Esperanto
O portal para o

Língua Internacional

www.lernu.net

sorria e aprenda!

@ www.lernu.net

O que é o esperanto?

Um portal multilingual para o Esperanto
Vivo

Importantes características do esperanto:

Esperanto evolui e vive igualmente como
outras línguas e através dele é possível expressar todos os aspectos do pensamento e
sentimento humanos.

Neutra

Internacional

O esperanto principalmente é útil para a
comunicação entre pessoas de diversas
nações que não têm uma língua paterna
comum.

Ele não pertence a nenhum povo ou país em
especial e por isso funciona como uma língua
neutra.

Igualitária

Fácil

Graças à estrutura e construção da língua, é normalmente muito mais fácil
começar a dominar o esperanto do que
qualquer língua nacional estrangeira.

No portal encontram-se cursos de diversos níveis, dicionários em muitas línguas, uma
visão geral da gramática, histórias com sons e figuras, mensageiro instantâneo para
comunicação direta, etc.
cursos

Quando usamos o Esperanto, sentimo-nos
mais iguais do ponto de vista linguístico, se
compararmos por exemplo com o uso do inglês para se falar com uma pessoa que tem
o inglês como língua pátria.

Para
nós é um prazer usar o
Esperanto. Através dele todo dia nos
comunicamos com amigos de diversos países
e continentes, o mais freqüentemente através
da Internet. Vivenciamos o Esperanto como um efi
ciente recurso para amizade e colaboração entre
pessoas de línguas diferentes.
A equipe de lernu!
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Esperanto permitiume descobrir outro mundo,
ilimitado, variado e amigo.
Rafael, 27, São Domingo

www.ikso.net
lernu! é feito pelo grupo internacional Esperanto@Rede (E@I). Os três
principais campos de trabalho de E@I é criar portais na Internet, organizar
seminários e informar a respeito de como o Esperanto e a Internet podem se
associar para comunicação mundial rápida e fácil!

sobre o esperanto

A
língua mais livre
do mundo!
Katja, 23, Suécia

realizadores de lernu!

lernu! é um portal que possui informações a respeito do Esperanto como língua e como
fenômeno, muitos cursos e suportes para o seu aprendizado. O principal objetivo do
portal é auxiliar os internautas que queiram com facilidade e gratuidade informar-se a
respeito da língua e aprendê-la.
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Para
mim Esperanto quer
dizer bons amigos nas mais
diversas partes do mundo!
Oleg, 22, Rússia

www.lernu.net

www.esperantic.org
lernu! é subsidiado da fundação estadunidense de pesquisas “Studies

Foundantion” (ESF). ESF foi fundada em 1968 em primeira instância para
sustentar e estimular a evolução da literatura a respeito do Esperanto em
inglês. Pouco a pouco a utilização do esperanto na educação tornou-se uma
das prioridades de ESF.

mensageiro

Ele é uma língua.

realizadores de lernu!
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