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Ementa

Ementa: A ação construída na Libras: recursos usados no particionamento do corpo e na expressão do ponto de vista.
Descrição da disciplina:
Nesta disciplina, trataremos sobre a sistematização do uso de alguns recursos morfológicos e pragmático-discursivos
utilizados principalmente – mas não exclusivamente – nas narrativas em Libras. Esses recursos incluem o uso de
classificadores (Bernardino, 2012) e da ação construída (Quinto-Pozos, 2007 e Dudis, 2004) – definida por Supalla (1986)
como classificador de corpo. Será analisada também a expressão do ponto de vista em Libras, comparando-se com o uso de
gestos que acompanham línguas orais.
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