. Cometeu uma enorme desafinação logo 
no início de Memory, do musical Cats. Um início medonho. Estava 
claramente nervosa. Depois ela se recompôs, e gritou no final. Recebeu 
aplausos de pé. 
Ela não podia ser eliminada do programa. 
Virou uma atração. 
E não foi, mesmo com a desafinação mortal do início. 
Show business é assim. 
―Me sinto  fantástica‖, ela disse depois. Eram dois os concorrentes que se 
classificariam. Além de Susan, foi adiante um grupo de dança 
chamado Diversity, ou Diversidade. 
Ficou de fora uma violinista talentosa e bonita, Sue Son.  Foi para mim a 
melhor apresentação, mas não deu para lamentar o adeus de Sue. 
Ela fizera uma coisa horrível na fase anterior. Sue entrou no palco em 
parceria com uma pianista, sua melhor amiga. No meio da música, a dupla 
foi interrompida. As duas saíram, mas depois os jurados chamaram Sue de 
volta ao palco e lhe foi perguntado se toparia seguir sozinha, sem a amiga. 
Ela hesitou o mínimo possível e topou. Passou para a semi. 
Ali, Perdeu a amiga. 
Agora, perdeu também o holofote. 
Só não perderá a fama de traidora. 
Susan estará na final no próximo dia 30. Lutará, ou cantará, por um prêmio 
de 100 000 libras, cerca de 320 000 reais, e ainda uma apresentação diante 
da Rainha. 
Se o programa for sério, ela vai ter que cantar bem melhor para conseguir a 
honra de ser ouvida pela Rainha. 
25 comentários » 
 
Você quer salvar a vida de uma criança? 
SÁB, 23/05/09 
POR PAULO NOGUEIRA 
―Todos os argumentos que provam a superioridade humana não eliminam 
este fato: no sofrimento os animais são semelhantes a nós.‖ 
É uma frase de Peter Singer, 62 anos, filósofo e professor  australiano de 
Melbourne que publicou em 1975 um livro que é um marco na defesa dos 
animais. O livro se chama ―Libertação Animal‖. Singer é professor de ética 
em Princeton, uma universidade americana de primeira linha. Casado, pai e 
avô, oriundo de uma família de classe média judaica, Singer divide hoje seu 
tempo entre Melbourne e Princeton. Singer dá aula de ética sob o prisma do 
utilitarismo, ou da aplicação dela, ética, ao dia a dia. 
É uma voz potente. Peter Singer apareceu em 2005 na lista das 100 
pessoas mais influentes do mundo feita anualmente pela revista Time. 
Singer está divulgando seu novo livro. Com ele espera usar sua influência 
para convencer todos nós a nos mexermos para combater a miséria. O 
nome do livro, ainda não lançado no Brasil, é ―The Life You Can Save‖ (A 
Vida Que Você Pode Salvar). 
―Se está em nosso poder evitar que alguma coisa muito ruim aconteça, sem 

http://www.youtube.com/watch?v=5pg3fvanDDc
http://www.youtube.com/watch?v=Pb_Mjg4xKm8
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/24/susan-desafinou-mas-foi-para-a-final/#comments
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/23/voce-quer-salvar-a-vida-de-uma-crianca/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Singer
http://www.time.com/time/subscriber/2005/time100/scientists/100singer.html
http://www.time.com/time/subscriber/2005/time100/scientists/100singer.html
http://www.time.com/time/subscriber/2005/time100/scientists/100singer.html
http://www.thelifeyoucansave.com/
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com isso sacrificar nada moralmente significativo, devemos fazer isso‖, 
afirma Singer. Exemplo que ele dá: você vê uma criança se afogando numa 
lagoa rasa. Está claro que o certo é saltar no lago e salvá-la. Suas roupas 
ficarão molhadas, mas e daí? Não importa se há por perto outras pessoas 
que vão também pular na água para salvar a criança. O moralmente certo é 
você saltar. 
O mesmo vale para a fome.  ―Não existe alguma coisa errada em vivermos 
num mundo em que 27 000 crianças morrem a cada dia?‖, diz Singer. 
Imagine que com 50 reais por mês uma criança destinada à morte por falta 
de comida pudesse ser salva. Você daria esse dinheiro para salvá-la, assim 
como pularia no lago para resgatar a criança que se afoga? 
Singer defende em seu livro a tese de que todos nós, que podemos, 
devemos ser taxados para a erradicação da miséria. Não uniformemente: 
paga mais quem tem mais. Ele próprio destina 25% do que ganha ao 
combate da pobreza extrema. Também na defesa dos animais ele oferece 
seu exemplo prático: é vegetariano. Ele se graduou em Oxford, a célebre 
universidade britânica. Lá conheceu um amigo que o iniciou na questão dos 
direitos dos animais e, em conseqüência, no vegetarianismo. (Dele Paul 
McCartney não poderia puxar a orelha como fez com o Dalai Lama ao saber 
que o líder budista não rejeita uns bifinhos apesar de pregar contra o 
sofrimento de todos os seres sencientes.) 
Singer é um provocador, um ―contrarian‖, para usar uma expressão em 
inglês. Um contrariador, alguém que vai, com coragem e substância, contra 
a corrente. Sua defesa dos animais nos anos 70 só se tornaria 
mundialmente aceita e disseminada muito tempo depois. Uma amostra do 
seu pensamento pode ser contemplada no vídeo de uma 
entrevista disponível aqui. 
Ele gosta de fazer o leitor pensar. Num artigo, colocou um dilema mais ou 
menos assim. Um veículo desgovernado está indo para cima de cinco 
pessoas. Você pode desviá-lo, só que uma outra pessoa vai ser atingida. 
Que você faria? 
O provocador às vezes também é provocado. É melhor você gastar dinheiro 
com alguém que tenha futuro ou em alguém tão comprometido fisica e 
mentalmente que se torne uma ―não pessoa‖? Pela ética utilitária de Singer, 
a resposta é fácil. A revista The New Yorker, num perfil sobre Singer, provou 
que nem sempre as coisas são simples. Singer gastou um bom dinheiro 
para cuidar de sua mãe com Ahlzmeir. A visão darwiniana de escolha pelos 
mais aptos dá aos detratores de Singer material para acusá-lo de ser, 
filosoficamente, parecido com o nazismo que matou gente de sua família. 
Em seu novo livro Singer conta histórias inspiradoras de gente, como ele 
próprio, que está ajudando a diminuir as estatísticas mortais de fome no 
mundo. Um magnata que doou o grosso do dinheiro para os pobres e ficou 
apenas com o suficiente para viver uma vida simples. Um médico que foi 
para um lugar remoto em que às vezes é obrigado a viajar horas para 
atender pacientes miseráveis. 
Peter Singer desde muito tempo sonha com um mundo menos errado, em 
que não morram 27 000 crianças por dia. 
Mas não apenas sonha. Também age. 
3 comentários » 
 

http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/02/19/o-dalai-lama-tem-o-direito-de-comer-carne/
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/02/19/o-dalai-lama-tem-o-direito-de-comer-carne/
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/02/19/o-dalai-lama-tem-o-direito-de-comer-carne/
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/02/19/o-dalai-lama-tem-o-direito-de-comer-carne/
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/02/19/o-dalai-lama-tem-o-direito-de-comer-carne/
http://www.youtube.com/watch?v=3bi81JcddWc
http://www.nysun.com/arts/putting-practice-into-ethics/69595/
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/23/voce-quer-salvar-a-vida-de-uma-crianca/#comments
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Federer vai ser de novo número 1 
DOM, 17/05/09 
POR PAULO NOGUEIRA 
Fiquei 60 libras mais rico esta tarde. 
Apostei em Federer numa casa londrina. Dois por um. Nadal era tão favorito 
que pagavam uma libra para cada três apostadas. 
Achava, francamente, que Nadal ia ganhar. Mas torço por Federer, e seria 
um absurdo apostar numa derrota sua. 
Federer é mais jogador que Nadal. Saca melhor, agride melhor, voleia 
melhor. 
Mas Nadal tem mais, qual a palavra?, força. Força mental. Não entrega 
nunca. Nunca. O que ele fez ontem contra Djokovic foi inacreditável. 
Qualquer outro jogador teria sido batido por Djokovic ontem, exceto Nadal. 
Nadal tem também mais malandragem que Federer. É comum, nas horas 
complicadas, ele interromper as partidas por alegados problemas físicos. O 
adversário esfria. E Nadal volta ao jogo em altíssima velocidade, num 
desmentido quase ostensivo à suposta contusão. 
Nadal fez isso contra Djokovic. Mas Djokovic não pode falar nada. Ele é um 
mestre nesta esperteza. 
Federer é mais elegante que ambos. Joga o jogo. 
Foi bom vê-lo ganhar de Nadal depois de cinco derrotas consecutivas para 
ele. 
Foi uma vitória completa: no piso em que Nadal é o maior da história, e em 
Madrid, diante de uma torcida inconveniente que sempre se comporta como 
se fosse um jogo de futebol e não de tênis. 
Vi ontem uma entrevista de Federer depois da vitória sobre Del Potro. Ele 
disse que o maior problema que vinha sentindo nos últimos tempos era a 
perda de qualidade no saque. Um serviço menos preciso e menos rápido. 
Ele ganhou a partida com um ace. Bom sinal. 
Depois, correu em direção a rede para cumprimentar sua 
nêmesis apontando o indicador para a torcida. Número 1. 
Não me venham com essa de que Nadal estava cansado. Bobagem. Se 
fosse isso ele não teria encontrado forças para bater Djokovic num tie-break 
decisivo simplesmente eletrizante no dia anterior. 
Nadal tem apenas 22 anos, e uma resistência física espantosa. É possível 
que esteja treinando neste momento em que escrevo. Ele já disputou e 
ganhou partidas mais longas que a de ontem, e depois voltou para a rodada 
seguinte zero quilômetro. 
Nadal, como Sampras fazia, com freqüência se finge de morto para 
desnortear o adversário. É mais um truque, mais uma esperteza. 
Federer desta vez não caiu na armadilha. 
Se caísse, Nadal teria virado o jogo, como habitualmente acontece quando 
ele está atrás. 
Federer claramente quer voltar a ser número 1. 
Dobro a aposta que fiz nele hoje. 
Aposto 60 libras em que ele vai retornar ao topo. 
Alguém topa? 
comentários » 

 

http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/17/federer-vai-ser-de-novo-numero-1/
http://www.youtube.com/watch?v=EF6icB8r1Pg
http://www.youtube.com/watch?v=If_jfaF7s3U
http://www.youtube.com/watch?v=If_jfaF7s3U
http://www.youtube.com/watch?v=If_jfaF7s3U
http://www.youtube.com/watch?v=KT4SFXELuj0
http://www.youtube.com/watch?v=KT4SFXELuj0
http://colunas.epoca.globo.com/pelomundo/2009/05/17/federer-vai-ser-de-novo-numero-1/#comments
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Dilma no segundo turno 
DOM, 31/05/09 
POR PAULO MOREIRA LEITE 
É divertido brincar com números de pesquisa eleitoral quando faltam um ano 
e cinco meses para a corrida às urnas. Os números podem ser corretos e 
apurados com rigor, mas seu valor é extremamente relativo, pois muita 
novidade irá ocorrer até lá. 
Pelos números do DataFolha divulgados hoje, José Serra lidera a corrida 
presidencial, com 38% das preferências. Dilma já está em segundo, com 
16%. 
Considerando que os brasileiros escolhem o presidente pelo sistema de 
dois turnos, a verdadeira notícia encontra-se em outro lugar. Haverá 
segundo turno? Neste caso, quem é o favorito? 
Na pesquisa anterior, José Serra parecia capaz de ganhar a eleição no 
primeiro turno. Sua votação, isolada, era superior à soma de seus 
adversários: 41% a 38%. Não mais. 
Sob impacto da aprovação de Lula, cuja popularidade voltou a subir e se 
encontra a apenas 1 ponto de seu máximo histórico, os números se 
inverteram e hoje a soma dos adversários de Serra fica em 41%, enquanto o 
governador de São Paulo tem 38%. 
Imagine, agora, que estes números sejam confirmados em 3 de outubro de 
2010, a data do primeiro turno. Na segunda fase, teremos Serra com 38%. 
De outro, Dilma, com 16%. 
No meio, os eleitores de Ciro Gomes (15%) e Heloísa Helena (10%). 
Quando se avalia a região desses eleitores e o perfil dos candidatos, é fácil 
concluir que são grandes as chances de Dilma herdar a grande maioria 
desses. Ciro é aliado e ex-ministro. Faz campanha anti-Serra. Heloísa 
Helena faz campanha contra Lula mas é pouco provável que peça voto para 
Serra no segundo turno. Não fez isso em 2006. 
Um mês depois de anunciar que havia retirado um linfoma e iria fazer 
quimioterapia para impedir o ressurgimento do cancer, esta é a melhor 
notícia que Dilma já recebeu desde que Lula assumiu que ela é sua 
candidata de Lula para 2010. 
35 comentários » 
 
As mãos de Nelson Freire 
DOM, 31/05/09 
POR PAULO MOREIRA LEITE 
O novo presente de Juliana Poletti é Nelson Freire, um piano — e 
Beethoven. Vamos ler e ouvir 
Nelson Freire, ao tocar peças ―de ouvido‖ aos três anos de idade, 
surpreendeu de tal modo a família que ela se viu obrigada a trocar a pacata 
Boa Esperança, em Minas Gerais, pelo Rio de Janeiro. Nelson tinha oito 
anos quando fez seu  primeiro recital, tocando a Sonata em Lá Maior K331, 
a mais famosa de Mozart. Aos 15, sua carreira internacional  já era uma 
realidade. Você pode conferir a técnica do menino-prodígio de Minas no link 
abaixo, onde ele interpreta o primeiro movimento da sonata ―Waldestein‖, de 
Beethoven. Além do som, preste atenção às imagens — que mostram, em 

http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/31/dilma-no-segundo-turno/
http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/31/dilma-no-segundo-turno/#comments
http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/31/as-maos-de-nelson-freire/
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detalhes, os movimentos de mãos de um grande pianista. 
http://www.youtube.com/watch?v=xwCujH0SQIw&NR=1 
5 comentários » 
 
A solução é nivelar por baixo? 
SÁB, 30/05/09 
POR PAULO MOREIRA LEITE 
Um de nossos melhores comentaristas enviou um comentário seco e duro 
em defesa das cotas. Para sustentar a idéia que este regime é a melhor 
resposta à desigualdade estrutural do país, ele argumenta, com 
mordacidade: 
―Para aqueles que acham (a cota) um absurdo, ponham seus filhos na 
escola pública, não os matriculem em cursinhos e vamos desta forma auferir 
os méritos.‖ 
Duvido que seja uma boa idéia. 
Considerando que 70% do desempenho de cada estudante, em qualquer 
escola, é um reflexo do ambiente cultural das famílias, é até possível que a 
desigualdade só mudasse de endereço.  Mas a questão não é esta. 
Diante do abismo de qualidade entre a rede privada e a rede pública, onde 
salvam-se os casos raros de sempre, outro efeito seria nivelar por baixo. É 
essa igualdade que queremos? 
Parece. Se for assim, o nível geral do ensino no país vai cair a patamares 
que ninguém pode imaginar. 
Por razões históricas e políticas, nas últimas décadas o Brasil construiu uma 
rede de escolas privadas de padrão razoável. 
Há muito mercantilismo em diversos estabelecimentos. Muitas escolas são 
puro marketing, apoiado em resultados de vestibular e mesmo de exames 
como o ENEM. 
Mas é fato que os alunos de uma boa parte dos estabelecimentos privados 
tem um ensino de bom padrão e oferece uma visão de mundo abranjente 
aos estudantes. Não por acaso, muitos pais se sacrificam para dar um 
ensino melhor aos filhos. 
Seria injusto imaginar que fazem isso pelo vestibular. Sabem que uma boa 
formação é uma riqueza para toda a vida. 
Essas escolas privadas são obra dos empresários da educação mas uma 
conquista dos pais, que pagaram por ela, muitas vezes com grande 
sacrifício. 
E também é um patrimonio de toda a população, já que recebem um 
conjunto de facilidades que acabam nas costas do contribuinte. 
O que se deve fazer é o contrário: aproximar o padrão de ensino da escola 
pública da escola privada, diminuir a desigualdade, num movimento para 
cima. Nós queremos o progresso, não é mesmo? 
48 comentários » 
 
