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I – GRAMATIKO  
 

1. O Substantivo  dá o nome as coisas 
concretas ou abstratas. Em 
Esperanto os substantivos sempre 
terminam com a letra “o”.  Rozo = 
rosa, floro = flor, meblo = móvel, 
tablo = mesa, besto = animal, Leono 
= leão, domo = casa, urbo = cidade. 

Birdo  = pássaro 
 
2. Os adjetivos  exprimem o conceito 

de qualidade. Em Esperanto os 
adjetivos sempre terminam com a 
letra “a”  Bela = bonito, bona = bom, 
granda = grande, forta = forte, 
danĝera = perigoso(a). 
Adjetivos alteram o sentido dos 
substantivos. Assim temos: Domo 
granda = casa grande, Floro bela = 
flor bonita, Utila meblo = móvel útil.  
Em Esperanto não há prioridade da 
ordem, podemos usar tanto “domo 
granda”, quanto “granda domo”. 
 

Bela Papilio = Bonita 
borboleta 
 

3. Os advérbios  exprimem idéia sobre 
a qualidade, ou circunstância, modo 
etc. Em Esperanto existem advérbios 
primitivos,  como: hodiaŭ = hoje, 
hieraŭ = ontem, morgaŭ = amanhã, 
tuj = logo, ter = muito (intensamente). 
Mas é possível criar advérbios 
(derivados)  acrescentando-se à raiz 
da palavra a letra “e”.  Por exemplo: 
bela = belo, bonito; Bele = de forma 

bela (belamente!), Eleganta = 
elegante, Elegante = elegantemente. 
 
Advérbios alteram o sentido de 
adjetivos, de outros advérbios e de 
verbos. 
Elefanto:  
tre granda  besto! = 
Elefante: animal muito  
grande! 
 

4. Verbos : Exprimem idéias sobre ação 
ou estado. Em Esperanto os verbos 
no infinitivo terminam com a vogal “i”  
Kanti = cantar, danci = dançar, ridi = 
rir, paroli = falar. No indicativo  os 
verbos no presente  terminam com 
“as”, no passado  com “is ”, no futuro  
com “os ”, o condicional  com “us ” e 
o imperativo  com “u”. 

5. Os verbos são regulares, ou seja, 
suas terminações não variam. 

6. Os pronomes pessoais  em 
Esperanto são: Eu = mi , Tu = ci , Ele 
= li,  Ela = ŝi, Neutro (coisas, animais, 
como o pronome “it” em inglês)  Ĝi , 
Nós = ni , Vós = vi  e Eles e Elas = 
Ili.     

 
Assim podemos escrever algumas frases em 
Esperanto: (escreva a tradução) 
Mi  parolas, ŝi kantas, li ridas. 
 
 
Elefanto estas granda besto. 
 
 
Rozo estas bela floro. 
 
 
Tablo estas meblo tre utila. 
 
 
Para se fazer perguntas de forma genérica 
em Esperanto, usamos uma partícula 

 

   ESPERANTO
  La bona l ingvo !



interrogativa  no início da frase e a 
interrogação ao final (?).  
 
Esta partícula é o “Ĉu”  . Assim podemos 
passar as frases acima para interrogação: Ĉu 
elefanto estas granda besto? Ĉu rozo estas 
bela floro? 
Você pode responder, com Sim = Jes , ou 
com Não = Ne. 

- Jes, elefanto estas granda besto. 
- Ne, elefanto ne estas granda besto. 

 
7 – Artigo.  Em Esperanto o artigo definido  
é dado pela palavra “la” invariável para 
número e gênero  La = o, a, os, as.  La 
elefanto = o elefante, la hundo = o cachorro, 
la kato = o gato; la bovo = o boi. 
 
O uso do artigo não é usado diante de nomes 
próprios. Assim é errado dizer  La David, mas 
sim  dizemos  “ la sinjoro David” 
 
8- O artigo indefinido  não existe em 
Esperanto. 
 
9 – O plural  em Esperanto é feito com o 
acréscimo da letra “j ” (lembrar que é semi-
vogal e tem o som de “i”  com metade de sua 
duração).  
La bela Kato = la belaj katoj. 
 
 
La granda domo  = la grandaj domoj 
 
 
La belaj ĉevaloj nigraj. 

 
 
 É importante lembrar que as palavras são 
constituídas por uma parte que carrega sua 
idéia básica, denominada RAIZ. Acrescentar 
ao final a letra “o”  forma um substantivo . 
Vejamos a palavra fraternidade, a raiz é 
“frat”. O Esperanto usa a raiz “frat” e 
acrescentando “o” temos Frato = irmão 
(substantivo). Se acrescentarmos “a”  temos 
um adjetivo, Frata = fraterno e assim, 
criamos um advérbio  com o final “e”  frate = 
fraternalmente. 
 
Entre a raiz e a terminação pode ser 
acrescida outra palavrinha chamadas sufixo . 
Sufixos aumentam o significado da raiz. Um 

sufixo colocado antes da raiz, seria um 
prefixo.  
 
10.  Gênero:  O feminino em Esperanto se 
faz com o acréscimo de um sufixo “in” entre 
a raiz e terminação da palavra.  

Por exemplo: La ĝirafo = la ĝirafino.  
 
11- O prefixo “mal ” colocado antes de uma 
raiz indica o significado contrário desta raiz. 
Granda = grande, Malgranda = pequeno, 
bela = bonito, malbela = feio. 
 
12 Numerais cardinais : 1= unu, 2 = du, 3 = 
tri, 4= kvar, 5 = kvin, 6 = ses, 7=sep, 8=ok, 9 
= naŭ 10 = dek. 
 
13.  A Conjunção  “e”   em Esperanto é “kaj ”. 
Petro kaj Maria estas fratoj: = Pedro e Maria 
são irmãos. 
 
Muziko : Pastro Anton’  
Ĉu vi dormas? 
Ĉu vi dormas? 
 
Pastro Anton’ 
Pastro Anton’ 
 
Sonoriloj vibras 
Sonoriloj vibras 
 
Din den don. 
din den don. 
din den don. 

EXERCÍCIOS 
Fazer em folha separada e entregar ao final 

da aula. 
1- Tradução. 

Aline parolas bone. 
Ĉu Maria dancas bele?- Jes! 
David estas professoro. 
Li estas David, ŝi estas Aline. 
Ni estas studentoj. 
Ĉu la granda domo estas bela? 
Jes, ĝi estas bela. 
La rozo estas bela floro. 
La katoj dormas. 
Ĉu leono estas danĝera besto? 
La papilio estas bela insekto. 
La birdo flugas bele. 

      2.  Versão 
O elefante é grande e bonito. 
A gata é bonita. 
Maria dança bem. 
Os grandes cavalos negros. 

       A pequena égua. A mesa é útil. 

 


