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Incluindo pessoas de todas as línguas



O que significa para você estar incluído?
Incluído na sociedade? 
Na educação? 
Na justiça, no desenvolvimento, e nas oportunidades econômicas?

Cresci nas campinas da região ocidental de Camarões, falando a minha língua 
materna, Ghomálá’, uma das 280 línguas do país.

Ainda cedo, esta língua proveu-me com palavras e conceitos que expressaram 
meus encontros com o mundo e formaram a minha personalidade. Por esta razão, 
Ghomálá’ é mais do que apenas um meio de comunicação para mim. Sempre que 
alguém me fala nesta língua, as palavras não somente transmitem uma mensagem, 
mas poderosamente provocam emoções profundas porque elas evocam minhas 
experiências de infância e me lembram quem verdadeiramente sou.

Mas ao longo dos anos, tive a experiência dolorosa de precisar negar-me a mim 
mesmo e a língua que falei em casa para ter acesso a educação e poder desfrutar 
de uma melhor situação sócio-econômica. Esta é a tragédia dos falantes de várias 
línguas menos conhecidas do mundo. Alguns deles—assim como eu—de alguma 
forma conseguem adquirir habilidades suficientes em línguas dominantes para 
prosperar na vida. No entanto, a grande maioria destas pessoas, acaba vivendo à 
margem da sociedade. Abandonam o sistema escolar. Eles são os trabalhadores do 
trabalho informal em suas nações. Acabam como cidadãos de segunda classe.

Podemos todos começar a corrigir esta injustiça, nos esforçando na direção das 
sociedades onde os falantes de todas as línguas são incluídos. Em tais sociedades, 
opções para o uso da língua permitem que todos possam celebrar a sua identidade e 
afirmar a sua dignidade. Nestas sociedades, o potencial completo de cada pessoa pode 
ser desencadeado à medida que eles desfrutam de igualdade de acesso a educação, a 
oportunidades sócio-econômicas, e a recursos para o crescimento espiritual.

Estou ansioso em ver o dia quando todas as pessoas estarão incluídas em 
oportunidades de uma vida melhor.

Não importa em que língua elas falem ou se fazem sinais.
Não importa o script que elas usem para ler e escrever a língua delas. 
Não importa que meio oral ou escrito atende melhor suas necessidades.

Obrigado por se juntar a SIL nesta empreitada.

Dr. Michel Kenmogne
Diretor Executivo

4.811 membros da SIL com origem 
em 84 países

1.152 membros têm graduações 
avançadas

549 membros consultores prestam 
serviço em 9 áreas especializadas

Projetos ativos em 1.700 línguas 
faladas por 1,2 bilhões de pessoas





O que significa ser incluído na educação?
As crianças aprendem melhor numa língua que compreendem bem. Mas mais 
de 220 milhões de crianças não tem acesso à educação em sua própria língua. Os 
consultores de alfabetização e educação da SIL são apaixonados por incentivar 
práticas de educação multilíngue (EML) que permitam que as crianças sejam 
completamente incluídas em oportunidades educacionais.

Em 2017, consultores da SIL prestaram serviços para melhorar programas EML a nível 
mundial, incluindo:

• Serviços de consultoria na África, beneficiando crianças de mais de 150 
comunidades linguísticas em doze países;

• Assistência no programa RISE PNG na Papua Nova Guiné, produzindo 64 histórias 
para leitores iniciantes em cada uma das 31 línguas;

• Ferramentas tecnológicas da SIL como Bloom software para confecção de livros e 
a fonte da SIL Andika, amplamente preferida para alfabetização

“Quando uma criança vai para uma escola na língua materna (EML), ela continua 
aprendendo conceitos baseados no conhecimento dos pais, já ensinados em casa. 
Entretanto, se a escola não for na língua materna (EML), tudo aquilo que a criança adquiriu, 
a ‘caixa do conhecimento’ que elas carregaram na sua cabeça para a escola no primeiro dia, 
é esvaziada.” —Especialista em educação multilíngue, Camarões

O que significa ser incluído na troca de informações?
A troca de informações digitais no mundo atual apresenta um enorme desafio para 
os falantes de línguas não-dominantes. Estes desafios são agravados por sistemas 
de escrita complexos. Em 2017, os desenvolvedores de fontes da SIL, acrescentaram 
três novas fontes e cinco fontes aprimoradas a coleção de 27 fontes da SIL. Uma 
destas fontes, Awami Nastaliq, é muito usada em diversas comunidades do sudoeste 
asiático, cujas línguas são escritas no complexo e belo script Nastaliq. A tecnologia da 
fonte Graphite da SIL foi atualizada para fornecer renderização autêntica para scripts 
complexos como Nastaliq. Ao todo, aproximadamente 600 línguas são servidas por 23 
fontes não-romanas da SIL.

