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Voltado para o universo das línguas indígenas brasileiras e atendendo a preocupações
daqueles que focalizam o universo ameríndio, este curso tem por propósito inicial trazer
à cena o conjunto das línguas consideradas como tonais. Ao fazê-lo por meio de
propostas de análises que não sejam tributárias do estruturalismo, tem também por
objetivo o curso colocar em relação línguas tonais e não-tonais, abordando uma questão
central, que é a de se poder estabelecer ou não fronteiras entre tom e não-tom. Como
objetivos associados, estão: (i) não só a apresentação, mas também a discussão de
tipologias a partir da noção de variação translingüística possível , arregimentando-se,
para tanto, diferentes aspectos da gramática das línguas envolvidas e refletindo-se sobre
possíveis conseqüências para a mudança lingüística; (ii) a discussão e o
tratamento/representação de usos lingüísticos que envolvem modulação da voz, o que
importa em lidar com produções orais espontâneas e não necessariamente restritas à
sentença.
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