50 anos sem Billie Holiday 
SEX, 29/05/09 
POR PAULO MOREIRA LEITE 
Jornalista formada pela Universidade de Brasília, Juliana Poletti sempre 
dividiu sua atenção entre reportagens sérias, de temas políticos e questões 
internacionais, e a música de qualidade. Estudou piano por três anos. Hoje, 

http://www.youtube.com/watch?v=xwCujH0SQIw&NR=1
http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/31/as-maos-de-nelson-freire/#comments
http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/30/a-solucao-e-nivelar-por-baixo/
http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/30/a-solucao-e-nivelar-por-baixo/#comments
http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/29/50-anos-sem-billie-holiday/
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dedica-se a desvendar os segredos do violencelo. Ela mandou um belo 
presente para o blogue: um pequeno texto sobre a grande Billie Holiday, 
morta há exatamente 50 anos, como uma das cantoras mais influentes de 
nossa época. Vamos ler seu texto e depois ouvir: 
Há 50 anos aquela fatia da humanidade que aprecia a boa música 
lamentava a morte de Billie Holiday, uma das grandes cantoras americanas 
de qualquer época. Frank Sinatra, seu admirador, dizia que foi a cantora 
―mais influente do século.‖ Nascida como Eleanora Harris, sua carreira foi 
uma vitória sobre uma existência de muita tristeza. Estuprada aos 11 anos 
de idade, tinha apenas 13, e se encontrava num bordel, quando fez uma 
descoberta que mudaria sua vida para sempre – uma vitrola. Com uma voz 
rouca e sensual, Billie Holiday nunca aprendeu a ler partituras  mas isso não 
fazia muita falta. Tinha um estilo único de cantar, valorizava os versos de 
cada música e também sabia improvisar. Morreu destruída pela heroína. 
Uma boa forma de homenagear esse talento bruto e inesquecível é ouvir 
Solitude, no link abaixo: 
http://www.youtube.com/watch?v=6d4KCZwUxRU  
7 comentários » 
 
Budapeste, o filme, é muito bom 
SEX, 29/05/09 
POR PAULO MOREIRA LEITE 
Você pode dar um desconto de 50% em tudo o que vai ler nesta avaliação 
de Budapeste, o filme. É que, contrariando conselhos de diversos amigos, 
não li o livro. Tudo o que sei e penso da história, dos personagens, do 
começo e do desfecho, se baseia no filme. Não posso comparar, dizer que 
em tal capítulo a cena ―y‖ ficou melhor do que no cinema nem avaliar se a 
idéia ―x‖ de Chico Buarque foi bem captada e traduzida pelo diretor Walter 
Carvalho. Outros comentaristas, que leram o livro e viram o filme, com 
certeza terão uma contribuição mais rica para nossa discussão. Escrevam, 
por favor. Achei o filme ótimo. As imagens são belíssimas, a direção é 
suave, os atores, a começar por Leonardo Medeiros, estão muito bem. O 
enredo traduz para as telas, na forma de ação, reflexões próprias de nosso 
tempo, como a perda de identidade, a dificuldade de comunicação, a 
falsidade, o desmanche ideológico — simbolizado pelo lenta passagem de 
uma estatua de Lenin, desfeita em pedaços, numa barca pelo rio Danúbio. 
Mas o final tem esperança. 
8 comentários » 
 
Houston fica longe do SUS 
SEX, 29/05/09 
POR PAULO MOREIRA LEITE 
O esforço de José Alencar para defender sua vida contra um cancer que 
resistiu a todos os tratamentos convencionais e agora o leva a buscar uma 
terapia experimental em Houston motivou comentários solidários no blogue: 
O leitor Renato Romanó escreveu: 
―Conheci o Vice-Presidente José Alencar em 1994,quando em sua 
campanha para Governador de Minas.Ele é amigo de minha família,sua 
senhora é muito próxima de minha mãe,e é conterrâneo de meu pai. José 
Alencar sempre se manteve sereno, útil, correto, justo,corajoso,e valoroso. 

http://www.youtube.com/watch?v=6d4KCZwUxRU
http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/29/50-anos-sem-billie-holiday/#comments
http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/29/budapeste-o-filme-e-muito-bom/
http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/29/budapeste-o-filme-e-muito-bom/#comments
http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/29/houston-fica-longe-do-sus/
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É um lutador incansável pela boa causa e pela vida. Força, José Alencar!!! 
O Brasil precisa de vossa excelência!!!‖ 
Luiz Antonio de Magalhães Neto escreveu sobre este ―grande brasileiro‖ 
para desejar que ―a medicina e Deus lhes dê a cura para que um dia ele 
possa governar este pais.‖ 
Mas, num país onde a saúde pública chega a ter ser uma tragédia no 
cotidiano de muitas pessoas, o tratamento de José Alencar chamou atenção 
para as mazelas enfrentadas pelo cidadão comum. 
José Roberto escreveu: 
―Com prestígio, vice-presidente, e dinheiro ele tem mais recursos para lutar. 
Minha solidariedade a todos que estão na fila de transplante e nos 
corredores do SUS! 
O leitor Marcos: 
―Nossa  classe média deveria defender com unhas e dentes um sistema de 
saúde Universal. A casos em que só sendo rico como o vice José Alencar 
para ter um tratamento adequado.‖ 
O leitor que se assina Mrtr lembrou pacientes que enfrentam o cancer pelo 
SUS e ―saem de seus domicílios de madrugada se deslocam para outras 
cidades bem distantes por estradas cheias de buracos e ambulancias 
caindo aos pedaços.      Esses sim são verdadeiros herois.‖ 
Marcia escreveu: ‖ Admiro a sobriedade e a simpatia de nosso vice-
presidente, mas me solidarizo com os milhares de brasileiros que amam a 
vida e dependem do SUS e que não podem ir a Houston se tratar. 
O leitor Diogo lembrou que Alencar viaja num momento em que o Supremo 
discute uma proposta de eliminar um parágrafo da Constituição que 
assegura o tratamento médico ―universal e igualitário‖ para toda a 
população. 
―É admirável a força de vontade do vice-presidente, mas como bem se sabe, 
é ―admirável‖ também o seu patrimônio. Dessa forma, sem sequer lamentar 
a falta que fará este dinheiro gasto (que não foi pouco) é mil vezes mais fácil 
encarar um câncer da magnitude que seja, sem preocupar parentes e 
descendentes. ‖ 
Com uma franqueza de quem conhece a vida difícil dos humildes, o 
leitor refere-se aos centavos que muitas famílias precisam economizar na 
hora em que é preciso tratar de um doente. ―Os  parentes meditam nas filas 
do metrô e em pé nos ônibus a falta que fará aquela mísera poupança que 
vai ter de ser gasta para salvar um moribundo. Entendamos, por favor as 
circunstâncias desse alegado ―egoísmo‖ e ―conformismo‖. Houston não é o 
SUS, minha gente!‖ 
Referindo-se à discussão no Supremo, Diogo acrescenta que uma emenda 
a Constituição pode suspender ―o direito dos brasileiros de requisitar ao 
Governo os remédios caríssimos para salvar as suas vidas. É ou não é, 
absurdo?‖ 
Acho que este debate é importante. A saúde pública é responsabilidade dos 
governantes mas é injusto e errado cobrar de José Alencar a capacidade de 
assegurar a 185 milhões de brasileiros um tratamento como o 
seu. Alencar merece toda solidariedade.  Mas a doença de um vice-
presidente pode servir para o país discutir o tratamento de pacientes graves 
que lutam pela vida em condições muito difíceis — quando há até um 
movimento para cortar medicamentos que são considerados caros demais. 
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22 comentários » 
 
No palanque de 2010 
SEX, 29/05/09 
POR PAULO MOREIRA LEITE 
Dando um desconto para a horrenda gravata de Luiz Inácio Lula da Silva, 
num verde-bordô-branco que parecia decoração de cantinas do Bixiga, o 
programa eleitoral do PT foi um legítimo ensaio para 2010. 
A ordem de aparições foi de baixo para cima: começou com deputados, 
subiu para governadores e ministros. Ninguém apareceu mais que os 
outros.  O tom era identico em todas as vezes e todos pareciam ler o 
mesmo texto, escrito pela mesma equipe, para dizer as mesmas coisas sem 
uma nota fora do tom.  A reforma partidária empacou no Congresso mas ao 
menos no horário político o PT fala como lista fechada. 
Após uma contagem regressiva destinada a garantir o suspense, surgiu o 
próprio Lula.  Mas a função de encerrar o programa coube a Dilma Rousseff, 
que, num discurso sintomático, de quem é candidata acima de qualquer 
dúvida, falou de um governo preocupado com a vida ―das pessoas‖ — 
sujeito típico de quem procura ampliar votos para além de ―classes‖, dos 
―menos favorecidos‖ e dos ―excluídos‖ que marcaram o eleitorado petista. 
Não é a primeira vez que o PT faz isso mas chamou atenção. Para 
uma ministra com histórico de gabinetes, ‖pessoa‖ é uma ponte para 
humanizar-se. 
A verdadeira mensagem do programa não está na tela, mas fora dela. 
Enquanto a economia seguir morna, mas não gelada, o palanque de Lula 
seguirá fazendo comparações com FHC. Como já aconteceu em 2006, este 
é o seu argumento em 2010. 
13 comentários » 
 
A ex-futura reforma política 
QUI, 28/05/09 
POR PAULO MOREIRA LEITE 
| TAGS REFORMA POLÍTICA 
Na entrevista que deu a Helio Gurovitz e a mim, publicada na edição da 
Epoca que está nas bancas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que 
a reforma política era ―inexorável.‖ Enganou-se mas não estava sozinho. 
Menos de um mês depois de ter sido anunciada, a reforma política foi 
arquivada pelas lideranças do Congresso. Quando as discussões 
começaram, a impressão é que duas propostas eram de consenso: os 
fundos públicos de campanha; e o voto em listas fechadas de partidos. 
Dizia-se inclusive que essas regras poderiam já entrar em vigor nas eleições 
do ano que vem.  
Embora as duas propostas estejam ligadas, e seja difícil imaginar uma coisa 
sem a outra, a conversa morreu quando se verificou que os parlamentares 
rejeitam a idéia de lista de fechada. Quaisquer que sejam os argumentos 
defendidos em público, a explicação real é simples: a maioiria não confia 
nem nas próprias lideranças partidárias e teme ser prejudicada na luta 
interna, onde um parlamentar bom de voto pode ser colocado no penúltimo 
lugar da fila e encerrar a carreira prematuramente. 
É difícil encontrar uma prova tão grande de fraqueza de nosso sistema 

http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/29/houston-fica-longe-do-sus/#comments
http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/29/no-palanque-de-2010/
http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/29/no-palanque-de-2010/#comments
http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/28/a-ex-futura-reforma-politica/
http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/tag/reforma-politica/
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político. 
O sujeito não teme o adversário mas o próprio colega de legenda.  
É o caso de perguntar: que partidos são esses? 
22 comentários » 
 
Alencar em combate 
QUI, 28/05/09 
POR PAULO MOREIRA LEITE 
Como 185 milhões de brasileiros, não posso deixar de apreciar o esforço do 
vice-presidente José Alencar para defender a própria vida. 
Já não sei há quantos anos Alencar enfrenta o cancer. Perdi a conta de 
quantas cirurgias já fez. A impressão é que um tumor desaparece apenas 
para dar lugar a outro. 
Alencar não desiste e está certo. Não consigo imaginar quando ele já 
investiu no combate à própria doença mas sei que não foi pouco dinheiro. 
Mas este não é o fator decisivo. 
Ele nos lembra que a vida é, antes de tudo, um ato de coragem. 
A luta do vice mostra que a vida não é uma mercadoria que possa ser 
negociado ao sabor das conveniencias do momento, mas é um raro bem 
absoluto. 
Ao chegar ontem a Houston, onde vai submeter-se a um tratamento 
experimental, o que costuma ser oferecido depois que as opções 
convencionais deixaram de oferecer resultado, Alencar não se fez de 
altruísta. Lembrou que tem interesse pessoal no sucesso do tratamento. 
Disse que pretende ficar curado. 
Alencar não tem vergonha de sua vontade de viver. É maravilhoso e é 
instrutivo. 
Vivemos uma sociedade que construiu um discurso conformista e medroso 
diante da morte. É como se os médicos, os parentes e mesmo os amigos 
ficassem constrangidos diante de pessoas que não aceitam a idéia de 
morrer e que fazem questão de viver até o último sopro — atitude que 
implica em cobrar responsabilidades e solidariedade de quem tudo assiste. 
Diante de uma doença incurável, de prognóstico ruim, muitas pessoas não 
suportam a dor alheia e sugerem que o paciente interrompa um tratamento 
que pode lhe trazer um tempo a mais de vida — que nunca mais poderá ter 
de volta. 
São as pessoas que, após o pior desfecho, são capazes de dizer: ―mas pelo 
menos agora ele parou de sofrer…‖ 
Alencar lembra que não há um ―pelo menos‖ neste caso. Sem perder 
a calma nem a sinceridade, segue no combate. 
O vice presidente merece uma longa vida. 
18 comentários » 
 
Quem ganha com as cotas 
QUA, 27/05/09 
POR PAULO MOREIRA LEITE 
Ao decidir suspender as cotas no vestibular das universidades públicas 
daquele Estado, a Justiça do Rio de Janeiro deu uma nova chance para que 
se possa debater com maior profundidade uma mudança que coloca em 
questão a democracia e a igualdade entre cidadãos.  

http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/28/a-ex-futura-reforma-politica/#comments
http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/28/alencar-em-combate/
http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/28/alencar-em-combate/#comments
http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/27/quem-ganha-com-as-cotas/
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Sou contra as cotas e sou a favor do mérito. Acho que um país como o 
Brasil não tem o direito de excluir de suas melhores universidades, durante 
várias gerações, aqueles estudantes que, em exames tecnicamente isentos 
— sem privilégio de origem, raça ou gênero — podem demonstrar  que tem 
maior preparo e competência para frequentar seus cursos. 
Sou a favor da ampliação de vagas em todos os níveis. Também acho que 
as autoridades tem o dever de investir de forma cada vez mais no ensino 
público, em regiões carentes. 
O efeito das cotas é organizar a fuga dos melhores cérebros: reserva-
se uma parcela enorme das vagas das universidades — 50%, ou 60%, na 
versão mais recente — para alunos escolhidos por critérios não 
acadêmicos. 
Em função disso, uma parcela imensa dos alunos que foram capazes de 
apresentar mais  conhecimento e talento para frequentar as 
universidades publicas serão forçados a mudar-se para o ensino privado. 
Ou podem mudar de país. Ou até abandonar os estudos porque não terão 
condições de fazer uma coisa nem outra. Pergunto quem irá ganhar com 
isso. 
Está na hora de se perguntar por que poucos países usam as cotas e 
nenhum emprega um sistema semelhante ao do Brasil. 
O preconceito racial não é um drama apenas brasileiro. É uma herança 
colonial vergonhosa, presente no mundo inteiro, que deve ser encarado e 
combatido.  
Na França, atinge imigrantes de várias origens, especialmente os árabes.  
Na Alemanha, os descendentes de turcos. No Japão, atinge até os 
dekasseguis, que são descendentes de japoneses. Em nenhum desses 
lugares existem cotas. E ali estão universidades de ponta na Europa e na 
Ásia. 
As cotas existem nos Estados Unidos mas nem de longe envolvem 50% das 
vagas,  uma quantidade absurda. Também não valem para as melhores 
universidades. 
Nos EUA, as cotas são uma regra que vale para universidades públicas que, 
naquele país, são estabelecimentos de segunda linha. As grandes 
universidades são instituições privadas, que tem autonomia para 
estabelecer quem entra e quem fica de fora. 
Mesmo nos Estados Unidos, sabe-se quem ganhou e quem perdeu com o 
sistema. 
A classe média negra foi beneficiada. A classe média hispânica também. 
Mas o gueto negro não se mexeu. 
Quem comprou a idéia de cotas pensando em beneficiar a população mais 
pobre deveria pensar nisso.  
18 comentários » 
 
Na trincheira da Gazeta 
QUA, 27/05/09 
POR PAULO MOREIRA LEITE 
Leio que o fim da Gazeta Mercantil está próximo e que o jornal pode deixar 
de circular na sexta-feira. É muita tristeza e muita dor. 
Os anos tem passado e cada vez mais eu me convenço que os jornais que 
importam são como as nações. 

