
 
 
A gramática, a escrita e a pronúncia da interlíngua são simples e fáceis. O vocabulário é formado 
de raízes internacionais, o que facilita ainda mais o aprendizado !! 
 

 Você pode aprender a interlíngua em pouco tempo !! 
 
 Devido a sua simplicidade, qualquer pessoa pode aprender a interlíngua num tempo muito mais breve do 
que precisaria para aprender outro idioma. 
 Bastam alguns meses e o interessado poderá ler, falar, conversar e escrever. 

 

 A interlíngua é fácil de entender ! 
 
 Depois de algumas lições, o estudante pode começar a corresponder-se com outros interessados e 
interlinguistas do mundo inteiro, inclusive usando as redes sociais.  

 

 Material de Estudo 
 
 O interessado em estudar a interlíngua encontra a sua disposição dicionários, manuais e mídia eletrônica 
(CDs) para o aprendizado em classe, por correspondência (Curso Postal) ou sozinho como auto-didata. 

 

Intercâmbio Cultural 
 
 A correspondência com brasileiros e estrangeiros pode ter um objetivo de amizade, mas também pode 
servir para trocar opiniões e informações sobre temas culturais, científicos, técnicos, etc.  

 

 Livros 
 
 O Pentateuco (Antigo Testamento), Contos de Hans Christian Andersen, Sherlock Holmes são apenas 
algumas das obras literárias e autores já traduzidos para interlíngua. E também é grande e de alto nível a 
literatura produzida originalmente em interlíngua. 

 

 Encontros e Conferências 
 
 A cada dois anos se realiza a Conferentia International de Interlingua, onde diversos interlinguistas e 

interessados se reúnem todos falando a interlíngua, para tratar de temas diversos. Os países nórdicos tem o 
Encontro Nórdico. Aqui no Brasil regularmente ocorre no final de julho, o Encontro Brasileiro de Interlingua – 
INTERCON. 
 

Conheça a interlíngua 



 Viagens 
 
 As viagens nacionais e internacionais são muito proveitosas para quem usa a interlíngua. Você jamais 
ficará limitado a conversar somente com guias ou pessoas que também falem a sua língua. 
 

 Revistas 
 
 Atualmente existem revistas e informativos escritos em interlíngua sobre vários temas de excelente nível 
técnico. 

 

 Bibliotecas 
 Há muitas bibliotecas onde constam livros e obras SM/sobre a interlíngua. Este número cresce cada vez 
mais, principalmente devido à campanha permanente de divulgação pelas bibliotecas públicas e outras. 
 

 Turismo 
 
 No comércio a interlíngua vem sendo usada cada vez mais por diversas empresas no mundo. Existem 
também folhetos e guias turísticos em interlíngua como o editado em Taastrup – Dinamarca. 

 

 

   Radio 
 
 A estação da Radio Interlingua já está operando e pode ser acessada pela internet, através do sítio 
eletrônico: www.interlingua.com  
 

Informática 
 
 O setor que mais cresce é o da informática. Visite a nossa página doméstica, cujo endereço eletrônico é: 
www.interlingua.org.br 
 Outra opção é acessar a página doméstica da UMI, através do endereço: www.interlingua.com  
 

Onde aprender interlíngua 
 
 No Brasil, a interlíngua é ensinada pela UBI, afora outros interessados e particulares. Peça maiores 
informações pelo email: presidente@interlingua.org.br  
 
Informações: UBI – União Brasileira pró Interlíngua 
Condominio Serra Azul, Quadra 22, Casa 11 (SMS) 
CEP 73070-045 (Sobradinho)  Brasília – DF, BRASIL. 
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