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Resumo 

O presente trabalho pretende fazer uma análise contrastiva entre as duas 
línguas oficiais de Timor-Leste, o tétum (na variedade de Díli) e o português (na 
variedade europeia), em relação às propriedades associadas aos verbos de 
movimento e à sua regência preposicional. O trabalho tem como foco as diferenças e 
as semelhanças no uso dos verbos ir, vir, voltar e chegar com as preposições por 
estes verbos selecionadas a, de e para em português e em tétum (Cunha & Cintra, 
1985; Barros, 2015; Hull & Eccles, 2001 e Azeredo et al., 2010), de modo a procurar 
explicar alguns desvios produzidos por aprendentes de Português L2 que são falantes 
de tétum L1 e que parecem transferir propriedades desta língua no estádio inicial de 
aprendizagem (Schwartz & Sprouse, 1996). Finalmente, foram propostas atividades 
didáticas para a aprendizagem destes conteúdos no âmbito do ensino de português L2 
a aprendentes falantes de tétum L1, com o objetivo de conduzir os alunos a 
compreenderem e a saberem usar com mais eficiência o tema proposto em	situações 
reais de comunicação.  
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