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0. Introdu ção 

 O trabalho analisa a construção gramatical do tipo clivada (CLIV) na fala 
ocorrida na TV Globo no p eríodo das eleiçõ es para p residente e governado r do Estado 
do Rio d e Janeiro  em 2002 .  
 Além das regularidad es formais , estuda-se a construção d a clivada como parte 
da estrat égia discursiva do lo cutor. N este sentido, além de estarem formal mente 
combinad as, estas constru ções marcam relações prag máti cas variad as na medida em que 
o tópico da conversa é focalizado a partir da auto-rep resent ação do  candidato. 
 Deste modo, o estudo se vale da hipótese de que este tipo de construção está 
condicionado ao contexto em que os sujeitos pretend em alcançar a ad esão d e certas 
opiniões. A clivada se origina em contextos de embates e, dest a observação , pretend e-se 
investigar a diversidad e de signi ficação instaurada em função da variável social. Nestes 
termos, o uso da clivada se dá em fun ção de u m conjunto de condiçõ es prag máti cas, 
quais sejam:  1: as construçõ es clivad as estão  sujeitas a regularidades discursivas e não 
estritamente fo rmais e 2: as clivad as são construções estratégicas no sentido de marcar 
certos asp ectos da in fo rmação. É p elo modo dis cursivo em que s e dá a fala de cada 
interlocutor que a construção clivada acentua certos aspectos ligados à informação na 
troca verb al. 
 
1. Persp ectiva Teórica 

1.1. A língua: a relevân cia da v ariação 

 Nos estudos dos fenômenos lingüísticos, a relação entre linguagem e socied ade 
não deve estar ausent e e nem posta em dúvida. Nestes t ermos, a língua é mani festação 
dos grupos sociais  e “ por isso mes mo  ela costu ma ser interpretada como produto e 
exp ressão  da cultura de que [fazem] parte” (Mont eiro, 2000: 13). Aprend e-se a usar a 
língua de um modo ou d e outro na experiência vivida e con creta; os fal antes sab em 
quando devem mudar de uma variedade para outra numa situação co municativa 
determinada. Toma-se a h eterog eneidad e co mo u ma propri edad e constitutiva da língua 
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e, condicionad a a fato res de ordem social , funciona para identificar a identidade 
lingüístico-cultural de cad a grupo nos  eventos  de fala. 
 Con figurada num quad ro multi forme, a língua está sujeita a u ma série de 
variações. Além da investigação dos fatores internos (fonológico, morfológico e 
sintático), o fator soci al tem sido interesse da sociolingüística. “Língua e vari ação são 
inseparáv eis: a Sociolingüística encara a diversidade não co mo um problema, mas co mo 
u ma qualidad e constitutiva do  fenô meno lingüístico” (Alkmi m, 2001: 33). Isto quer 
dizer que o repertório de u ma língua envolve um conjunto de varied ades uma vez que os 
membros da co munidad e falam dialetos diferentes em função da origem regional, classe 
social, ocup ação, escolaridade e d a situação co municativa esp ecífica (d ebat e, aula, 
encontro casu al, reuni ão de negociação e outras). A análise da estrutura e da diversidade 
lingüística no contexto so cial p ressupõe a consideração do  fator “ variação ” na medida 
em que es clarece a mudança ─ a evolução diacrônica d as regras  ─ e a coexistência 
construções alternativas, funcionando p ara indicar di ferenças sociais . Neste sentido, 
Camacho (Op. cit., p .59) explica que “ as formas em v ariação adquirem valores em 
função do poder e da autoridade que os falant es detêm nas relações econô micas e 
culturais”. Assim as instituições enquad ram uma variedade d a língua à condição  de 
prestígio e, co mo tal, passa a ser u ma referência de status no sistema es colar, na mídia, 
na justiça, no  Estado etc. 
 E m função d e um conjunto de fatores que s e realizam no contexto social , a 
língua é estruturada por fenô menos extralingüísticos “ que participam ativamente da 
aplicação de uma reg ra, favorecendo-a ou des favorecendo-a” (Camacho, 2001: 66). 
Portanto, a i mposição de um padrão lingüístico reforça a estrati ficação de culturas 
diferent es em nossa sociedade. Falar de u m modo e não de outro é u ma questão social e 
isto revela situações interpessoais simétricas e assi métricas entre falantes nu ma 
interação verbal concreta. 
 
