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§2.0 Introdução 

 
A lição um introduziu as vinte e quatro letras do alfabeto grego. Baseada nisso, a lição 
dois continua a tratar dos sinais e dos sons das letras gregas através da combinação 
das vogais com consoantes e destas com as vogais, formando sílabas, os “tijolos” do 
edifício do aprendizado da acústica do grego. O foco da lição dois examina as 
similaridades e diferenças entre o alfabeto português e o grego e seus fonemas, o que 
nos ajudará a perceber o que é novo e o que já é familiar entre o português e o grego. 
Quase sem exceção, as gramáticas de introdução ao grego apresentam ao estudante a 
gramática e o vocabulário, sem primeiro fornecer uma sólida base do sistema fonético. 
Isto é apropriado desde que tais gramáticas suponham que um professor de grego 
esteja presente enquanto se estuda a gramática, auxiliando com as sílabas e com a 
pronúncia das palavras. Contudo, a ajuda nessas gramáticas introdutórias é pequena 
para os estudantes que estão se virando sozinhos, ou para um grupo pequeno que 
esteja estudando o grego do Novo Testamento sem a ajuda da pronúncia do professor. 
As lições introdutórias desta gramática não medem esforços para apresentar a 
pronúncia do sistema fonético grego erasmiano. Algumas pessoas podem pensar que a 
duração na qual o curso é apresentado faz com que haja constantes repetições, 
especialmente para aquelas pessoas que já tenham tido contato com alguém com 
quem tenha aprendido o sistema de pronúncia grega erasmiana.Se for assim, então as 
lições seguintes são desnecessárias. Contudo, aquelas pessoas que estão se iniciando 
no estudo do grego, se sentirão beneficiadas pelo método, que as preparará para ler 
em grego, e não simplesmente para traduzir do grego para sua própria língua.  
 
O estudante precisa se saturar com os sons da língua grega, usando os arquivos de  
áudio MP3 que acompanha cada lição. Fazendo assim, ele imerge a si mesmo na 
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língua, ouvindo, lendo e relendo as palavras e sentenças gregas. Isto é diferente do que 
uma palavra ou sentença possa significar. Isto não é o que é mais importante agora, 
mas a consciência de como as letras e palavras gregas são pronunciadas. Esta 
abordagem é similar a como uma criança é, pela primeira vez, mergulhada em um mar 
de sons sem significados, no qual ela, gradualmente, aprende a detectar e a reconhecer 
os padrões de significados e as combinações de sons como palavras.  
 
§2.1 As dez letras similares 
 
Dez das vinte e quatro letras minúsculas gregas são facilmente reconhecíveis porque 
elas têm estreita semelhança com suas contrapartes em português. Estas letras são: 

 

Português: a b d e i k o s t u 

Grego: a1 b d e i2 k o ς 3 t4 u5 

 
Algumas importantes diferenças entre estas letras são: 

 
1. O α (alpha) deve ser escrita como um “8” “deitado” de lado e aberto no final à 

direita. 
 

2. A letra  ι (iōta) não recebe o pingo. 
 

3. O sigma final (j) não se “assenta” sobre a linha como um S. A curva final 
atravessa a linha sob ele. 
 

4. A letra t (tau) nunca tem seu traço atravessando a parte vertical, como o “t”.  
Upsīlon e nū podem ser facilmente confundidos na escrita. Escreve-se o upsīlon 
com a base arredondada e com e com o traço vertical direito voltado para fora. A 
letra maiúscula não deve ser confundida com o "Y" maiúsculo.  

 
Começamos com essas letras porque elas parecem familiares na aparência; contudo, é 
necessário prudência porque elas não são exatamente iguais. É importante não 
escrever as letras gregas de modo a torná-las semelhantes às contrapartes no 
português, pois representam diferentes alfabetos em duas línguas diferentes. Isto 
ajudará a não cair na armadilha de se pronunciar erradamente as letras gregas como se 
fosse uma letra do alfabeto português. Por exemplo, é errado pronunciar-se K,k (ka), 
em vez de kappa ou T,t (tê), em vez de tau. 
 
 
 
 
 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/alphalongshort.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/beta.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/delta.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/epsilon.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/iotalongshort.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/kappa.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/omikron.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/tau.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/upsilonlongshort.mp3
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Pratique pronunciando estas letras em voz alta em diferentes combinações com a ajuda 
do exercício abaixo. Somente as dez letras similares acima são usadas. Palavras de 
muitas sílabas estão divididas para fácil identificação. Se você desejar ouvir a pronúncia 
do instrutor, clique no link de áudio “ouvir” ao lado de cada linha de sílabas gregas. As 
vogais variáveis (a, i, u) podem ser longas ou curtas. Siga o exemplo do instrutor para a 
pronúncia apropriada. 

 

ouvir      a (curta),  ad, dad, at, bat, atik 
                          (a-tik) 

Ouvir      e, ek, de, det, ed, ded, bet 
 

Ouvir      i (curta), id, did, bit, bid, kij  
 

Ouvir      o, ot, dot, boς, od, bob, kod 
 

Ouvir      u (curta),  tuk, kuk, kuς, buk 
 

 Ouvir     dat, dek, deka, bik, dot, kakia 
                (de-ka)                     (ka-ki-a) 

 Ouvir      Kij, kit, kat, bad, aj, kata 
                   (ka-ta) 

 Ouvir      kakoj, tutoj, batoj, tote 

                (ka-koς)            (tu-toς)             (ba-toς)         (to-te) 

 Ouvir      dik, it, at, tad, okt, kot 
 

 Ouvir      aj, bat, ta, da, didak, dedak 
                  (di-dak)        (de-dak) 

 Ouvir      kot, tak, toj, abba, Abia 
                        (ab-ba)         (A-bi-a) 

 Ouvir     adikia, kutoj, dia, dij, ktisij 

               (a-di-ki-a)          (ku-toϕ)        (di-a)        (kti-siς) 
 

 
 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_1_drill6.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_1_drill7.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_1_drill8.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_1_drill9.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_1_drill10.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_1_drill11.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_1_drill12.mp3
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§2.2 As seis letras gregas enganosas 

 
Seis letras gregas minúsculas (quatro consoantes e duas vogais) parecem ser idênticas 
a letras em português, mas é uma aparência enganosa. Estas letras freqüentemente 
confundem os iniciantes em grego, e por isso precisam ser cuidadosamente 
distinguidas. Estas letras “enganosas” são gamma (g), ēta (h), nu (n), rhō (r), chī (x), 
and ōmega (w).  Estas letras parecidas são exibidas no quadro abaixo.  

