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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho é parte do projeto "Estrutura Informacional 

da Frase e Segmentação do Discurso" (CNPq) e 

procura verificar se há relação entre a estrutura 

informacional das clivadas não conclusivas e as 

realções retóricas do texto. 

 

CLIVADAS 

 

Cf. Lambrecht (2001), é uma estrutura complexa 

formada  por  uma oração com o verbo copular ser  e 

uma oração semelhante a uma relativa. 

 

Foi João que Maria escolheu para o cargo. 

 

Foi X [CL que ...] 

 

X = Constituinte Clivado 

 

VINCULAÇÃO DAS CLIVADAS NA ORGANIZAÇÃO 

HIERÁRQUICA DO DISCURSO 

 

Cf. Menuzzi (2007), é frequente o uso de clivadas em 

final de segmento temático precisando um referente 

potencialmente indeterminado no segmento anterior 

– exercendo uma função que poderia ser chamada 

de conclusiva. Clivadas que não obedecem a esse 

critério denominamos não conclusivas. 

 

TEORIA DA ESTRUTURA RETÓRICA 

(RHETORICAL STRUCTURE THEORY ) 

 

Trata-se de uma teoria que procura descrever as  

relações hierárquicas de um texto e as funções que 

tais relações estabelecem entre partes do texto. Um 

segmento satélite tem alguma função que auxilia o 

núcleo a veicular sua mensagem, que é mais central 

para as finalidades do texto. 

 

“No caso de São Paulo, por exemplo, não foi 

Serra quem ganhou e muito menos o PSDB. Foi 

Marta que perdeu. ” (IstoÉ, 2000). 

 

As  clivadas, em itálico, estabelecem uma relação 

retórica multinuclear de Contraste. Relações 

multinucleares são compostas por dois ou mais 

núcleos, enquanto relações mononucleares são 

compostas por núcleo e satélite. 

 

 

 

OBJETIVOS DESTE TRABALHO 

 

O trabalho apresentado no Salão de Iniciação 

Científica 2011 procurou analisar as relações 

retóricas associadas a clivadas conclusivas – 

confirmando, em parte, a hipótese de 

conclusão/síntese. O projeto atual analisa as 

relações retóricas associadas a clivadas não 

conclusivas, procurando compreender sua função 

no contexto discursivo a partir de sua estrutura 

informacional.  

 

 

MÉTODO DE ANÁLISE 

 

a) Coleta das ocorrências de clivadas em uso não 

conclusivo no corpus do projeto . 

 

b) Identificação das clivadas não conclusivas por 

meio de um critério nocional, segundo o qual o 

segmento textual não deve mudar depois da 

ocorrência. 

 

c) Identificação das relações retóricas a partir de 

uma análise em RST (Mann & Thompson, 1987). 

 

PRINCIPAL RESULTADO 

 

Foram encontrados os seguintes resultados, em 25 

clivadas não conclusivas, que podem ser entendidos 

como relacionados à estrutura informacional das 

clivadas: 

 

a.  Equilíbrio entre relações mononucleares (13) e 

multinucleares (12), indicando preferência por ser 

segundo núcleo nestes casos. 

 

b.  Preferência por contraste (07 ocorrências). 

  

c. Forte tendência a ser um segmento subordinado, 

isto é, satélite ou núcleo de um satélite (19 

ocorrências). 

 

d.  Nos casos em que é núcleo de um satélite, 

forte tendência ao satélite de fazer parte de uma 

elaboração (07  em 09 casos). 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

 

Verificar se as clivadas com casos de elaboração 

também envolvem comparação, se as clivadas não 

conclusivas se distinguem das conclusivas e ampliar 

o corpus do projeto. 
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