1.2. Construçõ es clivad as: caracterização  geral 

 As clivadas s ão constru ções co muns tanto na fal a quanto n a es crita. Do ponto 
de vista do en foqu e d a estrutura interna, Perini (1995: 215) as  descreve a partir da 
organização dos seguintes constituintes formais: (a) o ração co meça com o verbo ser, no 
mes mo tempo em que está o v erbo p rincipal da oração pri mitiva; (b) segu e-se o termo 
marcado  [+CL ]; (c) segu e-s e o item que (m) e (d) segu em-se, na ordem, os demais 
termos da oração  primitiva. 
 Brag a (1989) s alienta que a construção clivada pod e ser an alisada no 
enunciado to mando co mo  base os s eguintes critérios: (1) a disposição dos constituintes 
sintáticos no percurso da fala; (2) o uso da class e de pal avra e a fun ção sintática do 
constituinte e (3) o  contorno  entonacional descendente. 
 Segundo Longhin (1999), a clivagem é um modo de indicar que os 
constituintes da sentença n ão possuem a mes ma função co muni cativa. Esta propried ade 
da construção clivada mostra que a maneira de focalizar o tópico da informação é 
prag maticamente relevante entre os p articipant es. Em outras p alavras, o fo co da 
informação é marcado  diferentemente co m u ma constru ção  clivada e não -clivad a. 
 Isto quer dizer que a análise da construção clivada envolve o contexto: as 
posições sociais dos falant es envolvidos nu ma instituição (TV, tribunal, igrej a, es cola e 
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outros), o co mportamento prévio (as ações possíveis, g estos, entonação da vo z) e o tipo 
de conteúdo/tema a ser trat ado na interação . Por isso, as condições  de uso d as clivadas 
são mais restritas  porque são apropriadas a um tipo de contexto em que os falantes 
marcam u ma info rmação em virtude de interesses e des ejos próp rios. É só no  jogo da 
fala que a clivada surge co mo u ma maneira de sobrepor u m determin ado conteúdo do 
tópico. Esta estrat égia é u m ponto de p artida p ara se afirmar qu e o  comportamento 
lingüístico da clivada está ligado às atitudes e intençõ es de cad a participante do debate 
político co mo  será visto no  pró xi mo item. 
 
2. As  rel ações  semântico-pragmáticas  nas sentenças clivadas 

 As construçõ es gramaticais clivadas aparecem nos dados d e manei ra 
diferenciada no que se refere à fo rma. A estrutura prototípica se realiza pela combinação 
do verbo SE R, s eguido de um t ermo marcado, e da conjunção Q UE, co m os demais 
termos d a senten ça co mo cita Perini (1995). Pela análise dos dados , veri ficou-se u m 
conjunto de clivadas co m a s eguinte estrutura: 
 
Clivada Propriamente Dita (CLIV): É (...) QUE: 
Ser C1 QU  S-C1, em que C1  = constituinte fo cal e S-C1 = Sentença menos C1 

(...) (+) o Rio-Previdência precisa ser ad ministrado 
por quem conh ece o assunto por quem sabe cuidar 
das finanças públicas e é por isso que eu quero ir 
pra lá (Solange A maral)  (CI) 

 
Construção É QUE: 
C1 ser Q U  S-C1, em que C1  = constituinte fo cal e S-C1 = Sentença menos C1 
 

(...) este programa o Rio-Cana ficou só no pap el (+) 
nós é que retomamos pra geração de emprego e 
renda da contrapartida que faltava do Estado assim 
como ou  (X) grandes obras ( ..) (Benedita) (CI) 

 
 Somada a esta org anização na sent ença, outros  itens passam a preen cher as 
construções clivad as revelando uma con figuração diversi ficada no que diz resp eito às 
suas propriedades internas . Pela atuação de itens como por isso, assim, em função d e, a 
construção  clivad a p assa a orientar o signi ficado do  conteúdo que a preced e. Deste 
modo, o uso dessas variáv eis influencia o sentido do tópico e a função da constru ção 
clivada é mani festar aspectos relev antes do discurso construído co m u ma função sócio-
comunicativa. 
 E m decorrênci a da função macro da fal a dos políticos, a orientação dis cursiva 
das clivadas é analisad a a partir da atuação do falant e no contexto político-social . Ou 
seja, pelas clivad as, cada um “atua preferencial mente no plano da estruturação do 
tópico/subtópico discursivo” (Brag a, 1994: 59), tornando relevant es aspectos do assunto 
debatido. Pela natureza de sua estrutura e considerando a in formação  preced ente no 
tópico, as  clivadas fun cionam p ara: 
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A. p restigiar a imag em do  falante: 

(SE R + POR ISSO + QUE) 
 

(...) a nossa polícia trabalha em situação precári a 
mes mo assi m prendeu mil e setecentos traficantes 
envolvidos co m o cri me organizado (+) o governo 
federal tem u ma responsabilidade de poder so mar 
conosco nas açõ es integrada para dar combate ao 
crime org anizado porque no Estado do Rio d e 
Janeiro não se fabrica co caína nem armas e é por 
isso que eu  peço o  seu  voto (...) (Ben edita) ─ CI 
 

B. concluir o tópico  des envolvido: 
(SE R + POR ISSO + QUE) 

 
(...)  (+) vo cê p recisa reduzir a taxa de juros porqu e 
[?] ora porque nenhum país do mundo vai pra frent e 
se a t axa d e juros o ferecid a pelo gov erno for maior 
do que a taxa d e lucro obtido por uma empres a (+) é 
por isso que eu entendo que nós precisamos mudar 
a a CLT (+) mudar a estrutura sindical e isso tem 
que ser pactuado com os trabalhado res não vai ser 
por medid a provisória não nem por decreto lei (+) 
vai ser negociado (Lula) ─ CII 