 

Grego: g 
1 h 

2 n 
3 r 

4 χ 
5 w 

6

Português: y n v p x w 
 

1) A letra gama (g) se parece com o “Y”. 
2) A letra grega ēta (h) se parece com a letra “n”. 
3) A letra nū (n) se parece com  a letra “v”. 
4) A letra rhō (r) se parece com a letra “p”.  
5) A letra chī (x) se parece com a letra “x”.  
6) A letra  ōmega (w) se parece com a letra”w”.  
 

Abaixo, cada uma das seis letras enganosas é examinada separadamente. Atenção 
especial deve ser dada à pronúncia adequada destas letras de modo que elas não 
possam ser confundidas. 
 
§2.2.1   GAMA   G g 
 
A letra minúscula gama (g, letra maiúscula, G), não pode ser confundida com o “y”. 
G, g é pronunciado como “g” em “gato”.  Nunca deve ser pronunciado como “g” em 
“página”. 
 
Leia as seguintes sílabas e palavras em voz alta tantas vezes quantas forem 
necessárias até que você seja capaz de reconhecer a letra grega e seu correspondente 
fonema.  

 

Ouvir   g, got, git, dag, bag, get, agen 
 
Ouvir gukoj, gab, geb, dig, ge, gu, eg 
           (gu-koς) 
 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/gamma.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/eta.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/nu.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/rho.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/omega.mp3
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§2.2.2  ĒTA    H h 
 
A letra minúscula ēta (h, letra maiúscula, H) não corresponde ao “n”, mas é 
pronunciada como “e” em “meia”. Além disso, sua correspondente maiúscula não deve 
ser confundida com a letra “H” maiúscula. Leia as seguintes sílabas e palavras em voz 
alta tantas vezes quantas for necessário para reconhecer a letra e seu fonema 
correspondente.  
 

Ouvir    h, hta, dh, adh, hdh, gh, gohj  
                         (h-ta)       (a-dh) (h-dh)                     (go-hς) 
 

Ouvir    H, Hta, dikh, akoh, hg, ht, th 
            (H-ta)      (di-kh)     (a-ko-h) 
 

Ouvir   hj, thj, thn, kakh, hte, hti, thde  
                 (ka-kh)        (h-te)  (h-ti)        (th-de) 
 

§2.2.3  NŪ   N n 
 
A letra minúscula nū (n, letra maiúscula, N), não corresponde à letra “v”, mas é 
pronunciada como “n” em “nada”. Leia as seguintes sílabas e palavras em voz alta 
tantas vezes quantas for necessário para reconhecer a letra e seu respectivo fonema.  

 

Ouvir    nu, nun, en, ten, ana, anebhn, diebhn 
                            (a-na)         (a-ne-bhn)           (di-e-bhn) 
 

Ouvir   agen, naoj, neoj, tanh, kidon, kenh 
             (a-gen)          (na-oς)          (ne-oς)        (ta-nh)        (ki-don)           (ke-nh) 
 

Ouvir   gen, genna, nukta, nikh, genh, ban 
                       (gen-na)            (nu-kta)           (ni-kh)          (ge-nh)  
 

Ouvir   ghn, genoj, onoj, gunh, thn 

                        (ge-noς)            (o-noς)           (gu-nh) 
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§2.2.4   RHŌ   R r 
 
Nem a letra minúscula ou maiúscula rhō (r, letra maiúscula, R), corresponde à letra “p” 
ou “P” em português, mas é pronunciada como a letra “r” em “rato”. Rhō provavelmente 
era pronunciada com vibração no grego antigo (como no moderno), mas será suficiente 
para estas lições pronunciá-la com sugerido. Leia as seguintes sílabas e palavras em 
voz alta tantas vezes quantas for necessário para se reconhecer a letra e seu 
respectivo fonema.  
 

Ouvir    ar, gar, nekroj, kar, ergon, oroj 
               (ne-kroς)           (er-gon)            (o-roς) 
 

Ouvir  enedra, erij, kart, dart, bart 
                (e-ne-dra)            (e-riς)          
 

Ouvir  Dark, drank, dhr, krina, truk, trij 

                                                                                          (kri-na) 
 

§2.2.5  CHĪ   X x 
 
Nem a letra minúscula ou maiúscula chī (χ, letra maiúscula, Χ) corresponde à letra “X”, 
“x”. Chī pode ser confundida com a pronúncia de kappa (K, k), a menos que você se 
lembre de que o ar não é inteiramente interrompido com ela. Leia as seguintes sílabas e 
palavras em voz alta tantas vezes quantas for necessário para reconhecer a letra e seu 
respectivo fonema.  

 

Ouvir    xi, xa, xara, xaran, xronoj 
                     (χa-ra)            (χa-ran)             (χro-noχ) 
 

Ouvir  xh, doxh, xarran, xarij, xarhte 
                (do-xh)            (χar-ran)              (χa-riς)             (χa-rh-te) 
 

Ouvir  Trixaj, hxoj, exarh, exei, xar 
                 (Tri-χaς)             (h-χoς)           (e-χa-rh)         (e-χei) 
 

Ouvir  doxh, didaxh, enoxoj, exidna 

                 (do-χh)          (di-da-χh)            (e-no-χoς)            (e-χi-dna) 
 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_2_4_drill1.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_2_4_drill2.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_2_4_drill3.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_2_4_drill1.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_2_5_drill2.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_2_5_drill3.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_2_5_drill4.mp3
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§2.2.6   ŌMEGA   W w 

 
A letra minúscula ōmega (w, letra maiúscula, W) não deve ser confundida com a 
letra“W”. Esta vogal longa é sempre pronunciada como o “o” de “ouro”. Leia as 
seguintes sílabas e palavras em voz alta, tantas vezes quantas for necessário, para 
reconhecer a letra e seu respectivo fonema.  

