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SIL Internacional
A SIL é uma organização de vida consagrada, 
sem fins lucrativos, comprometida em servir as 
comunidades linguísticas ao redor do mundo 
enquanto se capacitam para o desenvolvimento 
de um potencial linguístico sustentável. A SIL 
realiza este traba-lho por meio de pesquisa, 
tradução, capacitação e produção de materiais.

Parcerias
Sendo uma organização não 
governamental internacional (ONGI), 
a SIL faz parcerias com organizações 
governamentais, grupos locais e 
outras ONGIs. A SIL tem status especial 
de organização consultiva junto ao 
Conselho Econômico e Social das Nações 
Unidas (ECOSOC) e relações consultivas 
formais com a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO).

Tecnologia Linguística
A SIL trabalha junto com organizações 
parceiras na pesquisa e desenvolvimento 
de soluções de software para 
computadores que facilitem o estudo das 
línguas e a publicação de literatura em 
uma variedade extensa de sistemas de 
escrita.

O trabalho da SIL se baseia no princípio de que as 
comunidades devem ser capazes de alcançar suas 
metas sociais, culturais, políticas, econômicas 
e espirituais sem sacrificar a sua identidade 
etnolinguística. A SIL disponibiliza seus serviços a 
todos, independentemente de crenças, ideologia 
política, gênero, raça ou procedência étnica. 
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A SIL começou em 1934 como um 
pequeno programa de treinamento em 
linguística, tornando-se uma organização 
de mais de 4.440 pessoas, vindas de mais 
de 86 países. A SIL tem feito análises 
linguísticas em mais de 2.590 línguas 
faladas por 1,7 bilhão de pessoas em cerca 
de 100 países.

A pesquisa, descrição e documentação 
linguísticas são o cerne das contribuições 
da SIL para a compreensão que o mundo 
tem das línguas. Estando entre os líderes 
em pesquisa linguística, a SIL tem feito 
pesquisas em mais de 2.500 línguas, 
fornecendo dados inéditos e significantes 
ao Ethnologue, um volume de referência 
que cataloga as línguas vivas conhecidas 
do mundo. 

A SIL depende de contribuições 
de pessoas e organizações 
interessadas nos diversos aspectos 
do desenvolvimento do potencial 
linguístico das línguas minoritárias. 
Entre os principais colaboradores estão 
as organizações membro da Wycliffe 
Internacional.

Desenvolvimento do potencial linguístico
O desenvolvimento do potencial linguístico envolve uma série de ações contínuas tomadas 

por uma comunidade linguística para assegurar que a sua língua continue suprindo suas 

necessidades e objetivos sociais, culturais, políticos, econômicos e espirituais. A SIL se 

compromete em capacitar os membros de comunidades linguísticas minoritárias que 

desejem alcançar e sustentar seus próprios objetivos linguísticos. 

Linguística 

A linguística é a base das atividades da SIL nas áreas de alfabetização e tradução. Os 

linguistas trabalham em parceria com falantes de línguas minoritárias para coletar e analisar 

dados linguísticos e culturais. 

Os linguistas da SIL fazem pesquisas e descrições linguísticas nas áreas de fonologia, 

gramática e lexicologia em parceria com a comunidade linguística e outros linguistas. A 

SIL facilita a publicação de pesquisas em linguística, antropologia, etnomusicologia e 

campos afins. 

Em parceria com outras instituições acadêmicas e organizações, a SIL oferece cursos em 

Linguística Aplicada e outras disciplinas em mais de 20 locais ao redor do mundo.

Alfabetização e educação multilíngue
Por meio da educação multilíngue, as comunidades de línguas minoritárias criam 

pontes positivas entre elas e as línguas de comunicação mais ampla sem colocar em 

risco a sua língua e cultura de herança. Uma das principais atividades da SIL é apoiar as 

comunidades nos seus esforços para desenvolver seus próprios programas de educação 

na língua materna.