 
C. fazer referência a u m dado preced ente: 

(SE R + ASSIM + QUE) 
 

(..) quando se trat a de assuntos (+) que interessam 
diretamente a população n ão pode haver nenhu ma 
disputa entre partidos não pode haver disputa entre 
(+) nós temos que investir em educação nós temos 
que investir nas nossas crianças nos nossos jovens 
porque é assim que nós vamos construir cidades 
melhores o Estado do Rio melhor um país melhor 
(+) ( ...) (Jorge Roberto  Silveira) ─ CI 

 
D. justi ficar o  tópico/subtópico acentuado  no p ercurso da fala: 

(SE R + E M FUNÇÃO DE + QUE) 
 

(...) a minha biografia política não co meça agora (+) 
eu não cai de p ára-qued as eu co mecei a pens ar a ser 
governado r e a qu erer ser governado r aos oito anos 
de idade quando  meu p ai Roberto Silveira ex-
governado r do antigo estado  do Rio de Jan eiro qu e 
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os mais velhos se lembram um grande gov ernador 
quando el e (+) me ensinav a a ver o  mundo a ver a 
vida e é em função del e que eu com ecei essa minha 
vida política eu quero concluir o mandato del e mas 
quero fazer u m grande governo que esse estado 
precisa ( ...) (Jorge Roberto  Silveira) ─ CI 

 
E. acentu ar u m asp ecto do  tópico: 
(SE R + E STRUTU RA  NO MINAL + QUE) 
 

Eu quero dizer qu e nós vamos ampliar essas escolas 
pólos junto co m a Un esco para co mbater a 
delinqüência porque é na preven ção que nós 
combatemos e nós v amos ampliar o ferecendo 
atividades culturais esportivas (+) a merend a nos 
finais de semana para as cri anças e adolescentes (...) 
(Rosinha Garotinho) ─  CI 

 
(...) i rrigando (+) sobre a qu estão do  curralito o 
Brasil pode interromp er e n ão ter isso (+) mas 
HOJE  o galop e da dívida intern a os os s enhores  do 
governo fizeram é a coisa mais irresponsável e 
criminosa que se fez contra esse país em todos os 
tempos (+) eu fui ministro da fazenda (+) a dívida 
correspondia a menos  de (Ciro) ─ CII  
 

 Na investigação geral do funcionamento d as clivadas, veri fica-se que a 
conjunção desses itens lexicais salienta não só noções do tópico na situação de 
entrevista falada como tamb ém revela pap éis diferenciados na interação entre os 
candidatos. Observ a-s e que o signi ficado referenci al das clivadas s e modi fica em 
função desses itens gramaticais. No âmbito do discurso, as construções clivad as servem 
para marcar alguns aspectos do envolvimento do candidato em relação ao tópico 
abordado . Portanto a inserção dos itens na estrutura é ( ...) que não é neutra; envolve si m 
modos di ferentes de evo car o conteúdo d a convers a para finalidad es prag máticas 
especí fi cas. O fo co do tópico  é orientado p ela inclusão  dessas construçõ es tão 
complexas. 
 
3. Conclusão 

 Neste trabalho a análise t entou mostrar que o  uso das constru ções clivadas  se 
relacion a ao modo co mo os participant es manipulam a in formação p ara torn ar sua 
i magem positiva. 
  A construção clivada é realizada no português a partir de certas propriedades 
funcionais tais co mo: o tipo de gênero do discurso, a combinação dos fatores semântico-
discursivos e o traço subjetividade . A análise dos dados apontou p ara u ma relev ância: a 
subjetividade parece ser u m co mponente pareado da clivada quando se nota qu e o 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 443-448, 2004. [ 447 / 448 ]



falante se movimenta num jogo de signi ficados, jogo este que emerge da constituição ─ 
ou da tentativa da constituição ─ d as subjetividades nos lugares soci ais. Ao se perceber 
esta relação no trabalho, a língua n ão é u m conjunto de constituintes; a fun cionalidade 
de u m sistema lingüístico se origina da junção falante e cont exto. Portanto, além das 
propriedad es da estrutura interna, as clivadas manifestam o grau de interlocução entre 
os participantes. O  fal ante dispõe das clivadas co mo u ma estratégi a para “ gerenciar” a 
informação de acordo  com certos interesses conversacionais .  
 Segundo Castilho (1998: 56), o  “ discurso não é u m ‘módulo d e saída’ das 
exp ressões , e si m o lugar em que se to mam d ecisões sobre como op eracionalizar as 
propriedad es gramaticais e semânticas das pal avras”. Para fins interacion ais, as clivadas 
mani festam p apéis semânticos diferenciados e essa diversid ade se dá em fun ção da 
natureza dinâmica das relações  comunicativas . 
 
RESUMO: Este trabalho investiga as construções pseudo clivadas que emerg em na fala 
dos políticos em u ma situação de debat e transmitido pela TV. A análise evid encia as 
relaçõ es semântico-pragmáticas  originadas  em função  dos graus de interação 
construídos pelos sujeitos. 
 
PALAVRAS-CHA VE: constru ções  pseudoclivad as; tópico; relações prag máticas 
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