 

Ouvir         egw, exw, arxw, krinw, dwdeka 
                     (e-gw)        (e-cw)          (ar-cw)             (kri-nw)            (dw-de-ka) 
 

Ouvir       agwgh, Won, wdinw, wdh, wtion 
                    (a-gw-gh)                                   (w-di-nw)          (w-dh)          (w-ti-on) 
 

Ouvir       agw, xwrij, xwroj, tw, twn 
                    (a-gw)            (χw-riς)              (χw-roς) 
 
 

§2.3   As nove diferentes letras gregas 
 

Nove letras  minúsculas (todas consoantes) são muito diferentes na aparência das 
letras  em português. Estas letras são as seguintes: 

 

Letra grega: z q l m c p s f y 

Nome da letra: zēta thēta lambda mū xsī pī sigma phī psī 

 
§2.3.1  ZĒTA   Z z   
 
A letra grega zēta (z, letra maiúscula, Z)  é pronunciada como “Z” em “zebra”, quando 
começa uma palavra. No interior da palavra, zēta é pronunciado como um “dz”,mas não 
existe correspondente em português. Leia as seguintes sílabas e palavras, tantas vezes 
quantas for necessário, para reconhecer a letra e seu respectivo fonema.  

 

Ouvir     zh, zhta, zhtew, tiza, ktizw, ezhn 
                              (zh-ta)          (zh-te-w)            (ti-za)         (kti-zw)           (e-zhn) 
 

Ouvir     gaza, biazw, zu, zugoj, krazw, kraz 

                  (ga-za)           (bi-a-zw)                         (zu-goς)            (kra-zw)              
 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_2_4_drill1.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_2_6_drill2.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_2_4_drill1.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_2_6_drill2.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_2_4_drill1.mp3
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§2.3.2   THĒTA   Q q  

 
A letra thēta (q, letra maiúscula, Q) é representada foneticamente pelas duas letras 
“th”. A pronúncia desta letra não existe em português, mas é como o “th” de “think”, em 
inglês. Leia as seguintes sílabas e palavras em voz alta tantas vezes quantas for 
necessário até reconhecer a letra e seu respectivo fonema.  

 

Ouvir        qh, qhta, qe, qeoς, quw, qura 
                                        (qh-ta)                  (qe-oς)         (qu-w)        (qu-ra)   
 

Ouvir       eqnoj, Qan, qro, qronoj, kaqwj 
                         (e-qnoς)                                                   (qro-noς)            (ka-qwς) 
 

Ouvir       qronw, qhrion, ekaqhto, orqwj 
                       (qro-nw)             (qh-ri-on)            (e-ka-qh-to)           (or-qwς) 
 

Ouvir         oqonh, kiqara, Qara, qanatw 

                     (o-qo-nh)          (ki-qa-ra)             (Qa-ra)            (qa-na-tw) 
 
 

§2.3.3   LAMBDA   L l 
 

A letra grega (l, letra maiúscula, L) é pronunciada como o “l” de “luta”. Leia as 
seguintes sílabas e palavras em voz alta, tantas vezes quantas for necessário, para 
reconhecer a letra e seu respectivo fonema.  
 

Ouvir    lambda, legw, liqoj, luw, Lege 

                 (lam-bda)              (le-gw)           (li-qoς)           (lu-w)         (Le-ge) 
 

 Ouvir   ellw, oxloj, alla, logoj 
                    (el-lw)           (o-xloς)             (al-la)           (l-goς) 
 

 Ouvir   qelontoj, kala, kaloj, Libuh 

                     (qe-lon-toς)              (ka-la)           (ka-loς)            (Li-bu-h) 
 
 
 
 
 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_2_4_drill1.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_2_4_drill1.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_2_4_drill1.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_2_4_drill1.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_3_drill2.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_3_drill3.mp3
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§2.3.4   MŪ   M m 
 
A letra grega mū (m, letra maiúscula, M) é pronunciado como “m” em “mato”. Leia as 
seguintes sílabas e palavras em voz alta, tantas vezes quantas for necessário, para 
reconhecer a letra grega e seu fonema respectivo.  
 

    Ouvir   mu, mh, mhde, limoj, gamoj, bhma 
                                            (mh-de)           (li-moς)           (ga-moς)         (bh-ma) 
 

     Ouvir   mhthr, tiqhmi, Erhmoj, Nomoj 
                (mh-thr)             (ti-qh-mi)          (E-rh-moς)             (No-moς) 
 

      Ouvir   Ariqmon, genhqwmen, legomen 

                 (A-riq-mon)               (ge-nh-qw-men)                (le-go-men) 
 

       Ouvir   Meta, bhmatoj, Kamhlon, merimnwn 

                  (Me-ta)             (bh-ma-toς)               (ka-mh-lon)                 (me-ri-mnwn) 
 

 
§2.3.5    XSĪ   C c 
 
A letra grega xsī ( c, letra maiúscula, C) é pronunciada como “csi”. Leia as seguintes 
sílabas e palavras em voz alta, tantas vezes quantas for necessário para se reconhecer 
a letra do alfabeto e seu respectivo fonema.  
 

        Ouvir     ci, ec, ecw, ca, nuc, cu, culon 
                                                   (e-cw)                                                       (cu-lon) 
 

        Ouvir     ac, acinh, doc, doca, Culina 
                                            (a-ci-nh)                            (do-ca)          (Cu-li-na) 

 

        Ouvir    toc, tocon, Tech, tacin, tacij 

                                                 (to-con)           (Te-ch)          (ta-cin)          (ta-cij) 
 

 
 
 
 
 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_4_drill3.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_4_drill4.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_5_drill1.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_5_drill2.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_5_drill2.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_5_drill3.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_5_drill3.mp3
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§2.3.6   PĪ   P p 

 
A letra grega pī (p, letra maiúscula, P) é pronunciada como o “p” de “pato”. Leia as 
seguintes sílabas e palavras em voz alta tantas vezes quantas necessárias para se 
reconhecer a letra e seu respectivo fonema.  
 