http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/27/quem-ganha-com-as-cotas/#comments
http://colunas.epoca.globo.com/paulomoreiraleite/2009/05/27/na-trincheira-da-gazeta/
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Precisam de historia para encontrar seu lugar, crescer e mostrar o que tem 
a dizer para homens e mulheres de seu tempo e, por fim, tornar-se parte da 
cultura de um país. Fundada em 1920, a Gazeta fez isso durante décadas. 
Foi uma escola de jornalismo para pelo menos duas gerações de repórteres 
e editores de economia que precisavam entender um país que se 
modernizava. Formava profissionais capazes de saber o que aconteceu 
ontem mas também explicar o que poderia vir amanhã. Criou um espaço 
próprio, um jornalismo único. 
A Gazeta ajudou os jornalistas a pensar a notícia dentro de um contexto — 
fosse uma informação sobre comida em lata, uma discussão sobre alta de 
juros, ou uma eleição presidencial. 
Fui correspondente do jornal em Washington e posso testemunhar um fato 
raro. Quem já visitou um país estrangeiro sabe como é difícil encontrar 
informações confiáveis sobre o Brasil. Mas as pessoas que tinham bom 
conhecimento do país  devotavam um respeito real pela Gazeta, admiravam 
sua credibilidade e rigor. 
Como tantos, o jornal cobrava responsabilidade de seus profissionais. Mas, 
como poucos, dava como  contrapartida a liberdade de apurar e escrever. 
Poucas vezes conheci um veículo onde a apuração dos repórteres era tão 
respeitada e considerada — o que ajuda a entender o respeito e 
consideração que a publicação adquiriu. 
Nos últimos anos acompanhei, a uma distância razoável, o esforço dos 
profissionais da Gazeta para colocar o jornal na rua, em condições cada vez 
mais difíceis, com falta de recursos para cumprir tarefas básicas de 
reportagem, de salários atrasados com frequencia — problema antigo, que 
já ocorria quando eu estava por lá. 
Essa situação me faz admirar cada um dos profissionais que permaneceu 
em seu posto. Havia uma força interna admirável em seu comportamento. 
Em tempos recentes, participamos de algumas coberturas comuns, dentro e 
fora do Brasil. Encontrei jornalistas de cabeça erguida, competentes, 
honrados, disputando cada informação com garra. Estavam na guerra de 
trincheira, a forma mais difícil de batalha, como ensinam os manuais 
militares. 
A crise da imprensa é um fenômeno mundial mas em algumas empresas ela 
é mais dolorosa do que em outras. Os impasses são mais evidentes. Muitos 
véiculos pagam a conta de dramas internos maiores, de erros decisivos, 
duradouros e colossais. 
A tragédia atual da Gazeta é a fábula mais triste que já vi sobre uma grande 
oportunidade desperdiçada, uma grande chance atirada pela janela.  É a 
história de quem consegue perder dinheiro enquanto explora uma mina de 
ouro. 
A péssima situação da Gazeta é uma péssima notícia para jornalistas e 
cidadãos. Mesmo em situação dificílima, a possibilidade de um jornal fechar 
as portas diminui as opções de informação e de opinião. Desfalca o debate. 
Neste país de poucos leitores, os jornais talvez sejam ainda mais 
necessários. São indispensáveis como os hospitais e as escolas, as ruas e 
avenidas por onde passam pessoas e automóveis, os bares onde todos se 
divertem. 
7 comentários » 
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Procurador diz que tapetão ajudou Simonal 
TER, 26/05/09 
POR PAULO MOREIRA LEITE 
Apareceu um novo testemunho para animar as discussões em torno do filme 
―Wilson Simonal — Ninguém sabe o duro que dei.‖ 
Um ponto importante do documentário foi o episódio em que ele mandou 
torturar seu próprio contador, para forçá-lo a confessar que havia dado um 
desfalque em suas finanças.  
Como sabe quem já viu o documentário, este caso marcou uma virada 
terrível na vida de um cantor até então popularíssimo, de reputação 
imaculada. 
A partir daí a carreira de Simonal entraria em declínio permanente, que só 
seria interrompido com sua morte, aos 62 anos, em 2000. 
Foi naquele momento dramático, em 1971, que apareceram as 
supreendentes ligações de Simonal com agentes do DOPS e com os órgãos 
de repressão, que o levaram a ser acusado de dedo-duro em vários órgãos 
da imprensa da época.  
Apoiado em vários depoimentos, o documentário contesta essa versão e 
sustenta que as únicas vezes em que Simonel fez o papel de dedo-duro foi 
no momento em que acusou falsamente seu contador de desfalque e, 
depois, de ser terrorista e ameaçar sua família.  
Conversei com o atual deputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ), que era 
um jovem promotor de Justiça nos anos 70. 
Ele fez a denúncia contra Wilson Simonal, seu motorista e três agentes do 
DOPS, a quem acusou do crime de extorsão. O motorista e os 
agentes sequestraram o contador que, para escapar de uma violência sem 
fim, assinou uma confissão falsa onde dizia o que lhe pediam — mas depois 
tomou a iniciativa de denunciar o caso à polícia. 
Num primeiro momento, o contador foi torturado na empresa de Simonal. 
Em seguida, foi levado para uma dependência dos órgãos de segurança no 
Alto da Boa Vista, onde passou uma noite sendo massacrado.    
Biscaia não foi ouvido no documentário mas tem muito a dizer sobre o caso. 
―As provas eram tão claras que todos foram condenados a cinco anos de 
prisão,‖ recorda-se. ―Não havia como negar o que havia acontecido. Até um 
zelador do prédio do escritório de Simonal viu o contador todo machucado.‖ 
O julgamento e a condenação envolviam um ídolo popular e deixaram o 
país em estado de choque. O juiz, que vinha de uma família de militares, era 
insuspeito de qualquer antipatia prévia pelos acusados e definiu uma pena 
dura. Todos sairam do tribunal para a prisão mas ficaram pouco tempo atrás 
das grades. 
A defesa de Simonal entrou com recurso, pediu relaxamento da prisão e 
eles puderam ir para casa. Mais tarde, em novo recurso, a defesa conseguiu 
que, num tribunal superior, a pena fosse rebaixada para um crime muito 
mais brando, constrangimento ilegal, que prevê pena de apenas seis meses 
de prisão.  Como esse prazo já havia sido vencido, o caso foi considerado 
prescrito e encerrado. 
– Mas então o tapetão beneficou o Simonal, perguntei. 
– É isso, diz Biscaia. 
Ele conta que, antes do julgamento, foi procurado em duas ocasiões por um 
cidadão que se identificou como emissário do Exército e lhe disse que a 
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Força acompanhava o caso de perto. ―Ele me pediu para examinar o caso 
com muito cuidado, pois envolvia uma pessoa de sua confiança‖ conta 
Biscaia. O julgamento envolveu cinco pessoas mas essa ―pessoa‖ nunca foi 
identificada pelo emissário militar. 
Quase quatro décadas depois, o promotor interpreta o fato como um recado 
de que o regime militar, que vivia sua fase mais bruta, não tinha o menor 
interesse de o caso fosse em frente, muito menos que aqueles réus fossem 
condenados. Entre os acusados, encontrava-se um policial que, nos anos 
seguintes, seria personagem frequente nas listas de torturadores divulgadas 
por presos políticos. 
33 comentários » 
 
Quando as ditaduras enlouquecem 
TER, 26/05/09 
POR PAULO MOREIRA LEITE 
Da mesma forma que na Cuba de Fidel Castro, na Coréia do Norte de Kim 
Jong-Il a sucessão é assunto de família. Mas há problemas. 
O filho mais velho já foi preso quando tentava entrar no Japão com 
passaporte falso. Alegou que queria se divertir na Disneylandia de Toquio. 
O segundo filho é descrito pelo pai como ―uma garotinha.‖ E o terceiro tem 
só 22 anos. 
Em apenas 50 dias, este país lançou um missil atômico e, ontem, uma 
bomba nuclear. A maioria dos observadores acha que Kim Jong-Il, que 
herdou o governo do pai, só quer um pouco de ajuda para sair do sufoco de 
uma economia fracassada.  
É bom que seja assim. Significa que pode haver alguma racionalidade no 
fim do tunel. 
Costuma-se dizer que todo mundo sabe como as ditaduras começam mas 
não se sabe como elas terminam. 
Muitas ditaduras terminam enlouquecidas. 
A idéia de fracasso não combina com sua existência. 
Em seus últimos dias, Adolf Hitler achava que o povo alemão merecia ser 
destruído porque não se mostrara à altura dos desafios da História.  Os 
generais argentinos declararam guerra a Inglaterra quando perceberam que 
seu final estava próximo. O Xá do Irã mandava seus homens metralhar a 
multidão que saia às ruas para protestar. Embora o regime da antiga União 
Soviética tenha durado muitas décadas depois de sua morte, Josef Stalin 
passou os últimos anos convencido de que vivia cercado por conspiradores 
interessados em eliminá-lo. 
Jong-Il faz testes nucleares embora não tenha inimigos à vista. 
4 comentários » 
 
Uma boa derrota 
TER, 26/05/09 
POR PAULO MOREIRA LEITE 
O esforço de Ellen Gracie para conseguir uma cadeira no Tribunal de 
Apelações da Organização Mundial do Comércio terminou numa derrota 
para o bem. Ela perdeu a vaga para um candidato mexicano, mais 
familiarizado com disputas comerciais. 
 Do ponto de vista da Justiça brasileira, a permanência de Ellen Gracie é 
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conveniente em função do placar político do Supremo, onde ela é ministra. 
 Dos 11 atuais integrantes do Supremo, 7 devem o posto a caneta do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com a saída de Ellen, essa maioria 
subiria para 8 a 11. Como, no ano que vem, um outro ministro, Eros Grau, 
vai aposentar-se, o placar ficaria em 9 indicaçõesa, embora nem todos os 
ministros fossem exercer as funções ao mesmo tempo. 
O Itamaraty empenhou-se como pode para arrumar o posto na OMC para 
Ellen e abrir uma vaga nova no STF. 
Verdade que os votos no Supremo mostram que não há um alinhamento 
automático entre criador e criatura.   
Alguns exemplos. Nomeado por Lula, Joaquim Barbosa dirige o inquérito do 
mensalão com uma independência que causa arrepios entre petistas que 
contavam com alguma gratidão. Carlos Ayres Britto costuma dar um tom 
inovador em seus votos, e isso nem sempre se confunde com as 
preferências do governo, como aconteceu com a demarcação de terras 
indígenas — embora ele próprio tenha sido um dos figurões do PT no 
Sergipe, seu estado natal. Carlos Alberto Direito é o porta-voz de uma fatia 
ultra-conservadora da Igreja e também chegou lá por indicação de Lula. 
Independentes na hora de proferir votos de natureza ideológica, que 
envolvem questões que dizem respeito a toda sociedade, a pergunta 
envolve o comportamento de um plenário de 9 a 11 — quando interesses 
concretos de quem deu o emprego estão em jogo. O que se teme é que 
nessas o ministro possa votar de acordo com seu padrinho. Pelo menos um 
ministro do governo Lula refere-se aos integrantes que o presidente indicou 
como ―nossos ministros.‖ 
Do ponto de vista legal, não há reparos a fazer. E é claro que, se o PSDB 
tivesse uma chance semelhante, não deixaria de aproveitá-la. Está de 
acordo com a regra e a primeira lei da vida política é que ninguém é bobo. 
Mas eu acho que um pouco mais de equilíbrio faz bem. 
6 comentários » 
 
Simonal: a culpa foi da imprensa? 
TER, 26/05/09 
POR PAULO MOREIRA LEITE 
O documentário ―Wilson Simonal — Ninguém sabe o duro que dei‖ animou 
nossos leitores. Esta é a terceira nota que publico a respeito no blogue. 
(Você pode conferir as outras abaixo). 
Uma comentarista discordou de algumas críticas que eu fiz ao filme, 
reunidas em ―Simonal, entre tortura e torturadores.‖ 
Publico o texto que ela me enviou, quase na íntegra: ―Li o seu comentário 
no blogue e senti uma diferença entre o início (que gostei mais) e o final do 
texto. 
Não acho que a origem esteja na tortura, mas sim nos julgamentos rápidos 
demais e sem comprovações. Nós não questionávamos a acusação. Era 
dedo-duro e pronto, condenado. Essa acusação não se revela verdadeira. E 
em nenhum momento houve o reconhecimento do erro de julgamento. 
Acho que tem sim um papel importante da imprensa que ficou escamoteado. 
Concordo que ele não era santo, mas vc escreve que ele fez 2 acusações 
falsas contra um inocente. 
Estamos de novo julgando… 
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Acho que ainda temos muitos esqueletos no armário do período da 
ditadura.‖ 
Minha resposta: 
Acho que não se pode retirar a história de seu contexto e fazer uma 
discussão atemporal sobre a imprensa, sobre o ato de julgar e condenar 
apressadamente. Sei que isso está na moda mas acho que é preciso ser 
criterioso. 
Vamos voltar ao básico: Simonal  inventou duas acusações sobre um antigo 
funcionário, tinha amigos no DOPS e conseguiu que ele fosse torturado. 
Não quero ferir ninguém nem aumentar a dor de quem sofreu muito e hoje 
procura reestabelecer a verdade, mas eu pergunto: como se chama quem 
faz isso? Como se poderia chamar isso em 1971, com o país no auge da 
ditadura? 
Eu acho que o Pasquim teve coragem de dar o nome aos bois — em 
circunstancias em que fazer isso nem sempre era agradável.  Nas 
condições possiveis, o Pasquim tentava fazer seu trabalho.  Correu riscos 
para chegar a ―expressão possível da verdade,‖ na definição clássica do 
jornalismo. Não estávamos num regime de liberdade, em que você poderia 
ir ao DOPS, entrar na sala da assessoria de imprensa e pedir a fichar dos 
alcaguetes e depois conferir quem havia delatado quem. 
Vivíamos sob uma ditadura, que costumava censurar e apreender jornais, 
além de encarcerer os próprios jornalistas do Pasquim com frequencia. O 
Simonal fez uma delação e obteve o que pretendia — que a era a prisão, o 
sofrimento e a confissão de sua vítima. 
Mais tarde — neste momento a ditadura já tinha se encarregado de 
inviabilizar o Pasquim — teria sido possível esclarecer tudo e explicar os 
detalhes. Seria possível dizer que ele delatou duas vezes uma mesma 
pessoa mas não há sustentação para a versão de que tenha feito essa 
atividade regularmente. 
Mas não dá para inverter a discussão, retirar a  história de seu tempo e 
transformar Simonal numa vítima da imprensa. Ele não é uma Escola Base. 
Nossa imprensa erra muito. Simonal pode ter sido nosso maior cantor, como 
diz Miele no filme. Sempre gostei de sua vez, comprava seus discos e acho 
que foi muito corajoso quando gravou ―Tributo a Martin Luther King,‖ 
tocando no racismo, um tema que era ignorado pela elite cultural do país. 
A presença de dois filhos no documentário, procurando resgatar a história, 
prova que ele foi um bom pai.  As imagens de Simonal em leito de hospital, 
nos últimos dias, são aterrorizadoras. 
Mas discordo da visão de que teve um triste fim de vida por culpa de maus 
repórteres e maus editores. Ele fez opções e tomou atitudes. 
Nas grandes correntezas da história, as pessoas são chamadas a fazer 
escolhas e 
definir caminhos. Naquele momento, por razões que guardou para si, 
Simonal construiu laços com a ditadura e a tortura. 
Foi por causa desses laços que os colegas e muitos amigos se afastaram. 
Na minha opinião, o boicote que Simonal sofreu tem menos a ver com a cor 
da pele ou com sua origem humilde. 
Certa ou errada, ele enfrentou uma atitude política. 
Eu acho que numa democracia todo mundo tem o direito escolher as causas 
que defende e proteger quem julga ter direito a isso. Muitas pessoas 
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achavam — e acham — que a tortura é um crime inafiançável, sem direito à 
anistia ou fiança, como nossa Constituição estabeleceu em 1988. Essas 
pessoas também acham que quem se associa a tortura não pode ser 
tratado como uma pessoa que um dia cometeu um delito qualquer, como 
sair de um restaurante caro sem pagar a conta. 
O filme mostra que Simonal foi ao programa de Hebe Camargo, campeã de 
audiência e credibilidade popular na epoca. Foi ao Paulo Lopes, que é um 
dos campeões de audiência no rádio até hoje. Nem toda mídia estava 
contra ele, portanto. 
Minha avaliação é assim: lamento que havia acusações injustas contra 
Simonal, que nunca foram corrigidas. Mas acho que a injustiça que ele 
cometeu também foi grande e criou uma armadilha em seu destino, da qual 
ele nunca mais conseguiu sair. 
Não quero ser nem um pouco pedante mas lembro que a História, às vezes, 
prega peças em quem não consegue decifrá-la. 
15 comentários » 
 
