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Em muitos 
aspectos, 

somos a língua 
ou as línguas 
que falamos.

A SIL acredita 
que cada pessoa 

tem seu valor 
individual, e que 

esse valor pode 
ser reafirmado 

mediante o 
desenvolvimento 

do potencial 
lingüístico de 

cada uma.

A língua materna 
é fundamental 
para a identidade 
da pessoa, para 
o seu senso de 
comunidade e 
para o seu valor 
pessoal.

SIL Internacional: 
parceiros no desenvolvimento 
do potencial lingüístico 
A SIL Internacional trabalha junto a povos que falam línguas menos conhecidas no mundo, 

ajudando-os a desenvolver as habilidades e as capacidades necessárias para preservar 

e revitalizar suas respectivas línguas maternas. Na sua qualidade de Organização Não-

Governamental Internacional (ONGI), a SIL participa de redes e parcerias (com organizações 

governamentais, outras ONGIs e grupos locais) que são vitais para apoiar as comunidades 

lingüísticas minoritárias em seus próprios esforços em direção ao desenvolvimento do 

potencial lingüístico. 

A SIL Internacional nasceu do interesse de um homem por povos que falavam línguas 

etnolingüísticas minoritárias, e que ainda não tinham um alfabeto escrito. E em 1934, 

William Cameron Townsend fundou a SIL, como um curso breve de verão para o estudo de 

lingüística. Esse curso teve início com apenas dois alunos. A SIL tornou-se uma organização 

com cerca de 5.000 membros oriundos de 60 países. Também realizou análises lingüísticas 

de mais de 1.800 línguas faladas por 1.2 bilhões de pessoas, em pelo menos 70 países. 

Os lingüistas da SIL trabalham em parceria com os falantes nativos das línguas 

minoritárias a fim de coletar, analisar, organizar e publicar dados culturais e lingüísticos.  

Os membros da SIL atuam como conselheiros técnicos, professores, consultores  

e facilitadores. Defensora internacional dos que falam línguas minoritárias, a SIL apóia 

no mundo inteiro esse grupos étnicos que, ainda hoje, se esforçam para preservar suas 

respectivas línguas e identidades culturais.



Desenvolvimento do potencial 
lingüístico 
Esse desenvolvimento consiste em uma série de ações—contínuas e planejadas—que 

visam assegurar o prosseguimento da língua em suprir as necessidades e os objetivos sociais, 

culturais, políticos, econômicos e espirituais dos seus falantes nativos. Para ajudar nesse 

processo, a SIL apóia os esforços da comunidade na produção de descrições lingüísticas 

da língua materna, na elaboração de um dicionário, na criação de uma literatura escrita, 

incluindo materiais de leitura adaptados de acordo com os níveis de escolaridade dentro 

do sistema educacional. Também, auxilia na implantação de programas educacionais 

elaborados na língua materna, que atendam a dois objetivos: 1) construir uma base firme 

de aprendizagem na língua materna e 2) funcionar como ponte para a aprendizagem na 

língua nacional.

A SIL também trabalha lado a lado com comunidades etnolingüísticas minoritárias no 

estudo de línguas e culturas ameaçadas de extinção. Viabiliza publicações de pesquisas em 

lingüística, antropologia e etnomusicologia. E torna disponível suas próprias pesquisas já 

publicadas, atendendo a bibliotecas, governos e organizações internacionais 

Dicionário bilíngüe documenta língua materna 
Em cerimônia local que lançava o primeiro dicionário Timugon Murut-Malaio, disse um 

Ministro da Malásia: “A língua Timugon Murut, junto com outras línguas étnicas minoritárias, 

estará ameaçada de extinção se nada fizermos para preservá-la.” O Timugon é um dos 

povos do Murut, um grupo étnico importante de Sabah, na Malásia. 