Ouvir     pi, pa, pu, pi, pinw, epi, po, Polij 
                           (pi-nw)        (e-pi)                        (po-liς) 
 

Ouvir     para, apagw, plh, plhn, Pe 
                    (pa-ra)              (a-pa-gw)                           
 

Ouvir     topon, Lupw, lupaς, kopoς, Koptw 
                    (to-pon)               (Lu-pw)            (lu-paς)             (ko-poς)            (Ko-ptw) 
 

Ouvir     dapanh, apo, Pur, pura, purgon 
                      (da-pa-nh)           (a-po)                               (pu-ra)            (pur-gon) 
 
 

§2.3.7   SIGMA   S s ς 

 
A letra grega sigma (s, letra maiúscula, S, forma final, ς) é pronunciada como o “s” em 
“sapato”. Sigma é pronunciada com som de “z” antes das consoantes b, g, d e m (isto 
será mais bem explicado na seção §4.3.1).  Contudo, tanto as formas medial quanto 
final de sigma são pronunciadas igualmente. Leia as seguintes palavras em voz alta e 
pratique a pronúncia de cada letra separadamente.  

 

      Ouvir     su, sun, se, sebw, sh, shj, shpw 
                                                              (se-bw)                                          (sh-pw) 
 

      Ouvir     skolon, suka, sukh, sukhj, kosmoj 
                 (sko-lon)           (su-ka)          (su-kh)          (su-khς)               (ko-smoς) 
                                                                                                                        Soa como “z” antes de m 

  

      Ouvir    taj, batoj, asebh, Asia, Xristoj 
                                     (ba-tος)            (a-se-bh)          (A-si-a)           (Xri-stoς) 
 
 
 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_6_drill1.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_6_drill2.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_6_drill2.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_6_drill3.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_6_drill3.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_6_drill4.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_6_drill4.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_7_drill1.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_7_drill1.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_6_drill1.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_7_drill3.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_7_drill3.mp3
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§2.3.8   PHĪ   F f 
 
A letra phī (f, letra maiúscula, F), é pronunciada como “f” de “telefone” e é 
representada pela letra “f,F”. Leia as seguintes sílabas e palavras em voz alta tantas 
vezes quantas for necessário para Reconhecer a letra e seu respectivo fonema. 
 

Ouvir   fi, fwj, ofisj, ferw, tufloj 
                                                      (o-fiς)           (fe-rw)           (tu-floς)  
 

Ouvir   fwta, fwtwn, Fwtizw, ofin 
                   (fw-ta)             (fw-twn)                (Fw-ti-zw)            (o-fin) 
 

Ouvir   kofinwn, blasfhma, afelh 
                      (ko-fi-nwn)                 (blas-fh-ma)                (a-fe-lh) 
 

Ouvir   afrizw, Fhmi, adelfoj, grafw 
                      (a-fri-zw)             (Fh-mi)           (a-del-foς)                (gra-fw) 
 
 

§2.3.9   PSĪ   Y y 
 
A letra psī (y, letra maiúscula, Y) é pronunciada como o “ps” de psicologia e é 
representada foneticamente por “ps”. Leia as sílabas e palavras em voz alta tantas 
vezes quantas for necessário para reconhecer  a letra e seu respectivo fonema.  

 

Ouvir   yi, yuch, yiloj yalmoj, yhfizw 
                                (yu-ch)           (yi-loς)             (yal-moς)               (yh-fi-zw) 
 

Ouvir   skayw, Yucoj, yucroj, yalw 
                    (ska-yw)                (Yu-coς)            (yu-croς)              (ya-lw) 
 

Ouvir   qliyij, grayw, bleyw, luyij 
                     (qli-yiς)              (gra-yw)              (ble-yw)              (lu-yiς) 
 

Ouvir   ayij, ywcw, yalmw, Yuchj  

                    (a-yiς)            (yw-cw)             (yal-mw)              (Yu-chς) 
 
 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_8_drill1.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_8_drill2.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_8_drill2.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_8_drill3.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_8_drill3.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_8_drill4.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_8_drill4.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_8_drill1.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_9_drill2.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_9_drill2.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_9_drill3.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_9_drill3.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_9_drill4.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/2_3_9_drill4.mp3
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§2.4 A hitória do alfabeto grego 
 
Uma história exata do desenvolvimento do alfabeto 
grego é, na melhor das hipóteses, uma tentativa, 
justamente por causa de sua antiguidade.O fato de que 
o alfabeto grego deriva de uma escrita semítica mais 
antiga é incontestável. Contudo, a exata origem do 
alfabeto grego é controversa. Alguns eruditos 
sustentam que ele veio da escrita protocananéia e da 
escrita fenícia, enquanto que outras teorias incluem o 
Egito e a Assíria. Na verdade, o alfabeto grego pode 
ser mais antigo do que se crê originalmente, como 
pode ser exemplificado pelo fragmento de cerâmina à 
direita.  
 
O desenvolvimento histórico da língua grega pode ser traçado em cinco fases: arcaica, 
clássica, helenística, bizantina e, finalmente, o grego moderno. O alfabeto é um dos 
poucos elementos linguísticos que permaneceram essencialmente não mudados entre 
a fase clássica e o grego moderno, embora a pronúncia das letras tenha evoluído 
através dos séculos. A partir da forma das antigas letras gregas, muitos eruditos 
acreditam que os gregos adotaram a forma, a ordem e os nomes do alfabeto fenício. 
Para corroborar isso, no século quinto antes de Cristo, o historiador grego Heródoto 
chamou as letras gregas de phoinichēia grammata (foinixhia grammata),o que 
significa “letras fenícias”.  Acredita-se que o alfabeto foi primeiro introduzido na Grécia, 
durante o final do século novo antes de Cristo, pelos fenícios. Os fenícios eram 
mercadores do Líbano, que possuíam colônias por todo o Mediterrâneo, incluindo 
Chipre. Por causa de interesses mútuos, os fenícios encontraram os antigos gregos, 
principalmente os minóicos e os micênicos, e a difusão cultural teve lugar, e o mais 
importante, a disseminação do alfabeto.  
 
