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Apresentação
O presente volume, intitulado Conexão de Orações, reúne trabalhos de
pesquisadores que vêm, já há algum tempo, demonstrando interesse na maneira
como se articulam as orações no português, em especial no português do Brasil.
Tomando como corpus ora a língua falada, ora a língua escrita, os textos
aqui registrados apresentam contribuições relevantes para o estudo dos processos
de coordenação e subordinação, numa visão preponderantemente funcionalista,
em diferentes vertentes desse arcabouço teórico.
Procurando descrever tanto o aspecto gramatical da conexão de orações
quanto os aspectos textual-discursivos, os trabalhos são apresentados numa
ordem que demonstra a abrangência ou especificidade dos estudos. Assim,
iniciando-se com uma análise mais geral sobre as abordagens funcionalistas
da conexão de orações, o primeiro bloco de artigos (de um a quatro) traz
reflexões sobre os processos sintáticos de coordenação e de subordinação,
em especial, sobre a hipotaxe adverbial.
Um segundo bloco, constituído pelos artigos de cinco a nove, traz
discussões sobre as estruturas apositivas em português, através do estudo de
sua configuração seja como oração relativa, seja como oração substantiva, seja
por alguma outra materialização da aposição. Nesse bloco também se revela a
preocupação quanto ao estatuto sintático e textual-discursivo dessas construções.
O artigo de número nove, por tratar da apositiva numa materialização lingüística
como oração substantiva, faz parte também, juntamente com o artigo seguinte
(décimo), de um bloco específico sobre estruturas de encaixamento.
Na seqüência, vão-se apresentar trabalhos em que a temática da
articulação de orações vai ser tratada sob o ponto de vista da gramaticalização
dessa estrutura e/ou de elementos envolvidos no processo de conexão. Dentro
desse tratamento incluem-se os artigos de onze a quatorze.
Finalmente, um último bloco, constituído dos artigos quinze e dezesseis,
traz trabalhos voltados especificamente para o estudo dos elementos
introdutores de alguns tipos de orações, sejam conectivos simples, sejam
estruturas conjuncionais mais complexas.
Qualquer que tenha sido o enfoque dado nos artigos ora apresentados,
acreditamos terem eles podido contribuir para um melhor entendimento da
língua em uso.
Agradecemos a colaboração dos autores, que contribuíram de maneira
rica e avançada para que pudéssemos tornar públicas as diversas pesquisas
que vêm sendo realizadas no meio acadêmico sobre a temática ora focalizada.
Gostaríamos, ainda, de ressaltar que as idéias aqui apresentadas originaramse, em sua maioria, nas pesquisas desenvolvidas no âmbito do GT “Descrição do
Português”, da ANPOLL. Outras contribuições, como as do GT de Sociolingüística,
dentre outras, foram também enriquecedoras para o presentre volume.
Profª Drª Nilza Barrozo Dias (UFJF)
Profª Drª Maria Beatriz Nascimento Decat (UFMG)
Organizadoras

