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OBJETIVOS 

- Teórico-descritivo: mapeamento da tipologia das dificuldades de compreensão e/ou tradução que a língua 

francesa oferece aos falantes do português brasileiro; 

- Prático-didático: produção de um glossário de verbetes portadores de palavras que costumam suscitar 

dificuldades concretas de compreensão e/ou tradução da língua francesa.  

METODOLOGIA 

- Estudo, reflexão e discussão a fim de caracterizar cada tipo de dificuladade, buscando a elaboração de um 

ou vários estudos teóricos sobre essa atividade de recenseamento e caracterização tipológicos; 

- Cotejamento dos verbetes de três pequenos dicionários de dificuldades concretas de tradução do francês 

para o português brasileiro; 

- Elaboração de novos verbetes provisórios, provenientes ou não do cotejamento inicial; 

- Revisão e aperfeiçoamento de novos verbetes no trabalho coletivo do grupo de pesquisa.    

DESENVOLVIMENTO  

O trabalho apresenta as atividades do bolsista e do grupo de pesquisa, bem como a importância de cada 

uma delas para que os objetivos teórico-descritivo e prático-didático (glossário) sejam concretizados.  

CONSIDERAÇÕES  

O foco do trabalho recai no processo de elaboração de verbetes e suas diversas etapas, a saber: cotejamento, 

pesquisa semântica, sistematização e síntese, elaboração de definições, busca de equivalentes, busca e 

tradução de exemplos autênticos, etc.  
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