O alfabeto grego arcaico passou por transformações com a alteração de algumas 
consoantes fenícias em vogais. Diferentemente do alfabeto grego do período clássico 
tardio, que contém vogais e consoantes, o alfabeto fenício somente possuía 
consoantes. Os gregos alteraram foneticamente algumas consoantes fenícias em 
vogais. Por exemplo, a letra fenícia “Aleph”, que era uma consoante explosiva, tornou-
se alpha, uma vogal sonora. As primeiras foram alpha, epsīlon, iōta, omīkron e Upsīlon.  
Eventualmente, Omega foi introduzida como o som de um “o” longo. O grego assim se 
tornou o primeiro alfabeto do mundo com letras tanto para vogais quanto para 
consoantes, e assim o primeiro alfabeto fonético. Muitos alfabetos que contêm vogais, 
notadamente o românico e o cirílico, são derivados do alfabeto grego. Porque o alfabeto 
romano é a base das línguas européias ocidentais, e o alfabeto cirílico a base das 
línguas européias orientais, isto torna o alfabeto grego o pai de todos os alfabetos 

http://www.e-grammes.gr/1997/02/yura_en.htm�
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europeus modernos. A mais antiga das inscrições alfabéticas foi escrita usando-se este 
novo sistema e data da última metade do século oitavo antes de Cristo.  

 
 

O pequeno tablete de argila ao lado foi encontrado entre 
as ruínas da antiga cidade de Ugarite, em 1948, localizada
perto da moderna costa Síria. Ugarite floresceu de 1400 a
1200 antes de Cristo. O tablete é parte de uma coleção de
mais de trezentos tabletes de argila que foram 
encontrados há muito tempo. O que é interessante é que a
maioria dos tabletes recuperados é de textos mitológicos. 
Contudo, este é um abecedário. O artefato muito 
provavelmente foi criado por um escriba aprendiz que 
pratica seu ABC (por isso se chama abecedário). Porém, 
parecem estar faltando três letras. Este tablete de argila é
um exemplo de um alfabeto antigo, bem diferente do 
alfabeto grego.  
 

 

 
Durante sua evolução, o alfabeto grego também desenvolveu três novas consoantes 
aspiradas, que foram adicionadas ao fim do alfabeto. Estas consoantes são phī, chī, e 
psī.  Estas consoantes eram para compensar a falta de consoantes aspiradas no 
alfabeto fenício. Outras consoantes foram usadas e então desapareceram. Por 
exemplo, a letra san era usada em variação com sigma. As letras waw (mais tarde 
chamada digamma) e qoppa desapareceram também, esta última usada em dialetos 
gregos do oeste. Primeiramente, havia um número de diferentes versões e variações do 
alfabeto grego (veja na próxima página). Estas diferenças era devidas provavelmente 
ao isolamento geográfico entre as cidades-estado da Grécia.  
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Estes diferentes alfabetos gregos eram chamados de alfabetos regionais, alfabetos 
peculiares a uma região ou distrito. Embora existam muitas diferenças entre estes 
alfabetos regionais, existem similaridades que sugerem que os gregos adotaram o 
alfabeto fenício uma vez e então rapidamente o fragmentaram em variações locais. 
Antigamente, o alfabeto grego consistia de vinte e sete letras. Três destas letras, koppa, 
stigma, e sampī, usadas como símbolos matemáticos, se extingiram. Com a extinção 
destas letras, o alfabeto foi rearranjado para as mesmas vinte e quatro letras que são 
usadas hoje. No começo, as letras gregas eram escritas da direita para a esquerda e 
horizontamente. Isto era natural, uma vez que as letras se iniciavam da esquerda como 
o alfabeto semítico. Contudo, à medida que o alfabeto evoluiu, os antigos gregos 
adotoram  prática incomum de escrever cada segunda linha em direção oposta. Os 
gregos alternavam a direção das letras em cada linha. Primeiro iam da esquerda para a 
direita, então da direita para a esquerda. Esta forma de escrever, conhecida como 
boustrophedon (boustrofhdo/n, ou “volta do boi”), lembra o caminho que faz um arado 
puxado por um boi ao longo do campo.  

 

   
Esta é uma inscrição grega muito antiga, escrita no estilo boustrophedon (volta do boi), escrita por 
volta de 50 a.C. O texto foi escrito da esquerda para a direita, voltando então da direita para a 
esquerda, tornando a orientação da letra dependente da direção da escrita. Os caracteres 
assimétricos são tremidos, e as letras intermediárias estão escritas de um e outro modo. Este estilo 
de escrever alterava a forma de muitas letras: escritas da esquerda para a direita elas reproduziam 
a forma original como vistas em um espelho. 

 
Um exemplo do estilo boustrophedon (caminho do boi) pode ser encontrado em Creta, 
onde as leis da cidade foram gravadas em um muro neste método, que ainda pode ser 
visto hoje. Por volta do século quinto, antes de Cristo, a prática mudou a direção de 
escrever o alfabeto em linhas horizontais da esquerda para a direita, que continua até 
os dias atuais.  
 
O período clássico ou período helênico se estende de, mais ou menos, 750 a. C a 
350/330 a.C. O período clássico começou com Homero porque a Ilíada e Odisséia, 
poemas hexâmetros que narram a guerra de Tróia, antigamente atribuídos ao poeta 
Homero, constituem os mais antigos exemplares da literatura grega. Durante o período 
clássico, o alfabeto pode ser dividido em dois tipos de alfabeto: o grego ocidental e o 
grego oriental. A diferença entre estes dois alfabetos consistia na maneira de escrever 
algumas letras. O alfabeto oriental mais tarde evoluiu para o grego clássico ou bizantino 
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(bem como o cirílico, o gótico, o copta, o armênio e o georgiano). O alfabeto oriental 
conduziu à criação do itálico, do etrusco e das variantes romanas. 
 
Durante o período clássico, diferentes dialetos se desenvolveram em diferentes regiões, 
como foi dito antes, cada um dos quais poussuía seu prórprio significado para a história 
da língua. O dialeto mais influente, contudo, foi um falado na região de Atenas. Este 
dialeto é chamado grego ático. Juntamente como o dialeto jônico – o dialeto falado 
principalmente nas cidades-estado gregas além do Mar Egeu - estes dois exerceram 
uma significante influência em cada uma das formas preferidas da língua para a oratória 
e debates filosóficos, eventualmente produzindo um novo dialeto chamado ático-jônico. 
Muito da bela literatura grega foi escrita neste dialeto. A longa lista de grandes 
escritores e filósofos atenienses inclui nomes como dos poetas trágicos Ésquilo, 
Sófocles e Eurípedes; o poeta cômico Aristófanes; os historiadores tulcídides e 
Xenofontes; os filósofos Platão e Aristóteles; e o orador Demóstenes.  Falando de 
maneira geral, o grego clássico é o grego ático. Gradualmente, os diferentes alfabetos 
regionais se moveram em direção à uniformidade.  
 
