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INTRODUÇÃO
Falantes não-nativos de inglês apresentam dificuldades na compreensão dos significados figurativos de phrasal verbs
(MATLOCK; HEREDIA, 2002). Esses falantes tendem a acessar separadamente as palavras de uma expressão com
sentido figurativo, enquanto falantes nativos acessam essas expressões como um único item lexical (CIEŚLICKA, 2006;
GIORA, 2003; LITTLEMORE; LOW, 2006).
Objetivo do estudo: investigar o processamento de phrasal verbs figurativos por falantes nativos e não-nativos de
inglês durante a leitura de sentenças.
Pergunta de Pesquisa: como falantes nativos e não-nativos de inglês processam phrasal verbs figurativos em
comparação aos verbos lexicais?

PARTICIPANTES ESTÍMULOS
 12 falantes não-nativos de inglês

(6 mulheres, Midade= 25,8 anos; DP =
5,30)

 12 falantes nativos de inglês                
(6 mulheres, Midade = 24,3 anos; DP = 
5,29)

1(a) Phrasal Verb Figurativo
1(b) Verbo Lexical Controle

(a) Naive teenagers frequently GIVE UP their dreams due to lack of confidence.

(b) Naive teenagers frequently QUIT their dreams due to lack of confidence.

RESULTADOS
Análise estatística: modelo linear geral.
Houve uma diferença estatisticamente significante entre os grupos na medida de tempo total de leitura (p<.05). Para o
grupo de falantes não-nativos houve uma diferença estatisticamente significante na medida de tempo total de leitura
entre os phrasal verbs figurativos e verbos lexicais (p<.05).

Falantes Não-nativos de inglês (BP) Falantes Nativos de inglês (NE)
Phrasal Verb Figurativo Verbo Lexical Controle Phrasal Verb Figurativo Verbo Lexical Controle

Tempo de Primeira 
Leitura

60,13 ms (19,09) 52,47 ms (14,35) 51,60 ms (16,92) 44,27 ms (15,10)

Tempo Total de Leitura 87,39 ms (26,15) 65, 62 ms (18,35) 60,86 ms (15,02) 55,74 ms (20,28)

CONCLUSÃO
Verbos lexicais (verbos de uma única palavra) foram processados mais rapidamente do que phrasal verbs. Os
resultados também sugerem que falantes nativos de inglês processam phrasal verbs mais rapidamente do que falantes
não-nativos de inglês. Esta evidência indica que os phrasal verbs não são armazenados no léxico como um único item,
especialmente para falantes não-nativos de inglês, e apontam que falantes não-nativos e nativos empregam
mecanismos diferentes para processar phrasal verbs figurativos (MATLOCK; HEREDIA, 2002).

REFERÊNCIAS
CIEŚLICKA, Anna. Literal salience in on-line processing of idiomatic expressions by second language learners. Second Language Research. v. 22, n. 2, p. 115-144, 2006.
GIORA, Rachel. On Our Mind: Salience, Context, and Figurative Language. University, I.R.G.P.L.T.A. Oxford University Press, USA. p. 272, 2003.
LITTLEMORE, Jeannette; LOW, Graham. What is “Figurative Thinking”? In: J. Littlemore & G. Low (Eds.), Figurative Thinking and Foreign Language Learning. pp. 3-22, Palgrave
Macmillan, 2006.
MATLOCK, Teenie; HEREDIA, Roberto R. Understanding phrasal verbs in monolinguals and bilinguals. In HEREDIA, R.R.; ALTARRIBA, J., (Eds.), Bilingual sentence processing. Elsevier.
p. 251–74, 2002.