“Muito obrigado pela disponibilização de algumas das melhores fontes mais abrangentes, 
especialmente para línguas que usam o alfabeto Árabe. Awami Nastaliq, por exemplo, recria 
a cor tipográfica e a textura de textos manuscritos muito melhor do que qualquer outra 
fonte que eu tenha visto.” —Falante Urdu

O que significa ser incluído na tomada de decisões?
Comunidades de línguas não-dominantes enfrentam uma pressão sem precedentes 
para abandonar sua língua e identidade tradicionais. O Guia para Planejar o Futuro 
de Nossa Língua da SIL ajuda as comunidades a compreender os fatores impactantes 
na sua língua e os recursos disponíveis. Usando o processo de avaliação do Guia, 
membros da comunidade podem tomar decisões sobre o futuro de sua língua. A 
partir de 2017, o Guia (agora traduzido para pelo menos 14 idiomas) foi usado nas 
avaliações em mais de 200 idiomas.

Nas Filipinas, pesquisadores da universidade treinados pela SIL estão usando o Guia 
para ajudar comunidades a avaliar a vitalidade da sua língua. Algumas comunidades 
iniciaram a instrução na língua depois de perceber que sua língua está ameaçada de 
extinção Agora sentem-se motivados e capacitados a tomar medidas para preservar 
sua língua.

“No passado sempre culpamos os estrangeiros pela perda da nossa língua, mas agora vejo 
que temos que assumir a responsabilidade. Temos que fazer a decisão sobre a retomada da 
nossa língua e cultura.” —Falante de Yanesha, Peru



Resumos de Notícias de 2017

Impacto de Parceria na Comunidade
SIL México recebeu o Prêmio Juárez 2017 em reconhecimento à sua contribuição 
para os valores morais e cívicos do país. O prêmio é uma homenagem a Benito 
Juárez, um membro do um grupo étnico Zapotec, que se tornou presidente muito 
querido do México e herói nacional.

Serviço através de bolsas de estudo
Recém fundado em 2017, o Centro Pike para Bolsas de Estudos Integradas da SIL 
almeja capacitar o desenvolvimento linguístico formando professores e fomentando 
corpo de conhecimentos necessários. Em maio de 2018, o Centro Pike vai sediar um 
simpósio abordando Língua e Identidade num Mundo Multilíngue e Migratório.

Compartilhamento de Conhecimentos
Durante 2017, Publicações SIL lançou cinco novos livros impressos e três versões ePub 
de livros já publicados impressos. Estas publicações abordam tópicos como fonética 
de campo, alfabetização, tradução, reconhecimento cultural e uso da língua.

Mapas Interativos de Línguas
Ethnologue: Línguas do Mundo, acrescentou Mapas Premium para uma linha robusta 
de ofertas de produtos. Mapas Premium permitem aos assinantes ver exatamente 
onde qualquer língua viva é falada, cada uma com seu próprio mapa interativo. 
Assinantes podem ampliar o mapa para ver os detalhes, ou reduzir para ver o 
contexto, ou ainda acessar mais dados sobre como a língua é usada em cada país.

Treinamento Online
SIL anuncia sua nova plataforma de treinamento online para técnicos 
desenvolvedores da linguagem. Atualmente, a plataforma oferece cursos autogeridos 
sobre aprendizagem de línguas bem como informação sobre cursos online dirigidos 
por instrutores sobre o desenvolvimento da linguagem e oficinas presenciais 
oferecidas em todo o mundo sobre tópicos como etno artes aplicadas, educação de 
adultos, e mais.

Aliança de Linguagem de Sinais
Formado em 2017 durante a oficina da Equipe Global de Linguagem de Sinais da SIL, 
uma aliança gerenciada por surdos entre projetos de tradução de linguagem de sinais 
nas Américas, está agora repassando informações entre as equipes. A visão deles é 
apoiar países que ainda não têm tradução de linguagem de sinais.

Para acesso a mais informações sobre os tópicos mencionados nesta Atualização, disponíveis em: www.sil.org/2017-annual-update-read-more 

SIL Internacional é uma organização sem fins lucrativos baseada na fé, comprometida em servir as comunidades linguísticas, em capacitar o desenvolvimento 
sustentável da linguagem. O serviço da SIL é fundamentado no princípio de que as comunidades possam ser capazes de buscar seus objetivos sociais, culturais, 
políticos, econômicos e espirituais sem sacrificar sua identidade etnolinguística. A SIL é uma parceira oficial da UNESCO desde 1993 e ocupa uma posição 
consultiva especial no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) desde 1997 
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