Um novo eufemismo para tortura 
TER, 26/05/09 
POR PAULO MOREIRA LEITE 
Nossos comentaristas fizeram um bom debate sobre o documento ―Wilson 
Simonal — Vocês não sabem o duro que eu dei.‖ (Publiquei um texto sobre 
o filma na nota anterior). 
Queria dizer que já tinha visto muitos eufemismos para falar de tortura em 
minha vida. O mais comum, nos tempos em que o país vivia sobre censura, 
era falar em ―maus tratos‖ a presos políticos. Também se falava em 
―desrespeito aos direitos humanos.‖Eram recursos válidos para se tratar de 
um assunto proibido. 
Mas até agora ninguém tinha usado a expressão ―fazer justiça fora do 
ordenamento jurídico‖ para referir-se à  tortura, como fez nosso leitor José 
Roberto. É um pouco demais, concordam? 
É cruel com a nossa inteligência. Dói nos neurônios. Fere a memória. 
Com esse vocabulário, é possível defender qualquer teoria, mesmo a mais 
estapafúrdia.  Fica fácil passar uma borracha nas responsabilidades do 
próprio Simonal por sua tragédia. 
O eufemismo ajuda ainda a esconder as responsabilidades de quem pode 
ser acusado de ter cometido tortura, não é mesmo? 
Com esse vocabulário, deixamos de falar de um crime covarde, hediondo e 
inafiancável. ―Fazer justiça fora do ordenamento jurídico‖ pode ser 
equivalente a fazer justiça com as próprias mãos. Mas está errado. Simonal 
usou as mãos do DOPS. 
Muitas pessoas culpam a imprensa pelo destino trágico de Simonal, ídolo 
popular, cantor de muito talento, um incrível poder de comunicação, que 
terminou seus dias abandonado por tudo e por (quase) todos. (Escrevo 
‗quase‘ porque o filme mostra que mesmo nos últimos dias ele ainda foi a 
programas de rádio e TV para defender seu ponto de vista). 
Eu acho que, quando as circunstâncias permitiram, isto é, quando a ditadura 
acabou, a imprensa poderia ter esclarecido essa história para mostrar o que 
havia de verdade e o que era mentira.  Poderia ter apurado o que ocorreu, 
como fez em muitos outros casos.  Já disse isso em nota anterior. Acho que 
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a verdade sempre educa e constrói. 
Mas vamos combinar que o Wilson Simonal fez aquilo que os alcaguetes 
fazem — por duas vezes, foi a polícia política denunciar um antigo 
funcionario. A denuncia contra o contador era falsa? Era. Mas isso não 
muda a natureza do problema: numa atitude horrorosa, ele ainda pediu que 
o rapaz fosse torturado — e conseguiu ser atendido. Os processos contra 
presos políticos estão cheios de acusações falsas, mas mesmo assim eles 
eram presos e torturados. Alguns foram mortos. 
E eu acho que isso — a cumplicidade de um ídolo popular com a tortura — 
é que tornou seu caso especialmente dramático, difícil de entender e de 
aceitar.  Antes e depois do regime, muitas pessoas tinham uma dificuldade 
sincera de perdoar Simonal pela sua atitude com o ex-funcionário. 
Afinal, essa forma de ―fazer justiça fora do ordenamento jurídico,‖ incluiu 
todo tipo de violência, como choques elétricos, pancadaria, ameaças de 
morte. 
O filme ainda menciona uma reportagem de jornal onde um certo ―inspetor 
Borges‖, do DOPS, diz que Simonal era dedo-duro. Mas não esclarece 
quem é essa pessoa, se ele falou mesmo isso e por que. Pode até ter sido 
uma forma de queimá-lo, depois que tudo deu errado. Mas está lá no filme. 
Não custa lembrar o seguinte: se o DOPS tivesse se mantido dentro da lei, 
como é a obrigação de qualquer órgão público, e não tivesse aceito o 
pedido de Simonal, de torturar uma pessoa como uma forma de favor 
pessoal, a tragédia posterior não teria ocorrido. Não teria havido tortura. 
Este é o ponto. 
O outro ponto é saber por que Simonal tinha direito a pedir favores pessoais 
ao DOPS. O filme não esclarece isso. 
Por isso escrevi que, embora seja um bom documentário, ―Wilson 
Simonal…‖ tem o  defeito de não discutir a responsabilidade do Estado. 
Afinal, a tortura não ocorreu na praia, mas numa delegacia. Viviamos sob 
uma ditadura e a tortura era parte dela. Este é o ponto. 
16 comentários » 
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Você é contra ou a favor das cotas? 
QUA, 27/05/09 
POR NELITO FERNANDES 
A Justiça do Rio concedeu uma liminar suspendendo o sistema de cotas nas 
universidades do estado. Não é a primeira – e certamente não será a última. 
As cotas já foram suspensas, já voltaram, já caíram e ressurgiram. Cubro o 
assunto há pelo menos seis anos, já devo ter feito umas 15 matérias sobre 
isso. Aqui é um espaço onde eu teoricamente devo ter uma opinião. Mas 
mesmo já tendo lido e conversado com tantas pessoas, não conseguir 
formar a minha. A cada argumento, tendo para um lado. 
O Rio tem um intrincado sistema que mistura cotas raciais, preferência para 
alunos de escolas públicas e cotas para deficientes. Como fica o caso de 
um filho de pedreiro branco cujo pai se esforça para dar uma escola 
particular ao garoto? Está fora das cotas e tem boas chances de o pai ter 
que pagar a faculdade. 
Ok, vamos fazer então cotas sociais. Pobres terão direito a vaga, ricos não. 
E como definir quem é rico? E os filhos da classe média, que investiu na 
formação e que agora é punida por ter conseguido um pouco mais na vida? 
Como fazer um sistema de cotas e abrir mão da meritocracia? 
As cotas raciais têm, em si, uma contradição. Ao defender um determinada 
raça que teria sido prejudicada, acaba criando um privilégio baseado em….. 
raça. E não era justamente isso que a cota queria combater? 
O mais perto que chego de uma opinião é baseado em minha própria 
experiência. Sou o primeiro da minha família a ter curso superior. Neto de 
favelados migrantes nordestinos, filho de policial civil com enfermeira, 
estudei em escolas públicas a vida inteira. Qual seria minha chance de virar 
jornalista de Época? 
O instrumento para isso existe. Chama-se crédito educativo. Você recebe 
um empréstimo do governo para custear a faculdade e, depois de formado, 
paga com o seu salário. Foi assim que me formei. Sem assistencialismo, 
sem injustiça. Um exemplo de como a mão do estado pode intervir sem 
pesar. 
25 comentários » 
 
Um, dois, três, Lula outra vez! 
SEX, 22/05/09 
POR NELITO FERNANDES 
A doença da ministra Dilma e a sua dificuldade de subir nas pesquisas está 
fazendo aparecer um diabinho na cabeça dos petistas que fica o tempo todo 
dizendo ―terceiro mandato para Lula, terceiro mandato para Lula‖. Aqui e ali 
já surgem propostas variadas para ceder à tentação. Uma delas seria a 
convocação de um plebiscito para que a população escolha se presidentes 
e governadores podem ou não disputar um terceiro mandato. 
O presidente já disse que não quer. Mas ele também já disse que não sabia 
nada sobre o mensalão, de forma que o que ele diz não significa muito. 
Única agremiação de políticos que merece (ou já mereceu) o título de 
partido, o PT ironicamente é também o maior dependente de um só nome. 
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Durante anos, Lula foi a cara do PT. E o PT foi a cara de Lula. Quem tentou 
internamente desafiar o barbudo teve que colocar as barbas de molho. 
Suplicy e Christovam Buarque estão aí para contar suas histórias. O 
resultado disso é que o PT tem um governo com imensa aprovação popular, 
mas não tem uma cara que possa concorrer. Lula precisou sacar Dilma, que 
agora, além de eleitoralmente inviável, também corre o risco de não 
agüentar o tranco por causa do câncer. 
A tentação está aí. Se ceder, Lula estará adotando a estratégia Chavista de 
mudar as regras do jogo e dizer que foi o povo quem quis. 
11 comentários » 
 
E agora, José? 
QUA, 20/05/09 
POR NELITO FERNANDES 
Vamos chamá-lo de José. Ele é meu amigo e motorista. Trabalhador, tem 
uma filha. Mora numa rua que dá acesso a um morro na Zona Norte do Rio. 
Como o lugar é muito usado por viciados que entram e saem da favela para 
comprar drogas, José sempre é parado pela polícia quando sai com seu 
carro para trabalhar. José é obrigado a sair do carro, os policiais revistam 
tudo e não são gentis como os que trabalham no Leblon. José já teve até 
que tirar as meias, no meio da rua, para provar que não carregava um 
cigarrinho de maconha escondido. Eles não livram a cara de José nem 
quando ele passa com a filha, de três anos. 
Os PMs sempre perguntam onde José mora e o que ele está fazendo ali. 
José sempre dá o seu endereço. Da última vez, pediram um comprovante 
de residência. José, claro, não tinha, porque ninguém anda com uma conta 
de luz no bolso esperando ser abordado. Um PM desconfiou dele e 
engrossou. José engoliu a ofensa e foi liberado. José agora anda com a 
conta de luz na carteira. 
É louvável que a PM trabalhe, que reviste suspeitos, que fique perto dos 
morros. Mas a ação desses policiais naquela ruazinha é emblemática sobre 
a falta de preparo de nossa polícia. É uma blitz anunciada: acontece sempre 
no mesmo lugar, nos mesmos dias à mesma hora. Não se tem notícia de 
que alguém tenha sido preso – e se foi, certamente era algum viciado. 
Bandido não desce morro, ainda mais sabendo que os canas estão lá 
embaixo. A inteligência da ação é tanta que, apesar de José já ter sido 
revistado pelo menos 15 vezes pelos mesmos PMs, os policiais ainda não 
descobriram que ele mora naquela rua. 
A rudeza da abordagem, tratando todos como bandidos, obrigando a tirar 
até meias, ajuda a explicar porque a população carioca morre de amores 
pela sua polícia. José encontrou uma solução para o seu problema. Já que 
a polícia não muda, ele se muda. Já está procurando uma casa longe dali. 
E aí, doutor José Beltrame? O que o senhor tem a dizer aos Josés? 
3 comentários » 
 
Descelebridade instantânea 
TER, 19/05/09 
POR NELITO FERNANDES 
Muito já foi dito e escrito sobre a capacidade da mídia de transformar 
pessoas em celebridades instantâneas. O documentário ―Simonal – 
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ninguém sabe o duro que dei‖ mostra um poder até então pouco falado: o 
de enterrar pessoas em vida. Não estou falando sobre gente que faz 
sucesso, vai minguando e some - isso é do jogo das celebridades 
descartáveis. Simonal, no seu auge, o que significa vender tanto quanto 
Roberto Carlos, foi apagado da história da música brasileira, acusado de ser 
dedo-duro. 
A versão apresentada pelo filme é que Simonal acabou vítima de sua 
própria fanfarronice. Desconfiado de seu contador, chamou amigos do Dops 
para dar uma surra no sujeito (o contador diz que pediu demissão e queria 
seus direitos). Um delegado instaurou um inquérito sobre a tortura e 
Simonal, para se safar, disse que era ligado ao governo e que resolvia 
aquilo com um telefonema ao Ministro do Exército (com quem, aliás, nunca 
tinha falado, segundo depoimentos mostrados). 
Com o chicote oferecido pela própria vítima, a mídia se fartou. Simonal 
apanhou no Pasquim e nos jornais. Foi banido da TV por diretores que não 
admitiam o dedo-duro. Cantores se recusavam a se apresentar onde ele 
fosse. Vaiado pelo público, Simonal foi para o limbo, onde ficou até o fim de 
sua vida. ―Simonal – ninguém sabe o duro que dei‖ ressuscita o morto, mas 
não o transforma em santo. Está lá o contador, já velho, com os olhos 
marejados, dizendo que ele o viu ser torturado e nada fez. Estão lá Paulo 
Moura, Ziraldo e Jaguar, valentemente reconhecendo a própria covardia da 
época. 
Daqui a 40 anos quem aparecerá, cheio da coragem que só o tempo dá, 
para dizer que o que tomamos como verdade hoje não é bem assim? 
6 comentários » 
 
Cariocas mais sisudos do que ingleses 
SEG, 18/05/09 
POR NELITO FERNANDES 
A campanha da rede Burger King de Londres, que anunciou ―preços tão 
baixos que você vai sentir como se estivesse nos roubando‖ e informou que 
―passagem só de ida para o Rio não é necessária‖, mexeu com os brios dos 
cariocas. Surgiram protestos de que a rede estava desrespeitando o Rio, 
chamando a cidade de refúgio de ladrões. Não faltaram anúncios de 
oportunidade criticando Londres e ressaltando as qualidades do Rio. 
A Burger King nada mais fez do que brincar com fuga de Ronald Biggs para 
o Rio, o assalto mais famoso da história londrina – e talvez mais famoso da 
história. Biggs, um fanfarrão, veio para o Rio, freqüentava colunas sociais, 
abriu sua casa a visitação turística e adaptou-se completamente à cidade. 
O humor só brinca com estereótipos já reconhecidos na sociedade. 
Ninguém faz piada de careca com Lula porque ele, bom, ele não é careca. 
O humor põe o dedo na ferida do defeito e nos faz rir. E assim convivemos 
melhor com ele. O Brasil acolheu Biggs? Sim. Acolheu Cesare Battisti? Sim. 
Então por que vamos ficar ofendidos? Se procurados vêm para o Rio é 
porque a cidade é boa de viver, um ―paraíso tropical‖, na visão da 
gringalhada. E, claro, porque contam com o beneplácito da nossa 
hospitalidade diplomática que só devolve lutadores de boxe cubanos aos 
camaradas. 
Cariocas, não se ofendam. Não vamos ser mais sisudos do que os ingleses. 
Que paguemos na mesma moeda. Ninguém foge para Londres porque o 
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metrô de lá não é seguro para estrangeiros… 
13 comentários » 
 
Meu ídolo morreu 
TER, 12/05/09 
POR NELITO FERNANDES 
Morreu meu ídolo. Múcio Bezerra era jornalista e morreu de câncer. 
Provavelmente jamais ganhou um prêmio Esso, não era repórter 
investigativo e suas matérias também não tinham a pretensão de mudar o 
mundo. A mim, mudaram. Foi lendo as matérias de Múcio que eu percebi 
que o jornalismo sério não precisava ser carrancudo. Ele era o mestre do 
trocadilho, do ponto de vista engraçado, das pautas que mostravam 
personagens curiosos e comportamentos inusitados. Quando entrei para O 
Globo como estagiário não queria ver pessoalmente nomões da imprensa e 
colunistas. Queria conhecer o Múcio. Baixinho, com pinta de nordestino, 
careca, lá estava ele. Meio sem jeito, me apresentei: ―Múcio, você é meu 
ídolo‖. Ele respondeu: ―Eu, ídolo? Então você está fudido‖. Múcio nunca 
teve um grande salário, não foi chefe, não deu capa, nem manchete. Mas foi 
mestre. Vai com Deus. E São Pedro, prepara a chave. Ou então o Múcio vai 
fazer uma matéria bem sacana sobre você. 
14 comentários » 
 
O leão e o ratinho 
TER, 12/05/09 
POR NELITO FERNANDES 
A Petrobras fez uma manobra contábil para economizar R$ 4 bilhões em 
impostos em meados do ano passado. A notícia foi publicada no último 
domingo, no Globo, e aparentemente só agora a Receita Federal descobriu, 
lendo o jornal. Quando você declara seu Imposto de Renda, se digitar um 
valor errado ou se enganar numa prestação de contas, pode apostar que 
mais cedo ou mais tarde uma cartinha da Receita aparecerá debaixo da 
porta. A maior pagora de impostos do país – foram R$ 30 bilhões no ano 
passado - faz uma gambiarra e o Leão só percebe quando está nas 
manchetes. 
Só essa manobra representa mais de 10% de economia em tributos para a 
empresa. Com um rombo desse tamanho, é pouco provável que o artifício 
da Petrobras tenha passado despercebido pelo atento Leão. Apesar de 
ontem ter afirmado que a manobra da Petrobras não tem amparo legal, não 
foi anunciada qualquer punição para a empresa ou multa. 
Estranho Leão esse que prefere caçar ratinhos. 
2 comentários » 
 
Ronaldo e a Síndrome de Fênix 
QUA, 06/05/09 
POR NELITO FERNANDES 
Depois de belas atuações no Corinthians, Ronaldo está de novo com um pé 
na seleção brasileira, segundo informou Ancelmo Góis em sua coluna no 
Globo. Pouco mais de um ano após se envolver numa confusão com 
travestis, o fenômeno dá uma resposta aos que apostavam que, dessa vez, 
sua carreira tinha acabado. 
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Não se sabe se Ronaldo está jogando muito ou se a seleção é que não joga 
nada. Talvez seja as duas coisas. Mas uma seleção que ressuscita um 
jogador ainda visivelmente fora do peso deve estar mal das pernas e sem 
artilheiros. A luta de Ronaldo para voltar a brilhar é admirável, embora a pá 
que cavou o buraco onde ele estava continue em suas mãos. 
Quem já conviveu com o jogador diz que ele reclamava da concentração 
nas Copas. ―Com milhões de euros no banco eu tenho que ficar aqui no 
meio desse bando de marmanjo‖, disse ele a um amigo. O garoto pobre que 
rapidamente conseguiu tudo também rapidamente se entediou. O que mais 
aspiraria Ronaldo? Qual seria a sua motivação? 
Talvez esteja aí a explicação para sua autosabotagem. Uma espécie de 
Síndrome de Fênix. Aquele que precisa morrer para renascer das cinzas. 
Nos resta torcer para que Ronaldo volte a brilhar e que nunca mais salte do 
precipício só para recomeçar a escalada. 
9 comentários » 
 
Meus seguidores me esperam no Twitter 
TER, 28/04/09 
POR NELITO FERNANDES 
Abri uma conta no Twitter. Isso já seria um post no Twitter. Uma frase curta, 
para você dizer algo que não interessa a ninguém. ―Abri uma conta no 
Twitter‖. Até aí, nada demais. Sou apenas mais um dos 10 milhões de 
usuários do site, a nova modinha da internet. Outras já vieram e se foram. 
Hoje em dia alguém ainda entra no Second Life, que ia ―revolucionar a 
nossa vida‖? 
Abri a conta apenas por curiosidade, para ver como é. Jamais postei nada. 
Para minha surpresa, 20 pessoas me ―seguem‖. Vinte pessoas estão 
esperando eu dizer alguma coisa, mas eu não disse nada ainda. Alguns são 
amigos, outros eu não faço ideia de onde vieram. Estou me sentindo como 
um apóstolo ou um grande líder: seguido para que, em algum momento, eu 
diga algo grandioso. Mas eu não tenho nada a dizer lá. Assim como os 
quase todos os outros 10 milhões de usuários. 
5 comentários » 
 