Em 403 a. C, Atenas adotou o alfabeto jônico de Miletus como seu alfabeto oficial. O 
resto do continente seguiu o padrão ateniense. Lá pela metade do século quarto a. C 
quase todos os alfabetos regionais desapareceram. As modernas letras maiúsculas 
gregas são quase idênticas àquelas letras do alfabeto jônico. As minúsculas 
apareceram em algum tempo durante ou depois do oitavo século d.C, evoluídas a partir 
da escrita minúscula bizantina. Alexandre, o grande, foi educado no grego ático. Em 
conexão com a propagação do seu domínio, este dialeto se modificou pelas línguas 
com as quais entrou em contato. O novo dialeto se tornou o koinh\ dia&lektoj, ou 
dialeto comum do mundo. O período Koiné se extendeu de 330 a.C até a construção de 
Bizâncio por Constantino, em 330 d.C. O grego koiné foi o dialeto no qual a tradução da 
Septuaginta foi feita, tradução feita em Alexandria, em 280 a.C, por setenta sábios (daí 
o nome Septuaginta). As histórias de Polybius, os discursos de Epiteto e o novo 
testamento grego também datam deste período.  
 
Por causa das conquistas de Alexandre, o grande (336-323 a.C), a língua passou por 
profundas mudanças. Alexandre levou a forma ático-jônica da língua juntamente com a 
cultura grega, mais para o extremo oriente, onde ela se tornou a língua padrão do 
comércio e do governo, existindo juntamente com muitas línguas locais. O grego foi 
normalmente adotado como a segunda língua pelos nativos destas regiões e foi depois 
transformado no que veio a ser chamado de koiné helenístico ou grego comum. As 
letras do alfabeto grego, completadas com letras extras, foram usadas desde pelo 
menos o terceiro século antes de Cristo como numerais. As primeiras nove letras do 
alfabeto serviram como dígitos, o antigo digamma sendo preservada como número 6, e 
as letras restantes para as dezenas e as centenas; o obsoleto koppa sendo preservado 
como o número 90, e o obsoleto sampi como 900. Escritas com um ponto ou com uma 
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linha horizontal acima da letra para indicar que se tratava de um número, as letras do 
alfabeto têm os seguintes valores: 

 
á= 1 h ́ = 8 x ́ = 60 u ́ = 400 

b ́ = 2 q ́ = 9 o ́ = 70 f ́ = 500 

g ́  = 3 i  ́= 10 p ́ = 80 c ́ = 600 

d ́= 4 k ́ = 20 J ́ = 90 y ́ = 700 

e  ́= 5 l ́  = 30 r ́  = 100 w ́ = 800 

V ́  = 6 m ́ = 40 s ́ = 200     ` ́= 900 

z ́  = 7 n ́ = 50 t ́ = 300 ,a ́ = 1000 
 

Sina acríticos foram primeiramente introduzidos ao alfabeto durante o segundo 

etras 

ais sinais diacríticos são divididos em dois tipos: sinais de respiração e acentos.  Havia 

a 
 

imilares aos acentos de respiração, os acentos gregos estão associados às vogais e 
 

 

, 

os papiros e nos antigos manuscritos unciais, o acento e os sinais de respiração são 

is di
século antes de Cristo por Aristófanes de Bizâncio (257-180 a.C). Aristófanes foi o 
sucessor de Eratóstenes como o líder da biblioteca de Alexandria. Esses sinais 
diacríticos foram adicionados por motivos de fonética, fazendo a pronúncia das l
gregas mais fáceis de ser aprendida por estrangeiros.  
 
T
dois sinais de respiração. Palavras que começavam com uma vogal ou com  a letra rhō 
tinham um acento de respiração, brando ou aspirado. Um sinal dobrado à direita (que 
se parecia com um sinal de interrogação pequeno) foi chamado de “espírito forte” e 
indicava que a aspiração estava associada com a letra. Um sinal dobrado à esquerd
(que se parece com um sinal de interrogação aberto) foi chamado de “espírito fraco”, e
indicava que não havia aspiração associada à letra. Em 1982, os sinais diacríticos que 
representavam as respirações foram abolidos por decreto presidencial. 
 
S
aos ditongos, mas nunca à letra rhō. Igualmente aos acentos de respiração, os acentos
foram empregados mais tarde na época do Novo Testamento por copistas, para auxiliar 
na pronúncia de palavras gregas por aqueles que o grego era uma língua estrangeira. 
Desde o segundo século a.C., as palavras gregas eram acentuadas com um dos três 
possíveis acentos: o acento agudo, o grave ou o circunflexo. Os três acentos que foram
usados no grego eram para marcar a tonalidade e não a acentuação. Quando o grego 
era escrito para os leitores gregos nativos, ou para aqueles familiarizados com a língua
o acento e os sinais de respiração eram normalmente omitidos. 
 
N
raros e esporádicos. Lá pelo sétimo século, os escribas tendem a introduzir o acento e 
os sinais de respiração em grande quantidade. No século nono, eles foram 
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universalmente aceitos nos manuscritos unciais. Finalmente, no grego antig
alguns casos, quando iota apareceu depois de certas vogais (ditongos), ele era esc
como um iota suscrito no lugar da vogal. Isto foi chamado de iota subscrito, que não 
ocorre no grego moderno.  

 

o, em 
rito 

§2.5  Revisão do alfabeto grego 

A importância em se aprender as letras do alfabeto não está somente em recitá-las em 

 
 a 

co. 

