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Objetivos
Verbete provisório
 Elaboração de uma classificação dos tipos de
dificuldades de compreensão e tradução do francês
para o português;
 Organização de um glossário de dificuldades
concretas de compreensão e tradução do francês para o
português, voltado para profissionais relacionados ao
estudo e à prática da língua francesa.

Metodologia
 Analisar e discutir textos teóricos que abordam
problemas de compreensão e tradução do francês para
o português a fim de elaborar a tipologia de
dificuldades.
 Para organizar o glossário:
Cotejar verbetes em três glossários de base;
Elaborar verbetes provisórios;
Revisar os verbetes elaborados.

propos s.m.
Não significa “propôs” (do verbo propor).
1.
conversa. Lucien est l’objet de beaucoup de
propos , “Lucien é o objeto de muitas conversas”.
2.
propósito. Mon propos n’est pas de te faire
pleurer, “Meu propósito não é te fazer chorar”.
Locuções:
à tout propos: a cada instante
à propos de rien: despropositadamente
de propos déliberé: propositadamente
entrer à propos: começar uma conversa
hors de propos, mal à propos: fora de propósito

Considerações
Resultados Iniciais
 Comunicações e trabalhos de conclusão dos
membros da equipe de pesquisa, que abordam as
dificuldades de compreensão e tradução do francês
para o português;
 Verbetes elaborados para o glossário.

 Depara-se com a complexidade de classificar os
verbetes dentro das dificuldades de compreensão e
tradução estudadas;
 São encontrados problemas principalmente, na
elaboração dos exemplos dos verbetes.
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• PROPOS
Paulo Rónai: (s.m.) Pode-se às vezes traduzir por
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propos, “tomar uma decisão firme”; de propos
déliberé, “propositadamente”. Mas muito mais
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à tout propos , “a cada instante”.
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