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Resumo

O presente trabalho pretende fazer uma análise comparativa da estrutura passiva em
tétum-Díli e em português europeu, descrevendo as estratégias associadas a esta
estrutura, as quais são utilizadas em ambas as línguas cooficiais de Timor-Leste.
Note-se que, para este estudo comparativo, consideraram-se para análise apenas as
orações transitivas verbais, ou seja, as orações que dispõem de um argumento
externo e ainda de um argumento interno não preposicionado com a função sintática
de objeto. Nesta pesquisa, observa-se que os falantes nativos de tétum-Díli optam
pela estrutura ativa ou pela estratégia de topicalização do objeto, não reconhecendo a
estrutura passiva sintaticamente similar ao português europeu como gramatical,
embora Hull & Eccles

a apontem como tal (2005, pp.116-120). Por fim, foram

analisados alguns desvios regularmente identificados nesta estrutura em português L2
por falantes de tétum L1, os quais parecem ocorrer por transferência da estrutura da
L1 no estádio inicial de aprendizagem (Schwartz & Sprouse, 1996). Assim, apresentase ainda uma possível abordagem didático-pedagógica no ensino da estrutura passiva
do português L2 em Timor-Leste.
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