Briga no STF vai ficar por isso mesmo? 
SEX, 24/04/09 
POR NELITO FERNANDES 
Esquentou o clima no Big Brother STF. Em bate-boca, o ministro Joaquim 
Barbosa acusou o presidente Gilmar Mendes de ―destruir a credibilidade do 
judiciário‖. Em seguida, disse que Gilmar não estava falando com um de 
seus ―capangas‖. Gilmar, por sua vez, respondeu que Joaquim não tinha 
condições de dar lições de lhaneza a ninguém. Um dia depois, ambos se 
calaram. Os panos quentes vieram e as tradicionais negativas de que há 
crise no STF. Se o presidente do STF tem capangas e, consequentemente, 
pertence a uma quadrilha, Joaquim Barbosa tem o dever de mostrar e 
provar. E se Joaquim Barbosa tem algo em sua biografia que o impede de 
dar lições, Gilmar tem a obrigação de vir a público e dizer o que é. 
Se nenhum dos dois mostrar e provar o que sabe, ficaremos com a 
sensação de que ambos têm razão. Já é tarde para negar uma crise que 
todo mundo viu que existe (só ontem o vídeo do bate-boca foi exibido 200 
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mil vezes no Youtube). A discussão pode abrir caminho para a apuração 
das acusações. O que não é possível é que o único efeito prático da briga 
seja uma consulta ao dicionário para saber o que significa a palavra 
lhaneza. 
14 comentários » 
 
Com a palavra, o leitor 
QUI, 23/04/09 
POR NELITO FERNANDES 
Hoje não vou escrever nada, nem dar opinião alguma. Apenas vou 
transcrever algumas frases que nossos deputados disseram ontem e deixo 
a palavra com você, leitor. Diga a eles, nos comentários, o que vocês acham 
disso. 
―A imprensa está numa onda de denuncismo que pode levar a fechar o 
Congresso. Daqui a pouco vamos receber vale-transporte‖, Epitácio 
Cafeteira. 
―Não é justo que mulher e filhos de deputados casados não possam vir a 
Brasília‖, Silvio Costa. 
―Vou pagar passagem para minha família vir me visitar? Não tem 
condições‖, Papaléo Paes. 
―Como a câmara não é um grande anunciante toda a pressão volta-se 
contra nós. Porque aqui é possível criticar sem que seja ameaçado de 
perder anúncios‖, Fernando Gabeira. 
―Aderi a uma prática comum no Congresso. O que vou fazer‖, Solange 
Amaral. 
―Aqueles que usaram as passagens não estavam cometendo ilícitos de 
qualquer natureza‖, Michel Temer. 
Respondam a eles nos comentários, por favor. Eu corro o risco de ser 
grosseiro e Época é uma revista de família. 
36 comentários » 
 
No fundo do poço tem um sótão 
TER, 21/04/09 
POR NELITO FERNANDES 
A Congressotour, agência de viagens que distribui passagens para amigos 
e parentes de deputados, tem um insuspeito cliente. O deputado Fernando 
Gabeira, um dos últimos bastiões da Casa, veio a público dizer que já usou 
seus serviços. Presenteou gente próxima com bilhetes aéreos pagos pelo 
contribuinte. E, sob o pretexto de que não quer expor os presenteados, mais 
não disse. Gabeira tem o dever de dizer quem foi, quanto custou e para 
onde foram as viagens. 
Em vez disso, aproveitou para dizer que, agora, vai lutar contra o benefício. 
E disse que vai enfrentar a sua morte política. Não há dúvidas de que seu 
gesto foi muito vivo. 
Gabeira provavelmente decidiu se antecipar ao noticiário porque sabia que, 
mais cedo ou mais tarde, seu nome apareceria entre os doadores de 
passagens. Decidiu, porém, não dar mais detalhes. Embora Gabeira tenha 
uma biografia até então irretocável, não consta que seja intocável. É preciso 
que ele diga quem recebeu, quanto recebeu e para onde foi. Ou se é ético 
ou não se é. Não se pode usar uma sunguinha de crochê e acreditar que 
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está vestido. Gabeira está nu. 
Os nomes, deputado, por favor. Os nomes. Ou será preciso que alguém 
suba a tribuna e aponte-lhe o dedo em riste? Se depender disso, seu 
segredo está bem guardado. A chamada bancada ética guarda silêncio 
sobre o caso das passagens, agora sabemos bem porquê . 
Nós, que já achamos que o Congresso chegou ao fundo do poço, acabamos 
de descobrir que debaixo do poço tem um sótão. 
11 comentários » 
 
O acinte e o açoite 
SEX, 17/04/09 
POR NELITO FERNANDES 
O Congresso aprovou ontem um pacote de ―medidas moralizadoras‖ 
baixando normas para o uso de passagens aéreas. A verba sofre um corte 
de 20%, mas em compensação os parlamentares agora estão liberados 
para doar tíquetes a parentes, amigos ou namoradas apresentadoras de TV. 
Passagens não usadas podem ser acumuladas, proporcionando viagens ao 
exterior, por exemplo. Se isso é moralizante, não sei mais o que é imoral. 
A aprovação das normas aconteceu justamente no dia em que os principais 
jornais do Rio exibiam, nas primeiras páginas, imagens do povo levando 
chicotadas nos trens. Houve um tumulto por causa da greve dos ferroviários 
e os agentes da SuperVia usaram a corda de seus apitos como chicote para 
conter os ânimos dos trabalhadores. 
Enquanto na Câmara deputados ganham passagens de avião, nos trens o 
povo apanha. Uns acintam, outros açoitam. 
7 comentários » 
 
O muro para conter as favelas é a solução? 
QUA, 15/04/09 
POR NELITO FERNANDES 
O governador Sérgio Cabral Filho quer construir muros em volta das favelas. 
Choveram críticas. De Portugal, José Saramago, na falta de uma imagem 
mais criativa, comparou o muro de Cabral ao de Berlim. O El País, num 
gesto de desinformação, aconselha seus leitores a visitar logo o Rio porque 
o governo do estado está construindo muros que separam as favelas das 
áreas mais turísticas. Para surpresa geral, uma pesquisa mostrou que 51% 
dos favelados são a favor do muro. Eles sabem que um barraco a mais 
numa encosta pode significar 50 barracos a menos na próxima chuva, 
quando tudo deslizar. 
Convém aos críticos estudar um pouco mais o projeto de Cabral. A 
construção não divide a cidade entre ricos e pobres. 
Mas é, sim, um muro da vergonha. Porque sinaliza que os governantes 
desistiram de acabar com as favelas. Já se contentam em não deixa-las 
crescer. 
8 comentários » 
 
Em Brasília sobra apartamento e falta vergonha 
QUI, 09/04/09 
POR NELITO FERNANDES 
A câmara dos deputados aprovou a reforma dos apartamentos funcionais de 
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vossas excelências. Eu e você vamos pagar os R$ 150 milhões pelas obras. 
Hoje, são 432 apartamentos de quatro quartos disponíveis. Depois da obra, 
serão 528 apartamentos, alguns de dois quartos. Como são 523 
parlamentares, vão sobrar 15 apartamentos. Segundo a câmara, os imóveis 
que sobram serão usados como uma reserva técnica, seja lá o que isso 
quer dizer. 
Com os atuais 432 apartamentos os deputados já fazem uma farra. Não é 
raro encontrar parentes morando nos imóveis mantidos com dinheiro 
público. Além do apê, os deputados ganham ainda uma ajuda de custo para 
passagens aéreas. Um parlamentar de Goiás, que fica ao lado de Brasília, 
embolsa R$ 9.171 mensais. Quem mora em Roraima leva o dobro. É muito 
dinheiro. Tanto que sobra. Deputados não usam todas as passagens e 
distribuem a eleitores, aliados, amigos e parentes. A agência de viagens 
Congressotour é uma farra. 
Não para por aí. Semana passada, depois de muito custo, a prestação de 
contas das chamadas verbas de indenização foram colocadas na internet. 
Descobriu-se que o nobre deputado Dr Tamir (PV-SP), fez dois pedidos de 
pizza de seu gabinete. Uma custou R$ 19, outra R$ 23. E a gente assinou o 
cheque. Depois da tapioca, agora contribuinte paga para tudo literalmente 
acabar em pizza. 
O dinheiro que vai ser gasto na reforma dos imóveis dos deputados daria 
para construir 3.000 casas populares. O Brasil tem um déficit habitacional de 
8 milhões de residências. Só em São Paulo, faltam 1,5 milhões de casas. 
Enquanto isso, na Terra Encantada da Congressolândia, 15 imóveis ficarão 
na ―reserva‖. Em Brasília sobram apartamentos e falta vergonha. 
17 comentários » 
 
Páscoa: em quem você jogaria um ovo? 
QUA, 08/04/09 
POR NELITO FERNANDES 
Uma pesquisa da Fecomércio mostrou que Lula, Obama e Xuxa são, pela 
ordem, as personalidades que os cariocas gostariam de presentear com um 
ovo de Páscoa. 
Este blog também com o espírito (de porco) pascal pergunta: 
Em quem você gostaria de jogar um ovo? 
Respostas nos comentários, por favor. 
34 comentários » 
 
Sinais de que o mundo vai acabar 
SEX, 03/04/09 
POR NELITO FERNANDES 
O Brasil vai emprestar dinheiro ao FMI 
O desemprego nos EUA é maior do que no Brasil 
Obama diz que Lula é o cara 
E o maior de todos: ao ouvir o elogio, Lula demonstra humildade 
11 comentários » 
 
A Justiça é cega ou não enxerga? 
QUA, 01/04/09 
POR NELITO FERNANDES 
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No último domingo, Karla Leal dos Reis, estagiária da Caixa Econômica, foi 
assassinada aos 25 anos de idade por um ladrão, no Rio. Até aí, 
infelizmente, nada demais. Não se passa um dia sem uma morte dessas. 
Provavelmente nem sairia nos jornais, já que a vítima é pobre, filha de uma 
comerciaria e de um porteiro. O caso só ganhou as primeiras páginas por 
causa de um detalhe que mostra a crueldade do ladrão. Preocupada com 
seu emprego, Karla entregou a mochila e a Bíblia ao bandido, mas pediu de 
volta seu crachá. O assassino respondeu à ousadia da vítima com um tiro. 
O crime que já era revoltante em si ficou ainda pior. O assassino, Augusto 
César de Souza, estava em liberdade condicional. Apesar de já ter sido 
preso sete vezes por crimes como roubo, furto, estupro e corrupção de 
menores, Augusto estava por aí, livre para cometer outros. Em 2004, ele foi 
preso mais uma vez, por roubo, e condenado a oito anos. Cumpriu quatro e 
voltou para as ruas. Literalmente. Augusto não tem casa e mora numa 
praça. 
Que estudo foi feito de sua condição psico-social para coloca-lo nas ruas 
novamente? Como o judiciário abre as portas da cadeia para alguém que 
tem essa ficha criminal e que não tem qualquer estrutura familiar e social 
para recomeçar a vida? Em apenas dez minutos de convívio, já é possível 
perceber que Augusto não é uma pessoa normal. Ao ser preso, em vez de 
demonstrar constrangimento, ele pediu aos fotógrafos que enviasse suas 
fotos para ele na cadeia. Baseado em que um psicólogo assinou um laudo – 
se é que ele existe – atestando que Augusto não oferece perigo a 
sociedade? 
Segundo a Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, metade dos 
presos na condicional volta a cometer algum crime. Só esse dado já seria 
motivo suficiente para um juiz pensar duas vezes antes de assinar a 
progressão de regime. A polícia agora quer saber quem deu a arma ao 
bandido. Talvez fosse o caso de procurar nos tribunais. 
8 comentários » 
 
Na Zona Sul, tem rico roubando dos pobres 
seg , 30/3/2009  
Nelito Fernandes 
O governo do Rio inaugurou no início do mês uma rede wi-fi gratuita no 
morro Dona Marta, em Botafogo, Zona Sul e nobre da cidade. São 11 
antenas espalhadas na comunidade distribuindo sinal gratuito para os quase 
10 mil moradores de lá. Qualquer pessoa pode entrar na rede, que não tem 
senha. Desde a estreia, o sistema vem enfrentando um problema 
impensado: o pessoal do asfalto, que não mora na favela, está usando a 
rede para navegar pela internet sem pagar nada.  
Algo está muito errado na sociedade quando um sujeito pega seu laptop de 
R$ 4 mil e rouba o sinal de uma pessoa que acessa a rede de um 
computador comunitário. Certamente existirão aqueles que dirão que a rede 
foi construída com dinheiro público e é justo que quem paga impostos possa 
usufuir do benefício. Como o dono da cobertura paga, ele teria tanto direito 
de usar o morador do barraco. É um raciocínio torto que justifica até mesmo 
a entrada da classe média na fila do Bolsa Família. 
27 comentários  
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A culpa é dos negros e judeus 
sex , 27/3/2009  
Nelito Fernandes 
O absurdo título aí em cima dá a idéia do tamanho do equívoco que Lula 
cometeu ao dizer que a crise econômica é culpa de ―gente branca de olhos 
azuis‖. Se Lula tivesse dito que os negros e judeus eram culpados de 
alguma coisa, a essa altura já estaria havendo fogo nas ruas. A culpa não é 
de brancos, negros, judeus, amarelos, azuis ou de qualquer etnia ou 
religião. Simplesmente porque não é possível atribuir a alguém culpa sobre 
algo apenas baseado em sua raça ou credo. As páginas mais sombrias da 
história da humanidade foram escritas com a premissa que o presidente 
usou em seu discurso. 
Lula cometeu crime de racismo, previsto na lei 7.776, artigo primeiro: ―Serão 
punidos na forma da lei, os crimes resultantes de discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional‖. Lula foi 
racista até mesmo com os negros. Ou será que o presidente acha que todo 
negro é pobre? Sem contar o fato de que certamente existem banqueiros 
negros. E até mesmo um presidente americano. 
A culpa tem muito mais a ver com o tamanho do olho do que com sua cor. 
Foi o olho grande, a ganância, que levou os banqueiros a baixar a guarda 
das exigências e emprestar com juros maiores a quem não tinha como 
pagar. Foi o consumismo exagerado que fez as pessoas hipotecarem suas 
casas até duas vezes para comprar aquele forno de microondas que só falta 
falar mas que só é usado para esquentar o leite de manhã. Lula poderia ter 
dito ao primeiro ministro Gordon Brown, testemunha de sua frase infeliz, que 
era preciso criar mecanismos de controle para evitar a alavancagem 
irresponsável de instituições financeiras. Em vez de fazer uma crítica 
construtiva, o presidente apelou mais uma vez para seu discurso de 
confronto, de luta de classes, de negros contra brancos. Ignorando que o 
Brasil também é feito de gente de olhos azuis. 
Gordon Brown poderia ter respondido que países emergentes se 
beneficiaram da farra consumista exportando mais e vendendo 
commoddities a preços inflados. Felizmente, o primeiro ministro não é um 
idiota. Se fosse, ele poderia ter dito que latinos são preguiçosos e corruptos 
e que, por isso, não aproveitaram a maré boa para fazer reformas 
necessárias em seus países.  
116 comentários  
 
Segurança Tabajara 
qua , 25/3/2009  
Nelito Fernandes 
Cinco bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro ficaram reféns de um faroeste 
entre traficantes e policiais anteontem. Bandidos da Rocinha invadiram a 
Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, para tentar tomar os pontos de 
venda de droga. A polícia reagiu e a troca de tiros ganhou as ruas do mais 
famoso bairro do Brasil. Hoje, os jornais mostraram marcas de bala nas 
paredes de prédios da rua. Uma granada foi encontrada no jardim de um 
edifício na Lagoa. Cinco bandidos morreram. 
O tiroteio repercutiu no mundo. Foi noticiado em sites e jornais. Teve muito 
mais repercussão, certamente, do que a recente queda no número de 
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homicídios divulgada pelo governo do estado. O número de mortes cai, mas 
não diminui a sensação de insegurança. Enquanto bandidos armados 
continuarem no seu doce balanço a caminho do mar nos bairros mais 
nobres do Rio ninguém se sentirá seguro. 
Para justificar o fato de que a polícia não conseguiu prevenir e evitar a 
invasão, o secretário de segurança José Mariano Beltrame disse que a 
culpa é do viciado em drogas. Ninguém discute a parcela dos consumidores, 
mas quando uma autoridade joga a culpa sobre eles transfere a sua 
responsabilidade. 
Segundo a ONU, o Brasil tem 870 mil consumidores de cocaína. Os Estados 
Unidos, seis milhões. Pela lógica do secretário, era de se supor que a 
violência nas ruas americanas fosse quase sete vezes maior do que a 
daqui. O estado precisa definir qual é a sua política de segurança. É a 
ocupação inteligente como a do Dona Marta ou a do confronto com os 
bandidos como a do Alemão. É o fortalecimento da polícia comunitária?  
A troca de tiros aconteceu num lugar chamado Ladeira dos Tabajaras. O 
mesmo nome das organizações do Casseta e Planeta que vendem produtos 
que não servem para nada. Está na hora de as autoridades pararem de dar 
explicações Tabajara. Fora da TV elas não têm graça alguma. 
6 comentários  
 
