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EMENTA:
Em um momento em que diferentes pesquisadores propõem a separação entre
documentação e descrição lingüística (e consideram que transcrições podem se
materializar independentemente de uma análise lingüística), este curso discute a
possibilidade ou não dessa separação, voltando-se para a questão da análise de línguas
indígenas brasileiras - e seus padrões sonoros - a partir de desenvolvimentos recentes
em teoria fonológica e tópicos relacionados. Entre esses tópicos estão aqueles
relativos à especificação de representações, a derivações e restrições. O próprio
desenvolvimento desses tópicos importa na abordagem da quantidade mínima de
especificação contida em representações lexicais: subespecificação contrastiva,
subespecificação radical e representação privativa. Também são parte dessa
abordagem a discussão sobre a especificação default, a proposta da não-especificação
e a noção de licenciamento (licenciamento direto e indireto). Também perpassa o
curso uma discussão sobre o que se vem entendendo por léxico e, ainda, uma reflexão
sobre uma dicotomia teórica da atualidade: a tradição regra-e-derivação e as
abordagens baseadas em restrições. O curso se completa olhando, a partir das línguas
indígenas brasileiras, para dois ângulos de uma mesma questão: o quanto de derivação
vêm admitindo as abordagens baseadas em restrições? A gramática contém regras ou
somente restrições?
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