  

 

sua seqüência, mas em aprender os diferentes fonemas associados às letras. A 
seqüência do alfabeto grego representa somente um conveniente arranjo em uma
ordem convencional para aprender estes diferentes fonemas. Antes de passar para
próxima lição, saiba como pronunciar impecavelmente as vinte e quatro letras do 
alfabeto grego, a base para a fonética grega – o principal foco das lições três a cin

 

 Letra do alfabeto 

   
 Fonema breve (Como e de “pé”) Aa 

  
 Fonema longo (Como a de “pato”) 

 

  
  Letra do alfabeto Bb 

  
 Fonema (Como o b de "bola") 

 

   
Letra do alfabeto Gg 

  
Fonema (Como g de  "gato”) 

 
  

 
 Letra do alfabeto Dd   

 
 Fonema (Como o d de “dado”) 

 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/alpha.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/alphashort.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/alphalong.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/beta.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/beta.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/gamma.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/gamma.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/delta.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/delta.mp3�
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Letra do alfabeto Ee   

 
 Fonema (Como o e de “papel”) 

 
  

 
Letra do alfabeto 

  

 
Fonema (Inicial: como o "z" de “zebra”) 

Zz 
  

 

Fonema (medial ou final: como o "dz" em 
“dzeta”) 

 
  

 
Letra do alfabeto Hh 

  
Fonema (Como o e de "meia".) 

 
  

 
Letra do alfabeto Qq   

 
Fonema (Como o th de "thin" em inglês) 

 
  

 
Letra do alfabeto 

  

 
Fonema breve (Como o i de “fita".) 

Ii 
  

 
Fonema longo (Como o i de “barril") 

 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/epsilon.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/epsilon.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/zeta.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/zeta.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/zeta2.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/eta.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/eta.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/theta.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/theta.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/iota.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/iotashort.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/iotalong.mp3�
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Letra do alfabeto Kk   

 
Fonema (Como o  k de “karaokê") 

 
  

 
 Letra do alfabeto  Ll   

 
 Fonema (Como o l de “lata”) 

 
  

 
 Letra do alfabeto  

    Mm   

 
 Fonema (Como o m de "mel") 

 
  

 
Letra do alfabeto Nn   

 
 Fonema (Como o n de "novo") 

 
  

 
 Letra do alfabeto  Cc   

 
 Fonema (Como o  x de "fixo") 

 
  

 
Letra do alfabeto 

    Oo   

 
 Fonema (Como o “o” de “logo”) 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/kappa.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/kappa.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/lambda.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/lambda.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/mu.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/mu.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/nu.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/nu.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/xsi.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/xsi.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/omikron.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/omikron.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/lambda.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/mu.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/xsi.mp3
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 Letra do alfabeto  

   Pp   

 
 Fonema (Como o  p de "pato".) 

 
  

 
 Letra do alfabeto  

  

 

 Fonema em posição inicial:  (aspirado) (como o 
r de carpa) 

Rr 
  

 

Medial Position Phoneme:  (sem aspiração) 
(como o r de "ride" em inglês) 

 
  

Letra do alfabeto 

  
 Fonema silencioso (Como o s de "sala") 

Ssj
  

 
 Fonema sonoro (Como o s de "is" em inglês)

 
  

 
Letra do alfabeto Tt   

 
 Fonema (Como t em “tatu”) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/pi.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/pi.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/rho.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/rho.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/rho2.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/sigma.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/sigma.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/sigma2.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/tau.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/tau.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/pi.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/rho.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/rho2.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/rho2.mp3
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Letra do alfabeto 

  

 
 Fonema breve (Como i de “pista”) 

Uu 
  

 
 Long Phoneme (Como i de “piscina”) 

 
  

 
 Letra do alfabeto  Ff   

 
 Fonema (Como o f de “faca”) 

 
  

 
 Letra do alfabeto  Xx   

 
 Fonema (Como o q em “quilo”) 

 
  

 
Letra do alfabeto Yy   

 
 Fonema inicial (Como o ps de “psicologia”) 

 
  

 
Letra do alfabeto Ww   

 
 Fonema (Como o o  de “ovo”) 

 
 
 
 
 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/upsilon.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/upsilon2.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/upsilon.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phi.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/phi.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/chi.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/chi.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/psi.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/psi.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/omega.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/omega.mp3�
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phoneme/upsilon.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/phi.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/chi.mp3
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2 
Guia de Estudos                                                            
O alfabeto grego 
Sinais e sons das letras gregas (Modulo B) 
Fonologia (Parte 2)           
 

 
Exercício um: prática de pronúncia: pratique, várias vezes, a escrita das 
combinações das letras seguintes. A maioria dos exemplos foi tirada da lição. Enquanto 
você escreve as letras, pronuncie seus nomes em voz alta várias vezes. O arquivo de 
áudio MP3 pronuncia as letras juntamente.  
 

Ouvir  (Grupo um) 

1. ab  

2. bat  

3. tode  

4. kata  

5. bik  

6. bid  
 

Ouvir  (Grupo dois) 

7. did  

8. bat  

9. kut  

10. kub  

11. dot  

12. Gad  
 
 
 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/sg2_set2.mp3
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Ouvir  (Grupo três) 

13. gib  

14. dh  

15. dikh  

16. ban  

17. thn  

18. gen  

19. kart  

20. kala  
 

Ouvir (Grupo quatro) 
21. χar  

22. exw  

23. zh  

24. tiza  

25. gaza  

26. qeoς  

27. eqnoς  

28. logoς  

29. alla  
 
 
 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/sg2_set3.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/sg2_set4.mp3
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Ouvir  (Grupo cinco) 
30. mu  

31. eqem  

32. doξ  

33. doξa  

34. nuξ  

35. pa  

36. apo  

37. Pur  
 

Ouvir (Gruo seis) 
38. se  

39. shξ  

40. suka  

41. fi  

42. fulh  

43. Fhmi  

44. yi  

45. yalw  

46. qliyiς  

 
 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/sg2_set5.mp3
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/sg2_set6.mp3
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Exercício dois: similaridades e dissimilaridades entre as letras grego-
portuguesas. Abaixo há uma breve revisão das similiaridades e dissimilaridades entre 
as letras do grego e do português. Ouça os arquivos de áudio com os olhos fechados, 
enquanto, ao mesmo tempo, imagine com o que as letras gregas se parecem.  

 
Nunca chame uma letra grega pelo mesmo nome do que ela se 
parece em português. Lembre-se, para se aprender grego com 
eficiência, não se deve traduzir, mas ler o que está em grego – uma 
língua diferente do português. 

 
1) Existem dez letras quese parecem muito com suas contrapartes em português.  