Os politicamente corretos venceram Obama 
seg , 23/3/2009  
Nelito Fernandes 
A praga politicamente correta pegou Obama. Depois de vitimar humoristas, 
redatores ou qualquer pessoa que goste de uma simples piada, dessa vez o 
atingido foi o presidente americano. Durante uma entrevista ao vivo a Jay 
Leno, Obama disse que seu desempenho no boliche era digno de 
paraolimpíadas. Pronto. A patrulha politicamente correta, alvoroçada, exigiu 
retratação. E Obama prontamente pediu desculpas. Nem mesmo o homem 
mais poderoso do mundo pode com os politicamente corretos. Eu até ia 
escrever que a patrulha politicamente correta, alvoroçada de bengalas na 
mão, exigiu retração. Mas não posso. A patrulha não me perdoaria. Prefiro 
um presidente e uma autoridade que faça piadas sobre deficientes a um 
defensor de minorias que por baixo dos panos desvie verbas da Apae.  
Não se pode mais fazer piadas com determinados grupos. Dá cadeia. Já se 
foi um tempo em que você contava uma piadinha numa roda de amigos, 
todo mundo ria e seguia em frente. Agora é arriscado. Dizem que esse tipo 
de piada reforça estereótipos e preconceitos. Não se pode mais fazer piada 
nem mesmo usando enfermeiras. O sindicato processa. Um colunista do Rio 
de Janeiro teve que publicar um direito de resposta ao sindicato das 
secretárias por causa de uma piada. Enquanto a patrulha estiver por aí, só 
sobram as piadas de loura. Será que é porque as louras são tão burras que 
não conseguem se organizar e processar alguém?  
Eu tive um blog de humor e fui obrigado a retirar uma piada do ar por causa 
da patrulha. Um jogador de camarões morreu em campo durante uma 
partida. Tasquei a piada: Camarões tem morte súbita. Quase 400 
comentários pedindo a retirada do site do ar. Até de racismo eu fui acusado. 
Publiquei charges num jornal que não me deixava fazer piada com a falta de 
dedo do presidente. Seria falta de tato. De tato, não. De dedo… 
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Fui processado por 1214 (isso mesmo: mil duzentos e quatorze) policiais 
militares do Rio de Janeiro por causa de uma piada. O processo custou R$ 
500 mil do jornal. Nenhum PM ganhou, mas a empresa teve que pagar 
advogados para se defender. Minha coluna acabou depois disso. Pergunte-
me se eu ouso repetir a piada dos PMs aqui. Se isso não é censura, não sei 
mais o que é. 
19 comentários  
 
Sabedoria Hippie 
qui , 19/3/2009  
Nelito Fernandes 
Ouvido de um Hippie, no centro do Rio, agora: 
―Nunca deixe para agora o que você pode fazer amanhã‖ 
4 comentários  
 
Está difícil ler os jornais 
seg , 16/3/2009  
Nelito Fernandes 
Não sei dizer exatamente quando começou, mas eu estou ficando com nojo 
da política. O jornal diário tem sido um péssimo companheiro para o café da 
manhã. Me dá engulhos, azia, mau humor. Só leio a editoria de política por 
dever profissional. E confesso: às vezes só dou uma olhada nas manchetes. 
Porque nas linhas seguintes sempre vêm as explicações mais estapafúrdias 
com o mesmo blá blá blá de sempre de quem acha que somos idiotas. 
É Collor sendo alçado, com a ajuda do PT, ao posto de fiscalizador das 
obras do PAC. É o Congresso pagando hora extra aos funcionários em 
pleno recesso. É um castelo milionário que nos deixa de papel de bobos da 
corte. Um cardápio vasto que me tira o apetite logo de manhã. 
Votei pela primeira vez em 1989. Tinha 19 anos. Fui a comícios vestindo 
literalmente a camisa do candidato a presidente, convenci muitos a votar, 
discuti com outros que não consegui convencer. A camisa do comício 
desbotou e se perdeu junto com as esperanças de mudança. A cada 
eleição, uma decepção. Decepção quando o candidato escolhido perdia. E 
decepção pior quando o candidato escolhido ganhava.  
Dizem que você é de esquerda na juventude, moderado na meia idade e de 
direita quando amadurece. Sei não. Periga eu chegar à velhice sendo 
anarquista.  
10 comentários  
 
Crise, que crise? 
qua , 11/3/2009  
Nelito Fernandes 
A divulgação da queda de 3,6% do PIB de outubro a dezembro obrigou o 
presidente Lula a mudar, mais uma vez, o seu discurso sobre a crise. 
Quando a casa da subprime começou a cair, LUla disse que a crise, se 
chegasse aqui, seria uma ―marolinha‖. Os números de ontem mostram que 
está se formando uma tsunami. 
Lula já negou a crise, depois admitiu que o país cresceria menos mas que 
isso era motivo de comemoração porque lá fora a situação era bem pior. 
Quando o Brasil andava mais lento do que os emergentes, Lula não gostava 
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de comparação e dizia que devíamos olhar para as nossas conquistas.  
Agora, depois do Pibinho, o presidente diz que ―o pior já passou‖. Não se 
sabe quem ele anda consultando – o presidente já disse que não lê jornais – 
mas Lula talvez seja o único a arriscar esse palpite. Nos EUA, Obama diz 
que ainda vai piorar muito antes de melhorar.  
Enquanto nega a crise ou diz que ela já passou, o governo pouco faz para 
amenizar suas consequencias A redução do IPI dos carros, que acaba no 
fim de março, não vai ser prorrogada, apesar da alta e 9,2% na produção de 
veículos no mês passado. O governo insiste na lógica torta de arrecador 
muito sobre poucos, em vez de ganhar pouco sobre muitos. Por que não 
estender o prazo? 
Se os empregos continuarem a encolher, Lula não conseguirá negar no 
discurso o que o eleitor vê na prática. Se a crise persistir e o governo 
continuar a negá-la, vai ser difícil para Lula manter sua popularidade e 
transferir votos para Dilma em 2010. Ainda não inventaram uma plástica que 
deixe a economia mais bonitinha para não assustar o eleitor. 
9 comentários  
 
Aborto: a igreja é que devia pedir perdão 
seg , 9/3/2009  
Nelito Fernandes 
Dias depois de excomungar a mãe e os médicos envolvidos no aborto da 
menina de nove anos, a igreja afirmou que eles podem ser perdoados – 
caso se arrependam. Se a intenção foi mostrar tolerância, o efeito foi 
justamente o oposto. 
Embora igreja e Estado devam ser separados, a posição dos religiosos 
contra o aborto é perfeitamente legítima e compreensível. A igreja não está 
aí para dizer o que nós queremos ouvir, nem para ser moderna. Deve, sim, 
defender a família e os valores cristãos. Está alinhada aos seus objetivos 
quando prega contra o aborto, mas erra quando tenta influenciar o Estado a 
mantê-lo na ilegalidade. 
O principal argumento dos religiosos é a defesa da vida. Cai por terra no 
caso da menina quando se sabe que ela corria o risco de morrer caso 
mantivesse a gravidez dos gêmeos até o final. Por que a vida dos gêmeos 
era mais importante que a dela, tão inocente quanto os fetos? 
O arcebispo de Recife mandou o presidente Lula procurar um teólogo antes 
de se pronunciar sobre o assunto. Não se tem notícia de que o religioso 
tenha procurado os médicos para dar sua opinião sobre o caso. 
Ao excomungar os médicos e a mãe mas não o estuprador, a igreja aborta a 
razão. Ela é que deveria se arrepender e pedir perdão. 
36 comentários  
 
No ar, o Cabralcóptero 
sex , 6/3/2009  
Nelito Fernandes 
O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, entra na próxima semana para o 
seleto time dos governantes com helicópteros. Chega ao estado na terça-
feira o modelo EC135, da Eurocopcenter, vendido ao governo do estado por 
US$ 5,5 milhões – R$ 13 milhões, segundo o Jornal Extra. Coisa fina. Pode 
voar por instrumentos, tem bancos de couro, ar-condicionado e 

http://colunas.epoca.globo.com/nelito/2009/03/11/crise-que-crise/#comments
http://colunas.epoca.globo.com/nelito/2009/03/09/aborto-a-igreja-e-que-devia-pedir-perdao/
http://colunas.epoca.globo.com/nelito/2009/03/09/aborto-a-igreja-e-que-devia-pedir-perdao/#comments
http://colunas.epoca.globo.com/nelito/2009/03/06/no-ar-o-cabralcoptero/


41 
 

1700. 
1701. 
1702. 
1703. 
1704. 
1705. 
1706. 
1707. 
1708. 
1709. 
1710. 
1711. 
1712. 
1713. 
1714. 
1715. 
1716. 

. 

equipamentos que o colocam na categoria Executivo. 
A notícia da compra do helicóptero saiu no mesmo dia em que o governo do 
estado admitiu que as 20 Unidades de Pronto Atendimento, as UPAs, carro-
chefe do governo Cabral na área de saúde, estão sobrecarregadas. Com 
capacidade para 350 atendimentos por dia, algumas delas estão fazendo o 
dobro. O governo prometeu construir outras 20. Cada UPA custa R$ 1,2 
milhão. Ou seja: com um Cabralcóptero, daria para fazer dez delas e ainda 
sobraria troco para comprar alguns band-aids. 
São poucos os governadores de estado que têm um helicóptero à sua 
disposição no mundo. Até mesmo nos EUA, as aeronaves provocam 
turbulência. Em 2002, o governador de Nova Iorque teve que se explicar 
porque usou um helicóptero da polícia em viagens que custaram US$ 13 mil 
em combustível. Durante a campanha presidencial americana, Obama e 
Maccain discutiram se era mesmo necessária a compra de um novo 
helicóptero para o presidente, aprovada por Bush. 
Num estado com tantos problemas e tão pouco dinheiro, recomenda-se ao 
governador que, em vez de comprar um helicóptero, seja mais pé no chão. 
6 comentários  
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CPI do Clima 
SEX, 29/05/09 
POR GMFIUZA 
Se o mundo da diplomacia internacional fosse sério, deveria ser pedida 
imediatamente a prisão preventiva de Kofi Annan, o ex-secretário geral da 
ONU, por falsidade ideológica. 
O mais novo bonzinho do mercado milionário das ONGs humanitárias está 
espalhando mentiras perigosas por aí. Seu instituto sediado em Genebra 
acaba de divulgar que 315 mil pessoas estão morrendo anualmente por 
causa das mudanças climáticas. 
É o caso de se perguntar até onde irá essa indústria da irresponsabilidade, 
apoiada por universidades, jornais, órgãos diplomáticos e crédulos em geral. 
Se houvesse um parlamento mundial, estaria na hora da CPI do Clima. 
Em 20 anos, 10% da população mundial serão ―seriamente afetados‖ pelas 
mudanças climáticas. Hoje, os prejuízos decorrentes do aquecimento global 
somam 125 bilhões de dólares anuais, e em 2030 serão 340 bilhões, 
quando os mortos serão 500 mil. E por aí vai o ―relatório‖ do Fórum 
Humanitário Global, presidido por Kofi Annan. 
Este espaço, que também escreve relatórios, dá aqui sua contribuição para 
a futura CPI: cerca de 100% das vítimas do clima estão sendo mortas pelos 
números cabalísticos de Kofi Annan, e sua salada de furacões, estiagens, 
moléstias, dores de cotovelo e outros eventos climáticos de ocasião. 
E tem mais: 120,5% dos vírus da gripe suína se desenvolveram graças ao 
aquecimento global dos currais (o calor foi tanto que explodiu a estatística); 
os prejuízos causados pelo clima já chegam a 1 bilhão de folhas de papel 
timbrado, salários de burocratas de ONGs, banquetes para diplomatas 
ociosos e neurônios da paciência global. Até o ano de 3054, 10% da 
população mundial de cheques ao portador terão sido seriamente afetados 
pela extorsão dos alarmistas e seus dados voadores. 
O relatório científico do instituto de Kofi Annan é tão preciso no diagnóstico 
dos flagelos climáticos, que dificilmente deixará de mostrar, no próximo 
boletim, que foi o aquecimento global quem fundiu a cuca do ditador da 
Coréia do Norte. Entenderam a relação entre o efeito estufa e o fim do 
mundo? 
As estatísticas inventadas de Kofi Annan são o melhor caminho para o 
mundo não fazer nada de verdade contra os excessos da sociedade 
industrial. Cadeia para o mentiroso. 
38 comentários » 
 
A direita útil 
TER, 26/05/09 
POR GMFIUZA 
Com a escalada hipócrita dos bem pensantes, alguns atos necessários vão 
ficando a cargo dos reacionários. 
Em seu salvacionismo progressista, os cultos querem acabar com a injustiça 
social na marra. A reserva de cotas para negros e outras minorias nas 
universidades é uma dessas boas intenções infernais. E quem é contra é 
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elitista, neoliberal, reacionário. 
Até existe o debate, mas não se tem notícia de algum ―civilizado‖ que tenha 
tido coragem de assumir uma providência frontal contra essa panacéia. 
Sobrou então para o brucutu. 
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu liminar suspendendo a 
política de cotas nas universidades do estado. O autor da ação foi o 
deputado Flávio Bolsonaro, filho do reacionário militante Jair Bolsonaro, 
representante da caserna no Congresso Nacional. A estirpe é embaraçosa, 
as razões são cristalinas. 
O deputado de direita argumenta que o sistema de cotas acirra a 
discriminação na sociedade. Os teóricos do humanismo vão dizer que isso é 
coisa de quem está se lixando para os desfavorecidos. Tudo bem. Mas 
ouçam as dezenas de estudantes que estão na Justiça porque perderam 
suas vagas no ensino superior por não terem pele negra. Perguntem o que 
eles estão achando dessa política solidária. 
Nesses jovens, e nas centenas de outros na mesma situação, o sentimento 
menos provável neste momento é a solidariedade. 
Trata-se da bondade mais maldosa que se poderia conceber. Os 
favorecidos – negros, estudantes de escolas públicas ou outra ―categoria‖ – 
ficam entre dois estigmas: se são pouco preparados, sofrerão com as 
dificuldades de aprendizado e o carimbo de caroneiros; se são bem 
preparados, seu mérito próprio sumirá sob a benesse. 
Se fazer justiça social fosse simples assim, o mercado de trabalho já teria 
que estar dividido como uma pizza gigante. Fatias raciais, genéticas e 
econômicas resolveriam tudo. 
Infelizmente, o desenvolvimento humano é um pouco mais embaixo. Ou 
mais em cima. Criar oportunidades é fundamental. Decretá-las é mortal. 
O que será que pensa do sistema de cotas um bom professor negro do 
ensino público fundamental que ganha uma miséria? Talvez ele pense: 
trocaram o meu trabalho por uma canetada vistosa. 
As cotas são um caminho artificial, perigoso, e é sintomático que o embargo 
judicial delas atenda a uma ação da ala reacionária. A modernidade está 
decididamente andando para trás. 
55 comentários » 
 
O bicho do PAC 
SEX, 22/05/09 
POR GMFIUZA 
Como se sabe, caixa dois no Brasil não é mais problema. Lula disse que 
todo mundo faz, Delúbio explicou que o nome certo era ―dinheiro não 
contabilizado‖ e não há um único petista mensaleiro em maus lençóis na 
Justiça. 
Agora está instituído também o novo PAC – Propina para Aceleração de 
Construções. É uma idéia genial para tentar fazer o PAC original pegar no 
tranco. 
Parece piada do Casseta & Planeta, mas é uma medida governamental, de 
verdade. Lula mandou projeto de lei ao Congresso, em regime de urgência, 
criando uma gratificação para funcionários de obras públicas de transportes. 
Cada um que cumprir as metas do PAC (o antigo) leva uma gorjeta (de até 
49 mil reais) no fim da empreitada. 
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Quem estranhar é porque está de implicância com o governo popular. Afinal, 
qual é o problema? Jogador de futebol não ganha bicho em caso de vitória? 
É a mesma coisa. O governo de esquerda entende que funcionário ganha 
salário porque Deus quis assim. Se fizer o trabalho direito, tem que ganhar 
algum por fora. 
Agora o crescimento do país realmente vai se acelerar. Depois da propina 
para o pessoal da infra-estrutura de transportes, fatalmente surgirá algum 
prêmio extra para os trabalhadores do setor energético, e assim por diante. 
Já dá para imaginar os burocratas do Bolsa Família comemorando o bicho a 
cada mil novos pendurados no programa. 
Até que o novo PAC e suas variações chegarão ao Congresso Nacional. Os 
parlamentares receberão uma gratificação extra do governo se fizerem 
direitinho o seu trabalho. Será a apoteótica legalização do mensalão. 
É claro que a turma da má vontade, a mesma de sempre, vai ficar dizendo 
que é um escândalo inventar uma gratificação com dinheiro público para o 
funcionário público cumprir as metas do serviço público. São uns 
derrotados. 
Viva a bondade do governo popular com o dinheiro dos outros. 
34 comentários » 
 
