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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.
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