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voler

Não confundir os homônimos: ���� voler

v.intr.; ���� voler v.t. e intr.

���� voler v. intr.

1. voar. L’oiseaux volait très haut, “O     

pássaro estava voando muito alto”.

2. ir muito rápido. J’ai vu Pierre dans sa 

voiture. Il volait ! “Vi Pierre em seu carro. Ele 

estava voando!”

3. passar rápido. La vie vole, “A vida passa 

voando”.

Locuções :

Vouloir voler avant d’avoir des ailes, “Colocar a 

carroça na frente dos bois”.

Voler de ses propres ailes, “Virar-se sozinho”.

���� voler v.t. e intr.

1. roubar. Il a volé mon portefeuille! “Ele 

roubou minha carteira!”. Il vole pour manger, “Ele 

rouba para comer”.

Locução:

Il ne l’a pas volé, (fam.) “Bem feito!”

OBJETIVO TEÓRICO-DESCRITIVO

Classificação dos tipos de dificuldades de 
compreensão e tradução do francês para 

o português.

METODOLOGIA: leituras de textos 
teóricos sobre dificuldades de tradução e 

compreensão do francês.

RESULTADOS PARCIAIS: lista 
provisória dos tipos de dificuldades; 
trabalhos dos membros da pesquisa 

(comunicações, artigos, TCCs).
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OBJETIVO DIDÁTICO

Elaboração de um glossário com verbetes 
relativos às dificuldades concretas de 

compreensão e tradução do francês para 
o português. 

METODOLOGIA: comparação dos 
verbetes existentes em três glossários já
publicados e balanço das informações 

mais relevantes - cotejamento.

RESULTADOS PARCIAIS: produção 
de verbetes provisórios.

Introdução ao projeto de pesquisa “Pequeno dicionário
das dificuldades de compreensão e tradução

do francês para o português”
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Exemplo de verbete provisório �


