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KULTURA CENTRO DE ESPERANTO – ECOBRINQUEDOTECA  

David Blanketo David Blanketo David Blanketo David Blanketo     

 

O ALFABETO  

O alfabeto é composto por 28 letras.  

A a, B b, C c, Ĉ ĉ, D d, E e, F f, Ĝ ĝ, 
Ĥ ĥ, I i, Ĵ ĵ, K k, L l, M m, N n, O o, P 

p, R r, Ŝ ŝ, T t, U u,  

Ŭ ŭ, V v, Z z 

 

Qual é a dúvida? Sim,  não há em Esperanto as letra s: q, w, x, y, ç  

As vogais  são: a, e, i, o, u.    

ATENÇÃO: Os sons são fechados para a vogal “e” e pa ra a vogal “o”. 
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Observe: existe a letra "u" e a letra "ŭ",  e esta última é uma semi-vogal . 

Em português dizemos os nomes das letras com e, (de, be, ...) em Esperanto com 
a terminação "o" , assim teremos: (do, bo, mo, lo....)  

Em Esperanto as letras b, d, f, k, l, m, n, p, s, t, v, z  têm o 

mesmo som que em nossa língua, contudo é importante observar que: 

� M – n - Para essas consoantes observar que na pronúncia de "m"  nós 

fechamos os lábios e, ao contrário, em "n"  nos deixamos os lábios abertos. 
Não se deve fazer como na palavra "também", 
pois a última letra é um "m" mas pronunciamos 
com som de "n".  

 elefanto  

Também é importante salientar estas consoantes 
soam abertas e nunca anasaladas. Note que na 

palavra "elefante" em português, este " an " fica 

anasalado.  O som do Esperanto lembra a língua Italiana, aberta , sonora.   

� As letras: c, g, h, j, r.   

A consoante "c"  tem o som de "ts"  como o nome daquela 

mosca "tsé-tsé". Exemplo:     cikonio                    

cervo  

A consoante "g"  tem o som do "g" português como em 

"gato" (Nunca como o som de "j").  

Observe, em português a palavra "gigante". Em Esperanto 

temos giganto (gigante)  que será lido  "guiguanto". Não 

há dois sons para mesma grafia "g". 
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A consoante "h"  tem um som 

ligeiramente aspirado, como a palavra 
"help" da língua inglesa. Ex.: 

hipopotamo . 

A consoante "j"  em o som da vogal 

"i"  mas com metade do tempo de duração desta vogal, como 

vemos na palavra "pai" . Ex.: pajaco   

A consoante "r" tem um som brando, não tão leve como "caro" nem tão forte 

como "carro". Seu som é obtido com a ponta da língua atrás dos dentes, como 
quando dizemos "tro".   

Ex.:  referenco (referência)  

� .Leia do mesmo modo para ambas as posições da letra "r".  

 

  

ĉ - tem o som de "tch " como em atchim. Exemplo: 

Ĉerizo  

ĝ - som de "dj"  como na palavra adjetivo. Exemplo.: Ĝirafo  

ĥ - tem o som fortemente gutural - como o "j"  espanhol ou "ch" alemão. 

Ĥoro.  

ĵ - tem o som da letra "j" do português. Exemplo: Ĵurnalo  

Cinco consoantes recebem um acento 

circunflexo “^”. 
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ŝ - tem o som chiante, igual o ao som da letra "x". Exemplo: 

ŝipo  

� Atenção: Uma letra recebe um acento chamado bráquia, e 

será uma semi-vogal.   A semi-vogal "ŭ",  recebe uma acento 

denominado bráquia, que a distingue da vogal "u". O  som 
corresponde a metade da duração do som da vogal "u". Como se 

observa na palavra “Paulo”, que em 

Esperanto fica: “Paŭlo”   

� Com semivogais são formados os 

ditongos!  

Em Esperanto também formamos ditongos com a letra "j". 
Assim teremos na palavra "pajlo " um ditongo em "aj". 

 

 

As Palavras.  

As palavras podem ser divididas em sílabas e aquela que tem o som mais forte se 

denomina sílaba tônica . Em português temos palavras em que 

a sílaba forte é a última, a penúltima ou antepenúltima. São 
chamadas de oxítonas (ex.: pé), paroxítonas (ex.:cavalo) e 
proparoxítonas ex.: (antecipadamente). 

 

 

� Caso haja uma única silaba, certamente será nela me sma!  

Em Esperanto o acento tônico recai sempre na 
penúltima sílaba.  
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Quando encontrarmos uma palavra com letra geminada (dupla) é necessário 
pronunciar com clareza, ambas as letras, com uma ligeira pausa entre elas, de 
forma a se perceber a junção. Como em português quando, por exemplo, 
encontramos palavras como "zoologia", "reeleger" e tantas outras.  Exemplos: 

sciuro  

As palavras exercem funções nas frases. O substantivo, o adjetivo, o advérbio, o 
verbo, as preposições, as conjunções, as interjeições, os numerais etc. Mas 
quando lemos uma palavra o seu significado principal nos é revelado por uma 
parte considerada invariável, denominada de raiz da palavra.  

Veja como identificamos a raiz destas palavras em português: fraterno, 
fraternidade, a raiz é “frat”;  ouro, dourado, raiz “our”  dentre muitas outras.  

 

Observando isto, Zamenhof  selecionou de início as raízes 
mais comuns das línguas ocidentais, e nisto preponderou raízes 
latinas, visto que o Italiano, o Espanhol, o Português, dentre outras são 
chamadas filhas do Latim. Assim o Esperanto tem a grafia semelhante ao 
português, salvo por algumas letras que estudaremos especialmente.  

Outro ponto importante: Zamenhof considerando a função da palavra buscou 
simplificar e racionalizar ao máximo a língua internacional por ele criada.  

Assim estabeleceu que o Substantivo  seria identificado com o acréscimo da 

vogal “o”; que os Adjetivos  seriam identificados pelo acréscimo da vogal “a”  e 

por fim Advérbios  poderiam ser criados acrescentando-se a vogal “e”. 

Bona  amiko – Bom amigo;  Mi bone  kantis – eu cantei bem!!

 

 

 

 