Lula versus Lula 
QUA, 20/05/09 
POR GMFIUZA 
Enquanto Collor estiver defendendo Lula na CPI da Petrobras, o governo 
estará tentando instalar a CPI do Neoliberalismo. Será o primeiro governo 
na história deste país a pedir uma CPI – justamente porque é o primeiro 
governo de oposição. 
Como se sabe, Lula vive uma relação rodrigueana com o Banco Central: 
tem ódio por quem lhe faz a cama. É o primeiro presidente da história que 
vive a fazer comícios contra a política monetária do seu próprio governo. 
Nem Jango conseguiu ser tão ―do contra‖ si mesmo. 
Mas o governo popular é duro na queda. Decretou a intervenção no Banco 
do Brasil, transformando-o numa espécie de playground monetário do PT. 
Anunciou que ia baixar os juros na marra, com a mesma doçura dos tempos 
em que era só um estilingue panfletário. 
Por um azar incrível, o BB não virou uma cartilha partidária da noite para o 
dia – e os juros, além de não cair com a varinha de condão, ainda subiram. 
O ministro da Fazenda disse que isso não ia ficar assim não. Chamou na 
chincha o companheiro escolhido para presidir o banco. Pagou-lhe um 
almoço e dali saiu a solução: a elevação dos juros do BB é uma mentira do 
BC. 
O final não podia ser mais feliz. Lula continua bonzinho, Dilma e José 
Alencar podem continuar em paz /com suas bravatas contra os juros e a 
culpa é do Banco Central — esse corpo estranho neoliberal que insiste em 
levar o governo aloprado nas costas. 
Para a CPI do Neoliberalismo, os companheiros já estão preparando fartos 
dossiês – sua especialidade – para provar que Lula não sabia. E o povo vai 
acreditar, porque se a inocência do mensalão colou, não haverá por que 
duvidar de que o presidente e o Banco do Brasil são vítimas indefesas do 
BC. 
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Governar na oposição é a maior diversão. 
60 comentários » 
 
Hambúrguer velho 
DOM, 17/05/09 
POR GMFIUZA 
Autoridades e publicitários brasileiros reagiram à propaganda do Burger 
King em Londres, que sugere que lugar de ladrão é no Rio de Janeiro. 
Inspirada no caso Ronald Biggs, a propaganda está defasada. 
Biggs não é mais coisa nossa. Já está de volta à Grã-Bretanha. O que eles 
não sabem é que, hoje, o Batman é nosso. E faz coisas de deixar o Curinga 
arrepiado. 
O famoso herói de Gotan City virou vilão no Rio de Janeiro. É um sujeito 
que tem boa parte da polícia e do sistema carcerário na sua folha de 
pagamentos. Para fugir da prisão de segurança máxima, não provoca 
tumulto: sai andando pela porta da frente. 
Batman foi preso de novo, junto com seu comparsa Popeye – vejam como 
Biggs não está fazendo falta à mitologia carioca –, mas vai aqui um aviso à 
turma do Burger King: não se desiludam, o Rio só deixou de ser o paraíso 
do homem-morcego porque alguém na sua lista ficou sem receber. 
Enquanto isso, na Arábia, Lula diz que não sabe o que está por trás da CPI 
da Petrobras. Ora, presidente, vai ver foi o mesmo problema do Batman: 
alguém na lista da estatal ficou sem receber. Peça ao pessoal do partido 
uma recontagem urgente dos cabides. 
Entre os assaltantes do trem pagador e os do Estado nacional, o Rio de 
Janeiro e o Brasil continuam sendo o paraíso perdido. O único problema é a 
concorrência selvagem. 
36 comentários » 
 
CPI da Petrobras 
QUA, 13/05/09 
POR GMFIUZA 
O petróleo é nosso, e o prejuízo também. Depois de aliviar a Petrobras de 
contribuir para o superávit da nação (uma espécie de café com leite fiscal), o 
governo libera a multinacional verde-amarela de pagar imposto. 
É a multinacional vermelha – do PT e do buraco. 
Só rindo para não chorar. A locomotiva do estatismo lulista, que ia levar o 
PAC nas costas, virou pedinte do cidadão. Depois de pegar 2 bilhões de 
reais da Caixa, em tempo de crédito escasso, a Petrobras bica só mais 4 
bilhões do contribuinte, para pagar um dia desses, quem sabe. 
As coisas que acontecem no Congresso Nacional, e que tanto arrepiam a 
opinião pública, são brincadeira de criança perto desse escândalo chamado 
Petrobras. 
A caixa preta da contabilidade petrolífera daria para bancar as estripulias 
dos deputados e senadores por cinco gerações. Manipulam o preço do óleo 
como bem entendem, vivendo num paraíso monopolista pós-soviético – 
pura jogatina com fachada de indústria. 
Por que não se faz a CPI da Petrobras? Porque ela é boazinha com as 
pessoas certas. E o que as pessoas erradas estão esperando? 
Alguém convidou o nobre leitor para entrar nesse rachuncho de 4 bilhões de 
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favor tributário à Petrobras? Se não convidou, sinta-se mais do que 
convidado. Você é acionista dessa mãozinha à multinacional verde-amarela, 
orgulho do povo brasileiro. 
O governo popular sabe escolher seus amigos. Enquanto desmonta o 
Estado, vitamina a Petrobras, o Banco do Brasil e demais ilhas sindicais da 
economia pública. 
O petróleo é nosso. O Delúbio é nosso. E nós somos o partido da 
privatização do Estado. Vocês que se virem. 
107 comentários » 
 
Lixaram-se 
SEG, 11/05/09 
POR GMFIUZA 
O deputado que declarou estar se lixando para a opinião pública entrou num 
corredor polonês. É claro, um representante do povo não pode se lixar para 
seus representados. Mas a opinião pública também não é flor que se cheire. 
Como se sabe, ela é covarde. Dependendo da direção do vento, se embola 
na salada de manchetes, faz o arrastão e joga reputações na vala — para 
depois conferir quem era. Até político honesto já caiu nessa. 
O que aconteceu com a vida do cantor Wilson Simonal é uma página negra 
da história do Brasil — e da opinião pública. O filme ―Ninguém sabe o duro 
que dei‖ vem dar esse beliscão na consciência nacional. 
Simonal era um cantor espetacular que se deslumbrou com o sucesso e o 
dinheiro. Numa das entrevistas recuperadas pelo filme, o repórter pergunta 
se ele não acha que a fama o deixou mascarado. Simonal responde: ―Eu 
sempre fui mascarado‖. Um deslumbrado assumido. 
Na escalada de prepotência, encomenda uma surra no seu contador, de 
quem desconfiara de roubo. Os capangas levam-no para o Dops, órgão de 
tortura da ditadura, e aí começa a brincadeira de telefone sem fio da 
coletividade. 
Numa dessas saladas de quase-indícios que os juízes de arquibancada 
gostam de fazer, ligou-se o episódio do Dops com o fato de que Simonal 
cantava o Brasil, o Patropi, em pleno regime militar — e não se opunha ao 
governo. Daí passou a ―informante da ditadura‖, numa dessas acrobacias 
que o senso comum sabe dar. 
Simonal foi banido da vida artística no auge, e antes de morrer / em 2000 
passou quase trinta anos enterrado no cemitério das reputações. Ninguém 
sabe, ninguém viu. Um fantasma moral. 
No filme de Cláudio Manoel, Micael Langer e Calvito Leal, Chico Anysio faz 
a pergunta sangrenta: Quem foi delatado por Simonal na ditadura? Apontem 
um. 
Não existe. O que existe é a covardia da opinião pública, que está se 
lixando para os fatos. Ela cairá dura no divã com esse filme. 
64 comentários » 
 
Bolsa eleição 
QUI, 07/05/09 
POR GMFIUZA 
Esqueçam as mais de 100 mil pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família que 
têm carros, tratores ou motos importadas, como informou o TCU. Esqueçam 
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as mais de 1 milhão que recebem a mesada governamental tendo renda 
acima do permitido. 
Concentrem-se apenas nos 577 políticos eleitos que recebem o Bolsa 
Família. Repetindo: eleitos. Não-eleitos são milhares. 
O Brasil tem 513 deputados federais e 81 senadores. Portanto, faltam só 17 
bolsas família para os políticos que recebem a caridade de Lula encherem 
um Congresso Nacional inteiro. 
Não dá para entender por que o governo popular sofreu aquele desgaste 
todo com o mensalão. Bastava o Ministério do Desenvolvimento Social 
(entenderam por que é Social, e não de serviço?) divulgar uma portaria com 
a seguinte regra: só receberão Bolsa Família os políticos eleitos para a 
Câmara dos Deputados e para o Senado Federal, e que votem com o 
governo. 
Não teria erro. Seria a base parlamentar mais coesa da história. O nosso 
Delúbio nem precisaria se estressar com aquela complicação de mandar 
gerente de banco ficar pagando o pessoal na boca do caixa. Seria tudo 
certinho, direto na conta de cada um. 
Claro que alguns iam reclamar que o dinheiro é pouco. Mas e a honra de 
ser um bolsista da família Lula? Isso não tem preço. 
Enquanto não se faz essa correção de rumo, vem aí para votação o projeto 
do financiamento público de campanhas. Já estava na hora. As mesadas 
dos lobistas de empreiteira estão indo embora com as despesas com ex-
mulheres e amantes, que nunca estão satisfeitas. 
Você vai ter que contribuir só um pouquinho mais para um fundo de uns 2 
bilhões de reais, que irão limpos para os galhardetes, marqueteiros e 
demais badulaques dos candidatos. O caixa dois passa a atender só aos 
favores informais e rolos pessoais — o que, afinal, faz sentido. 
No futuro, porém, isso se tornará obsoleto, a confirmar-se a formidável 
expansão do Bolsa Família para a classe política. E os 577 eleitos de hoje 
serão só uma pálida memória de como a sociedade era injusta com os 
representantes do povo. 
70 comentários » 
 
Gripe iraniana 
TER, 05/05/09 
POR GMFIUZA 
O Brasil e seus coleguinhas chavistas são a maior diversão da diplomacia 
mundial. A pantomima do terceiro-mundismo acaba de chegar ao nível dos 
irmãos Marx (não o amigo de Engels). 
O tour agendado com o tarado iraniano conseguiu ficar mais bizarro do que 
já era, com o cancelamento anunciado por Ahmadinejad na antevéspera de 
sua chegada. Em sua carta ao governo brasileiro, o presidente do Irã diz 
basicamente o seguinte: ―Não vou mais‖. 
O Itamaraty deveria saber onde estava se metendo ao decidir puxar o saco 
do maluco atômico. Palhaçada esquerdista tem limite. 
Ahmadinejad faz sucesso com Celso Amorim, Samuel Guimarães, Marco 
Aurélio Top-Top Garcia e toda a penca de ministros das relações exteriores 
de Lula porque desanca Israel, chegando a dizer que o Holocausto não 
existiu. Na mente dicotômica desses guevaristas de butique, isso é ser 
contra a direita, portanto é bom. 
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O sarro do tarado iraniano no ―cara‖ está neste momento rodando o mundo, 
com muito mais velocidade que o vírus da gripe suína que não é suína — o 
mais recente fracasso do catastrofismo moderno. 
Do jeito que as coisas vão, o caminho mais seguro para o planeta é botar o 
Itamaraty para classificar pandemias, e a OMS para lidar com malucos 
atômicos. Periga dar certo. 
59 comentários » 
 
Show perigoso 
SEX, 01/05/09 
POR GMFIUZA 
Foi saudável a forma como Dilma Rousseff divulgou sua doença. 
Transparência total, entrevista sóbria, equilíbrio num assunto tormentoso. 
O Brasil aprendeu com Tancredo Neves o custo de escamotear a saúde dos 
grandes tomadores de decisão. Mistério nesse departamento é sinônimo de 
irresponsabilidade — ou de falta de democracia, como no caso Fidel Castro. 
Na sua entrevista coletiva sobre o pré-sal — o segundo fetiche preferido do 
governo Lula, depois do PAC —, Dilma foi perguntada sobre o câncer. 
Respondeu, com propriedade, que não quer transformar sua doença em 
espetáculo. Só falta combinar com o chefe. 
No dia seguinte à divulgação da doença, Lula levou Dilma a uma solenidade 
e botou o câncer da ministra-candidata em primeiro plano. Fez um comício 
emocional, que é sua especialidade. 
Agindo assim, o presidente da República foi o primeiro a autorizar a 
confusão entre saúde pessoal e campanha eleitoral. Lula caiu na tentação 
de agregar à sua candidata a marca dramática de uma lutadora pela vida. 
Dilma merecia a chance de se tratar em paz. 
Agora vai ser difícil. O PT e a oposição tiveram reações exemplares à 
notícia do problema de saúde da ministra. Separaram prontamente o fato da 
questão eleitoral, com a elegância de afirmar que confiavam na pronta 
recuperação de Dilma. Aí Lula entrou em cena mistificando, desinformando, 
oscilando entre tratar Dilma como uma heroína trágica e declarar que ela 
―não tem nada‖. 
Lula desumanizou Dilma. Por enquanto, a doença é dela, o show é dele. 
64 comentários » 
 
Xô, 2016 
TER, 28/04/09 
POR GMFIUZA 
Preparem-se para mais um espetáculo de brasilidade deprimente. Com a 
chegada ao país dos homens do Comitê Olímpico Internacional, está aberta 
a temporada de frivolidade alegre rumo a 2016. 
Outras candidaturas olímpicas, como as de Chicago e Tóquio, contrataram 
claques para animar a campanha de rua. No Rio de Janeiro não precisa. Se 
há algo que nunca falta ao brasileiro, e especialmente ao carioca, é o 
estoque de ufanismo tolo. 
Vamos eleger o Canal do Mangue a qüinquagésima maravilha do mundo? É 
pra já. Todo mundo na rua de bandeirola, perna de fora e apito. Está para 
nascer um povo que se ache tão porcaria, e se mostre tão exuberante. 
Impressionar os gringos é um dos esportes nacionais preferidos. Seja qual 
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for a causa. Vamos mostrar pra eles as nossas praias, os nossos tapinhas 
nas costas, as nossas bundas. Somos medalha de ouro em oba-oba. 
O Rio de Janeiro continua lindo. E decadente, violento, poluído, 
engarrafado, favelado. Cheio de gente mal-educada e prepotente. Ainda 
tem muita gente legal, mas esses andam meio tímidos. São os alvos 
preferidos dos ―choques de ordem‖ populistas, que consistem em barbarizar 
o cidadão de bem para mostrar serviço a não se sabe quem. 
A campanha Rio 2016 é a apoteose da hipocrisia. Sediar uma Olimpíada 
para que? 
Lá vai o balneário se maquiar de novo, enchendo de orgulho besta esse 
povo carente, cuja carência abrirá caminho mais uma vez para projetos 
políticos, promoções pessoais e grandes negócios privados com dinheiro 
público. 
Se o Brasil tivesse vergonha na cara, fazia para os membros do COI no Rio 
um desfile de escola de samba com os atletas em petição de miséria, 
atravessando as instalações esportivas abandonadas, prontas para virar 
favela. 
Mas lá vão os inocentes se imolar na auto-exaltação, se lambuzar nos 
superlativos complacentes. 
Uma certeza o COI pode ter: o Rio de Janeiro possui os melhores estandes 
de tiro naturais do mundo. A cidade está praticamente inteira na mira. Os 
atiradores é que não são muito precisos. Mas até 2016 eles poderão treinar 
bastante. 
64 comentários » 
 
Tola inquisição 
SEX, 24/04/09 
POR GMFIUZA 
Fica combinado assim: os políticos não prestam. Assim a opinião pública e 
seus críticos implacáveis se sentem limpinhos – assim como os americanos 
adúlteros gritavam aliviados contra Clinton e suas escapadas. 
O estereótipo fedorento dos políticos serve para isso. Para o cidadão 
comum se sentir cheiroso. Mesmo que de vez em quando pague umas 
consultas sem recibo. 
Fora do estereótipo, a coisa é mais complicada. O político pode ser mau e 
ter atitudes certas, e pode ser bom e ter atitudes erradas. No mensalão, o 
Brasil ficou morrendo de vergonha de parar para ouvir Roberto Jefferson, 
político fisiológico e conservador. 
Mas Jefferson escreveu um capítulo da moralidade brasileira. E o Brasil 
pudico finge que não viu. 
No caso das passagens aéreas, como o uso foi generalizado, a opinião 
pública já saca da manga sua solução terminal, do tipo ―é tudo pilantra‖. É a 
situação mais confortável para os verdadeiros pilantras. Ficam a salvo, bem 
protegidos pela generalização burra. 
Por isso os escândalos se sucedem e somem após meia-dúzia de gritinhos 
de basta. 
E é por isso que três anos depois de autoridades do governo sangrarem o 
Banco do Brasil em favor do PT, por meio do valerioduto, a cúpula do Banco 
do Brasil (seis vice-presidências) é entregue ao PT. Sem valerioduto. 
Esculachem os deputados à vontade. Detonem Fernando Gabeira. Amanhã 
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os vampiros do Congresso estarão morrendo de rir de vocês. 
209 comentários » 
 
Aula de ética 
QUA, 22/04/09 
POR GMFIUZA 
O deputado Fernando Gabeira também usou passagens aéreas de sua cota 
em benefício de parentes. Dado seu histórico de luta contra a corrupção, já 
tem gente dizendo que ética no Congresso é ficção científica. 
Desesperos à parte, a escorregada de Gabeira traz uma boa notícia. 
O deputado do PV tomou a iniciativa de ir a público declarar que também 
usara passagens indevidamente. Teve tempo, portanto, de montar um 
discurso. Mas não montou nenhum. Seu discurso foi o seguinte: errei. 
Talvez o eleitor distraído não tenha se dado conta, mas isso não existe na 
política brasileira. 
O presidente da Câmara, que também usou passagens para parentes, disse 
que as regras sobre isso não são claras. 
O ministro da Igualdade Racial se defendeu dizendo que o Congresso não 
estaria em Brasília se parentes não pudessem usar as passagens. 
Em outro episódio, o senador flagrado violando o painel de votação se 
defendeu assim: ―Eu não matei, eu não roubei‖. 
Até o grande Betinho, a quem o Brasil muito deve, diante da descoberta da 
doação de um bicheiro para a campanha da fome, explicou que seu instituto 
estava em grave crise financeira. 
Para não falar do presidente da República, que após a revelação do uso de 
caixa dois pelo seu partido, disse que no Brasil todo mundo faz isso. 
E por aí vai. Qual político brasileiro veio a público após um deslize, de cara 
limpa, dizer simplesmente que errou? Sem dourar pílula, sem relativizações, 
sem álibis? 
Fernando Gabeira acaba de fazer isso. Admitiu que embarcou na velha 
ilusão que confunde público com privado. Não disse que isso é desculpável, 
nem que isso não é grave. 
Cada um julgue-o como quiser. Mas duas coisas são certas: não há ser 
humano, por melhor que seja, imune ao erro; e na sua hora de errar, 
Gabeira deu uma aula de ética. 
184 comentários » 
 
Menos, brahmeiro 
SEG, 20/04/09 
POR GMFIUZA 
Ronaldo Fenômeno vale quanto pesa. É um incrível jogador de futebol, e só 
a sua dramática virada em 2002, quando saiu de uma contusão gravíssima 
para ganhar uma Copa, já seria o bastante para fazer dele uma lenda. 
Na vida, Ronaldo está conseguindo desmoralizar a bondade. 
Se ele fosse um Romário, tudo certo. Avisa logo que é petulante, que é o 
cara, que não gosta de treinar, que adora mulher e detesta acordar cedo. 
Pronto. 
(E notem que Romário, o malandro, nunca apareceu em programinhas de 
calçada, nunca quis fazer da seleção brasileira seu spa e nunca foi visto em 
baladas alcoólicas). 
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Mas Ronaldo quer o altar de bom rapaz. O embaixador mundial da infância 
(que aliás a Unicef não reconhece), o craque virtuoso, o militante do respeito 
aos ídolos. É o traficante da boa fé. 
Cabe ao Brasil decidir se aceita cultivar esse tipo de herói mimado. Esse 
tipo de bonzinho profissional que não vê compromisso entre o 
comportamento que advoga e o cachê publicitário que põe no bolso. 
Ronaldo Fenômeno, o atleta das criancinhas, ir à TV para dizer sorrindo ―Eu 
sou brahmeiro‖ é um escárnio. 
Ou melhor: seria um escárnio, num país onde não fosse normal o primeiro 
escalão da República ir alegremente ao beija-mão de um investigado por 
corrupção. 
Mas seria absurdo contestar o direito do craque de ganhar esse troco do 
patrocinador. Ele é mesmo brahmeiro, é Flamengo, tem uma(s) nega(s) 
chamada(s) Tereza e curte pagar pelo carinho de algumas delas. Ninguém 
tem nada com isso. 
O apelo a ele é um só: Ronaldo, saia desse armário da virtude. Deixe a 
bondade em paz. 
49 comentários » 
 
O ET e o cara 
SEX, 17/04/09 
POR GMFIUZA 
O Brasil está babando de orgulho. Lula, o cara, está ainda mais famoso no 
mundo. Virou personagem na TV americana, no desenho ―South Park‖. 
Em meio a tanta euforia e orgulho patriótico desse Brasilzão de Deus do 
céu, faltou enfatizar um pequeno detalhe: no programa consagrador, Lula 
faz papel de ladrão. 
Mas só um chato ficaria chamando atenção para um detalhe desses. Esse 
negócio de roubar é muito relativo. 
O episódio do mensalão é um ótimo exemplo. Nunca antes / na história 
deste país se flagrou tamanho desvio sistemático de dinheiro público para 
fins político-partidários. Todos os principais envolvidos no escândalo eram 
diretamente ligados a Lula. E Lula saiu do mensalão como o presidente 
mais popular da história do país. 
Quem é que vai se chatear agora ao vê-lo roubando uma fortuna de um 
extraterrestre? 
O personagem de Lula ainda aparece mentindo para a polícia intergaláctica. 
Como se sabe, esse negócio de mentir também é muito relativo. Lula diz 
para quem quiser ouvir que o PAC é uma injeção de 600 bilhões de reais no 
país até 2010. Também se vangloria de ter combatido a inflação no Brasil. 
É tudo mentira, mas ninguém duvida dele. Muito menos a polícia, que hoje 
produz delegados com carteirinha do PT. 
Talvez se um cartoon internacional mostrasse Pelé ou Oscar Niemeyer 
assaltando um ET, o caldo poderia entornar. Mas com Lula tudo bem. Ele é 
o cara. 
192 comentários » 
 
Fome zero 
QUA, 15/04/09 
POR GMFIUZA 
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A famosa boquinha do PT virou um bocão. Lula rasgou a fantasia e mandou 
gastar. O governo finalmente está livre da herança maldita. 
A herança era um palavrão chamado responsabilidade fiscal. Os neoliberais 
tinham decidido que o Estado não pode gastar mais do que arrecada. Uma 
política insensível, que atrapalha, por exemplo, a construção de um 
palanque bonito para a mãe do PAC. 
Mas esse problema acabou. A Petrobras, mecenas do PT, não servirá mais 
só para aquelas boquinhas do tipo que Silvinho Pereira administrava. Numa 
canetada de dar inveja a Hugo Chávez, Lula tirou a estatal do cálculo do 
superávit primário. 
Traduzindo: a Petrobras não tem mais nada a ver com essa história de tirar 
o Brasil do vermelho. Está criado o paraíso fiscal do governo popular. 
Calcula-se que vão ―sobrar‖ uns 20 bilhões de reais para a gastança. No 
mesmo momento / em que os gastos públicos / com pessoal sobem quase 
um terço (em relação ao início de 2008). Entendeu? O paraíso fiscal lulista 
vai permitir que o seu dinheiro multiplique as boquinhas da companheirada. 
É claro que eles vão te dizer que o dinheiro vai ser investido no pré-sal. 
Salgada mesmo será a conta dessa cascata em 2011. 
Lula só fala da grana que vai emprestar ao FMI. Já deu para ver que o 
governo vai atravessar a seca da crise arrotando caviar, tentando eleger 
Dilma a qualquer custo. Só não dava para imaginar que teria a ousadia de 
instituir o Ralo Oficial da República. 
Mas tudo bem, a opinião pública nunca teve saco mesmo para esse papo 
de superávit primário, coisa de neoliberal. 
Viva o vermelho – do PT e do caixa nacional. 
108 comentários » 
 
Pobres milionários 
DOM, 12/04/09 
POR GMFIUZA 
Ronaldo saiu em defesa de Adriano. Pediu que entendam seu drama e 
deixem em paz o ―garoto‖ (quase 30 anos, uns 100 quilos e milhões de 
dólares na conta). 
É terrível mesmo o drama desses ―garotos‖. O próprio Ronaldo, ao chegar à 
Copa da Alemanha sofrendo muito (de tédio e com uma bolha no pé), 
desabafou. Disse que não suportava mais a perseguição implacável da 
imprensa. Ordenou aos jornalistas que deixassem sua bolha em paz. 
A vida é mesmo cruel com esses garotos. Eles passam o ano inteiro 
carregando pesados caminhões de dólares e euros, e justo na hora do 
recreio – a Copa do Mundo –, vêm esses otários que torcem pela seleção 
encher o saco deles. 
Basta do massacre aos pobres milionários. É um absurdo que Ronaldo e 
Adriano sejam perseguidos só porque foram a uma Copa balofos e 
preocupados em exigir suítes exclusivas. 
Robinho tem todo o direito de trocar risinhos com Zidane, ainda em campo, 
ao fim do jogo em que a França eliminou o Brasil. O garoto estava cuidando 
de seu futuro no Real Madrid, e ninguém tem nada com isso. Cafu estava 
cuidando de sua ONG e seus recordes, Roberto Carlos estava cuidando de 
sua meia. 
É um escândalo a interferência da pátria brasileira na vida privada desses 
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meninos. 
Em defesa de Adriano, Ronaldo disse que ―ninguém sabe o que é a vida de 
um atleta de futebol‖. Talvez por isso o Fenômeno escolha aqueles 
programas noturnos exóticos. Deve ser para que as pessoas fiquem 
sabendo o que é a vida de um atleta de futebol. 
Ronaldo disparou contra os ―oportunistas‖, os ―comentaristas aleatórios‖, os 
―santos que aparecem na televisão‖, o desrespeito generalizado com os 
ídolos. O garoto estava mesmo zangado. 
É claro que ele não precisa dar nomes, nem dizer exatamente do que está 
falando. O Brasil é cliente desses garotos indefesos. Quem não gostar, que 
se entenda com a assessoria deles. 
132 comentários » 
 
O BBB do PT 
QUI, 09/04/09 
POR GMFIUZA 
Lula não é Chávez, mas parece estar cada vez menos conformado com 
isso. Não deve ser fácil mesmo abrir mão das delícias do populismo 
autoritário. 
Aos poucos isso vai sendo corrigido. A intervenção no Banco do Brasil é o 
mais novo capítulo da tomada do poder pela companheirada. Eles não 
agüentam mais ganhar eleições e ser governados por Pedro Malan. 
Foi o que declarou a ministra Dilma Rousseff. Ela não agüenta mais falar 
com presidente de banco público que pensa que é presidente de banco 
privado. Vamos traduzir: é um saco mandar em gente que não tem 
carteirinha do partido. 
Quando assumiu a presidência, Lula deu a senha, ao esculachar as 
agências reguladoras: não admitia saber pelo jornal que ―algum filho da 
mãe‖ aumentou um preço público. 
Assim foi feito, por exemplo, no setor elétrico. Ali nenhum filho da mãe ousa 
mexer nas tarifas populistas, que comprimem o preço da energia – para 
depois o contribuinte pagar o rombo, como se sabe. Obra de Dilma, a mãe 
do filho. 
Assim será com os juros do Banco do Brasil, essa entidade que compra 
ingressos para show do PT. O novo presidente do banco é afilhado do 
partido. Enquanto Delúbio, Valério e Valdomiro, os principais clientes, não 
voltam à ativa, fica combinado que quem assina os cheques é Dona Dilma. 
Sem intermediários. 
Eis a doutrina: Lula oferece dinheiro barato ao povo, Dilma decide o preço 
camarada e manda entregar. 
É claro que o banco, sangrado de todos os lados pela companheirada, 
ficará com o bumbum no sereno. Aí o governo popular vai lá e cobre com o 
seu dinheiro. E você, distraído, nem nota. 
Já era mesmo tempo de livrar o BB daquelas triangulações intrincadas da 
época do valerioduto. Muito mais simples instituir esse Banco do Brasil 
Beneficente, anexo ao PT. 
Chega desse mundo privado e neoliberal que não vai aos aniversários de 
José Dirceu. 
104 comentários » 
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Saudades da crise 
SEG, 06/04/09 
POR GMFIUZA 
Falando baixo para não chatear Paul Krugman e outros luminares que 
compararam a crise atual com a Grande Depressão dos anos 30… E a 
China, hein? 
Enquanto o sistema financeiro ocidental é tratado como a besta do 
apocalipse, a Coréia do Norte põe no mercado ações da sua hecatombe 
nuclear. E a China, darling dos moderninhos ocidentais, desponta como 
principal acionista do delírio atômico norte-coreano. 
Os bin ladens de olhos puxados estão testando seu brinquedo capaz de 
explodir o Alasca. E o que faz a ONU? Para variar, nada. 
A ONU não fazer nada é normal, mas nesse caso o mundo não vai punir os 
malucos coreanos porque a China não quer. No tal conselho de segurança 
(sic) que o Brasil implora para entrar, os chineses avisaram que a ditadura 
vizinha pode continuar com sua chantagem atômica. 
Eis a escolha brasileira: implicar com os brancos de olhos azuis e puxar o 
saco dos amarelos de olhos puxados – esses que brincam de explodir o 
mundo. 
Recentemente, a tara brasileira do bloco terceiromundista com as ditaduras 
orientais propôs o abandono do dólar nas trocas comerciais. Abaixo o 
colonialismo yankee! Que tal adotar o plutônio como a nova moeda? 
Enquanto os paleontólogos da crise de 29 disputam quem faz o poema mais 
sujo sobre Alan Greenspan, os comunistas de mercado preparam em paz 
sua guerra. 
Eles ainda vão deixar o mundo com saudades da crise de 2009. 
104 comentários » 
 
No picadeiro do G-20 
SEX, 03/04/09 
POR GMFIUZA 
Lula será bonzinho com o FMI, Barack é irreverente, Michelle tem lindos 
braços. Essa soma dá 1 trilhão de dólares e leva euforia às bolsas. Acredita 
nisso quem quiser. 
Quem não quiser, verifica que no dia seguinte à salvação do mundo as 
bolsas recuam, ―por causa do desemprego nos EUA‖. Segunda-feira o 
mercado vai subir (ou cair), por causa de alguma outra coisa que ele vai 
escolher na hora. 
Se a situação voltar a piorar, Michelle vai ter que malhar um pouco mais. 
Talvez Barack tenha que assistir a um jogo do Corinthians com Lula. Aí as 
bolsas se acalmam. 
Esse cotidiano da crise deveria passar a ser ditado por Gilberto Braga e 
Benedito Ruy Barbosa. Chega de intermediários. 
O G-20 vai combater a escassez de crédito com um cerco aos paraísos 
fiscais? Só rindo. O G-20 vai dar a receita de bolo para os bancos do mundo 
inteiro operarem com segurança? Ok, conta agora a do papagaio (com 
duplo sentido). 
A circulação do dinheiro estava livre demais, com alavancas arriscadas 
demais. Irresponsabilidade e ganância, certamente. Mas ousadia também. 
Circulação de dinheiro gera riqueza, mesmo que parte dos ativos seja 
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artificial – tão artificial quanto uma reunião do G-20. 
Agora Paul Krugman e os bem pensantes gritam que a salvação do mundo 
está na intervenção estatal, esse neo-keynesianismo de padaria. De 
repente, essas máquinas burocráticas caindo de podre são o bálsamo da 
modernidade. Hugo Chávez para presidente do G-20! 
Governos e bancos vão aumentar um pouco a regulação para limpar a barra 
dos rombos. E esse trilhão (seja lá o que ele for) sairá da poupança gerada 
pela bonança dos últimos dez anos. O preço da farra será pago pela farra. 
Enquanto cospe no prato que comeu, o mundo civilizado se distrai falando 
mal dos bancos e bem dos braços de Michelle. Risco zero. 
88 comentários » 
 
Clima péssimo 
QUA, 01/04/09 
POR GMFIUZA 
Os ativistas do Greenpeace escalaram a Ponte Rio-Niterói para pendurar 
uma faixa em defesa do clima terrestre. A manifestação provocou um 
engarrafamento colossal na cidade. 
Carros andando em marcha lenta poluem muito mais. O Greenpeace acaba 
de dar sua contribuição direta para o aquecimento global. 
Isso no longo prazo. No curto prazo, mostrou aos habitantes da metrópole o 
que é qualidade de vida: assim que o protesto acabou, a vida ficou uma 
beleza. Vai ver, era só uma pegadinha de Primeiro de Abril. 
Em pleno Rio de Janeiro, a tal mensagem ecológica era escrita em inglês. 
Deve ser essa gente branca de olhos azuis querendo mostrar seu valor. 
Este signatário acaba de voltar da Amazônia (Rondônia e Acre), onde as 
pessoas andam um tanto azedas com essas mensagens de salvacionismo 
ecológico. Em contato com a vida real, a igreja do marketing verde tem um 
sotaque cada vez mais charlatão. 
Em lugar de apagões performáticos, a verdadeira hora do planeta será 
aquela em que o mundo decidir economizar uma fortuna em energia, tempo, 
paciência e dinheiro com a casta alegre da eco-burocracia. 
107 comentários » 
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