 
 

Ouvir 

A a B b d E e I i 

K k O o j  T t u 

 
a) Quantas destas letras são vogais? _______________ . Quais vogais devem 

ser pronunciadas como curtas e longas? ________, _________ e ________ . Quais 
duas vogais são sempre curtas?  

 
        b) Qual letras é escrita como um “8” deitado? _________ 

 
        c) Qual letra nunca recebe um pingo?  ________. 

 
        d) Qual letra cruza a linha em que é escrita e sua curva passa abaixo da linha?      
             ______. 

 
         e) Qual letra possui um “cauda” que se extende abaixo da linha?  ________. 

 
         f) Quais letras possuem suas maiúsculas bem diferentes de suas minúsculas?    
             ______, ______, e _______. 

 
         g) Qual letra tem como maiúscula o sinal S?  _______. 

 
         h) Qual letra tem como maiúscula o sinal U?  _______. 

 
          i) Qual letra tem como maiúscula o sinal D?  _______. 

 
 
 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/sg2_II_1.mp3
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2) Seis letras de aparência enganosa se parecem com letras do português, mas não 
são. Estas letras parecerão difíceis a menos que sejam bem aprendidas. 

 
Ouvir

g h n R r Xx w 

 
     a) Quais letras são vogais?  ______ e ______. 

 
b) Qual  letra soam como o “r”? _______. 

 
c) Qual letra soa como o “g”?  ______. 

 
d) Qual letra soa como o “n”?  _______. 

 
e) Qual letra soa como o “ö” (“o” longo)?  _______. 

 
f) Qual letra minúscula tem sua maiúscula parecida com uma ferradura?  ______. 

 
g) Qual letra soa como um “ë” (“a” longo)?  _______. 

 
h) Qual letra minúscula tem como maiúscula um N?  ________. 

 
i) Qual letra minúscula tem como sua maiúscula o sinal  G?  ________. 

 
j) Qual letra minúscula tem como sua maiúscula a letra H?  ________ 

 
l)  Gamma é pronunciado como “g” de “gol”, e nunca como  “g” de  _________. 

 
m) Qual letra soa com o “n” de “novo”?  _______. 

 
n) Termine a soletração das seguintes letras: 
 
 gam_____    ēt___    rh____    ōme_____   n____   ch____ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/sg2_II_2.mp3
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3) existem nove letras gregas muito diferentes das letras em português. 
 

Ouvir

Z z Q q L l M m C c 
P p  S s F f Y y  

 
a) Que letra possui uma forma para o final da palavra?  _______.  
 
b) Que letra se parece com um cactus?  ______. 

 
 
Exercício três: transposição. Transponha todas as letras maiúsculas seguintes 

em suas correspondentes minúsculas, usando o espaço em branco. 
 
     TAΧIN _______________  KOSMON ______________ 
 
     SWTHROS ____________  LITRA _________________ 
 
     NUΞ _________________  KALWN ________________ 
 
    AGAPWSIN ____________  YUΧH __________________ 
 
    QEOS ________________  AMPELOS ______________ 
 
    FULAKH ______________  ΧARISMA _______________ 
 
 
Exercício quatro: questões verdadeiras ou falsas. Escolha se as afirmações são 

verdadeiras ou falsas, marcando V ou F no final.  
 
1) O fato de que o alfabeto grego vem de manuscritos semíticos antigos é 

incontestável. ____________ 
 
2) A letra maiúscula para d é D. __________     
 
3) A letra maiúscula para u é U. ___________ 
 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson2/sg2_II_3.mp3
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4) A letra maiúscula para g é G. ___________    
 
5) O dialeto grego falado na antiga Atena era o ático. ____________ 
 
6) As letras do alfabeto grego nunca mudaram sua forma desde os tempos do 

grego arcaico até hoje. __________ 
 
7) As letras do alfabeto grego nunca mudaram sua pronúncia desde os tempos do  

período clássico até o hoje. ____________ 
 
8) Nenhum exemplo de boustrophedon I (caminho de boi) na escrita grega existe 

mais. ___________ 
 
9) A Aristófanes de Bizâncio é atribuída introdução de sinais diacríticos no alfabeto 

grego. ____________ 
 
10) As letras gregas foram usadas como números, escritas com um ponto ou uma 

linha horizontal sobre elas. ____________ 
 
11) Durante o período clássico, o alfabeto grego pode ser dividido em dois tipos de 

alfabetos: o oriental e o ocidental. ___________ 
 
12) Em 403 a.C., Atenas adotou o alfabeto jônico de Miletus como seu alfabeto 

oficial. ____________ 
 
 
Exercício cindo: múltipla escolha. Escolha a melhor resposta.  
1) Exemplos de grego regional são;  
 
a.  Tucídides e Xenofontes  c.  Cirílico e gótico 
b.  Jônico e Eubéia    d.  Clássico e Koiné 
 
2) No período clássico, o alfabeto grego continha quantas letras? 
 
a.  vinte e quatro    c. vinte e oito 
b.  vinte      d. vinte e sete 
 
3) Quais letras se tornaram extintas no alfabeto grego? 
 
a.  alpha e koppa    c.  stigma e sampī 
b.  gamma  e delta    d.  omīkron e diagamma 
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4) Quantas consoantes existem no moderno alfabeto grego? 
 
a.  quatorze     c.  dezesseis 
b.  quinze     d.  dezessete 
 
5) Quantas vogais gregas têm sempre a pronúncia curta? 
 
a.  duas     c.  quatro 
b.  três     d.  cinco 
 
6)Qual alfabeto se tornou o primeiro alfabeto que continha tanto vogais quanto 

consoantes? 
 
a.  Grego     c.  Inglês 
b.  Alemão     d.  Fenício 
 
7) As letras maiúsculas do moderno alfabeto grego são quase idênticas a qual 

alfabeto regional do grego antigo? 
 
a.  Coríntio      c.  Jônico 
b.  Argos      d.  Coríntio  
 
________________________________________ 
 
Uma vez examinado e praticado a pronúncia e a escrita de todo o alfabeto grego, 

pode continuar parecendo estranho por enquanto. Isto é natural e é de se esperar. A 
razão é que o alfabeto grego possui vários símbolos diferentes para representar os 
diferentes sons.  Contudo, se você se disciplinar a estudar o alfabeto grego, verá que em 
breve você o aprenderá.  


