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Resumo 

 

Diniz, Paula Santos; Rodrigues, Erica dos Santos (orientadora). Tradução 

de DPs com múltipla modificação: análise em termos de custo de 

processamento envolvido no processo tradutório. Rio de Janeiro, 2014, 

314 p. Tese de Doutorado, Departamento de Letras, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro. 

 

Esta tese, que se constitui na interface entre a Psicolinguística e os Estudos 

da Tradução, tem como objetivo investigar questões associadas a custo de 

processamento na tradução de DPs em inglês, com núcleo nominal precedido de 

dois ou três modificadores substantivos, adjetivos ou mistos, para o português. 

Além disso, busca-se refinar, a partir da integração entre as duas áreas, uma 

caracterização do processo tradutório com base em evidências da tradução dos DPs 

e de custo associado ao mesmo, de modo a contemplar tanto aspectos mais globais 

quanto microestruturais. Para tanto, faz-se uma revisão da literatura sobre os 

estudos processuais de tradução, com o intuito de verificar os tipos de pesquisa 

realizados na área, os objetos de investigação e os principais modelos do processo 

tradutório. São abordadas, também, a estrutura do DP e as características da pré-

modificação em inglês, com vistas a avaliar em que medida as diferenças estruturais 

entre as duas línguas acarretam dificuldades para a tradução desse tipo de sintagma 

e, consequentemente, custo de processamento. Dentre os fatores que podem 

acarretar custo, examinam-se, em especial, os atrelados à estrutura do DP, como a 

diferença de posição entre núcleos e modificadores em inglês e português – o que 

exigiria a aplicação de uma operação de conversão –, número e tipo de 

modificadores e a potencial ambiguidade estrutural de alguns tipos de DPs, 

podendo implicar reanálise. São verificados, também, custos associados à tarefa 

tradutória em um nível mais global, considerando-se a interrupção do fluxo 

tradutório, as modificações realizadas nos DPs e as fases em que elas ocorrem. Para 

verificar custo de processamento associado aos DPs, foram elaboradas três 

atividades experimentais, que fazem uso de técnicas utilizadas nos Estudos da 

Tradução (Translog© e Camtasia©) e também em Psicolinguística (PsyScope). A 

atividade aplicada a tradutores experientes pretende investigar o processo de     

tradução de DPs com múltipla modificação tendo em vista as pausas relacionadas 
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à tradução da estrutura, os tipos de modificação realizados e as fases do processo 

tradutório em que ocorrem (redação ou revisão). Ademais, procura-se avaliar se o 

comportamento global dos participantes se repete no nível local, relativo à tradução 

dos DPs. As atividades aplicadas aos tradutores novatos buscam investigar a noção 

da diferença entre núcleos e modificadores em estruturas de DP com múltiplos 

modificadores e, também, a consideração de elementos de desambiguização, como 

posição do adjetivo e gênero dos modificadores, ao se avaliar a adequabilidade de 

uma tradução. Os resultados sugerem que o número de modificadores e tipo de 

modificador estão relacionados a custo de processamento da estrutura em inglês. 

Os resultados também mostram que os tradutores experientes e novatos conseguem 

identificar corretamente o núcleo da estrutura e utilizam estratégias de minimização 

de custo, como realizar modificações ao longo do fluxo do processo tradutório, 

optar por estruturas não ambíguas e que não causem algum tipo de estranhamento 

na língua-alvo. Percebe-se, portanto, uma atenção à organização da estrutura em 

português e uma preocupação em produzir e optar por construções menos custosas 

para o tradutor e o potencial público leitor. 

 

 

         

 

Palavras-chave  

           DPs; múltipla pré-modificação; custo de processamento; processo 

tradutório; Psicolinguística; Estudos da Tradução. 
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Abstract 

 

 

          Diniz, Paula Santos; Rodrigues, Erica dos Santos (Advisor). The 

Translation of DPs with Multiple Premodification: an analysis of 

processing cost in the translation process. Rio de Janeiro, 2014, 314 p. 

Doctoral Thesis, Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro. 

 

          This thesis, which lies at the interface between Psycholinguistics and 

Translation Studies, is aimed at investigating issues related to processing cost 

involved in the translation of complex DPs with multiple premodification (by two 

or three noun and adjective modifiers) in English. In addition, based on an 

interdisciplinary approach, this thesis is also aimed at characterizing the 

translation process based on evidences regarding DPs and cost related to it. 

Therefore, in order to verify the types of research conducted in the field of 

Translation Process Research, as well as the main translation process models, the 

literature on Translation Process Research is reviewed. DP structures and the 

characteristics of premodification in English are also mentioned, so that it can be 

possible to evaluate the degree to which structural differences between the English 

and Portuguese languages cause difficulties concerning the translation of this type 

of phrase and, consequently, processing cost attributed to it. Among the factors 

that may lead to processing cost, we especially analyze cost related to the DP 

structure, such as the difference of head and modifier positions in English and 

Portuguese (making it necessary to switch the order of the items in the structure), 

the number and types of modifiers and the potential syntactic ambiguity present in 

some types of DPs, which could possibly lead to phrase reanalysis. We also verify 

cost related to the global translation process, considering the interruption of the 

translation process flow, the editing procedures applied to DPs and the phases of 

the translation process in which they take place. In order to analyze cost related to 

the DPs, three experiments were designed by employing the techniques used in 

Translation Process Research (Translog© and Camtasia©) and in 

Psycholinguistics research (PSyscope).The activity conducted with experienced 
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translators is aimed at investigating the process involved in the translation of DPs 

with multiple modifiers regarding the pauses related to the translation of the 

structure, the types of editing procedures adopted and the phases of the translation 

process in which they occur (drafting or revision phase). The activities conducted 

with novice translators are aimed at evaluating if they are aware of the differences 

regarding heads and modifiers in DP structures with multiple modifiers in both 

languages and if, when evaluating the plausibility of a translation, they take into 

account morphosyntactic aspects related to the adjective position and gender of 

the modifiers in order to avoid possible ambiguity. The results suggest that the 

number and type of modifiers are related to processing cost involved in the DP 

structure in English. The results also show that the experienced and novice 

translators are able to correctly identify the head of the structure and make use of 

strategies in order to reduce cost, such as adopting editing procedures during the 

flow of translation process, choosing non-ambiguous structures in the Portuguese 

renderings or avoiding any option that could call the attention for being awkward. 

It is, therefore, possible to observe that the participants pay attention to the 

organization of the structure in Portuguese and they are also worried about 

rendering or choosing structures that are less cognitively demanding for the 

translator and the reader.   

   

Keywords 

       DPs; multiple premodification; processing cost; translation process; 

Psycholinguistics; Translation Studies. 
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