Publicado após duas décadas de pesquisa meticulosa realizada por várias pessoas, 

o dicionário bilíngüe contém 3.700 raízes de palavras. O projeto começou enquanto 

pesquisadores da SIL trabalhavam com falantes da língua materna para documentar dados 

lingüísticos e culturais do Timugon. A Alta Comissão Finlandesa apoiou financeiramente 

os custos de publicação. Durante seu discurso, um oficial de alto escalão do departamento 

do Primeiro Ministro afirmou que a conclusão bem sucedida do dicionário significava uma 

grande conquista no esforço para a preservação das línguas maternas do povo de Sabah. 

O Ministro da Malásia também mencionou que esse dicionário foi mais um passo em 

direção ao suprimento de materiais educacionais, caso a língua venha a ser ensinada algum 

dia nas escolas do país. O Ministro disse que o governo simpatiza com a proposta de uma 

educação na língua materna se, no futuro, materiais educacionais e uma equipe de trabalho 

estiverem disponíveis para esse fim.

A publicação 
do Dicionário 
Timugon Murut 
é outro passo 
em direção à 
preservação 
das línguas 
maternas de 
Sabah.

LÍNGUAS AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO    http : //www.sil.org/sociolx/ndg-lg-home.html

SENEGAL–Aulas de 
alfabetização na língua Ndut 
incluem exercícios que permitem 
que os alunos analisem vários 
aspectos gramaticais da sua 
própria língua.

INDONÉSIA–Lingüistas 
da SIL ensinam especialistas 

em levantamento de dados 
lingüísticos a usarem o Speech 

Analyzer (Analisador de 
Discurso), um programa de 

software acústico da SIL que 
grava e analisa o discurso. 

LESTE DA ÁFRICA–Um 
participante da oficina explica 
as complexidades do sistema 
vocálico de uma língua local. 



Parceria
Parcerias estratégicas—entre a SIL, governos nacionais e organizações não-governamentais—

criam uma rede de conhecimentos especializados e recursos, a serviço das comunidades 

lingüísticas minoritárias do mundo. A SIL também trabalha com instituições acadêmicas e 

organizações locais, bem como com comunidades locais e instituições religiosas, a fim de 

capacitar membros de comunidades lingüísticas minoritárias para atuarem como líderes 

no desenvolvimento do potencial lingüístico e na educação multilíngüe. O uso da língua 

materna tanto em programas educacionais formais e informais quanto na divulgação de 

informação vital também é promovido através das parcerias.

Na sua qualidade de organização internacional não-governamental, a SIL tem um 

status especial de consultoria junto ao Conselho Econômico e Social (ECOSOC) das Nações 

Unidas desde 1997 e com a Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações 

Unidas (UNESCO) desde 1993. Tais afiliações permitem que a SIL tenha fundamento 

para contribuir ao diálogo global sobre o desenvolvimento do potencial lingüístico e da 

educação multilíngüe. 

Parceiros na luta contra o HIV/AIDS/SIDA 
Na Guiné Equatorial, a SIL uniu-se às comunidades lingüísticas, ao governo e a 

empreendimentos locais e internacionais para produzir e distribuir folhetos, em quatro 

línguas, com informações sobre a saúde—15.000 deles focaram no HIV/AIDS/SIDA e 15.000 

trataram da disenteria infantil. Esses folhetos coloridos foram impressos pela SIL nas duas 

línguas oficiais do país: o espanhol e o francês; e em duas línguas locais: o Fang e o Kombe. 

O folheto de seis páginas sobre o HIV/AIDS/SIDA foi adaptado de um livrete formatado 

pela SIL e aprovado pela Faculdade de Medicina da Universidade Nacional da Guiné 

Equatorial. Hospitais, clínicas, farmácias, escolas e igrejas do continente distribuem essa 

literatura. O Ministério Nacional de Minas, Energia e Indústrias, e diversas corporações 

internacionais financiaram o projeto.

A SIL também trabalha com o Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas* 

(CICTE) na pesquisa e no desenvolvimento do potencial lingüístico. À pedido da UNICEF, 

a SIL e o CICTE apresentaram uma proposta para a produção de mais 100.000 folhetos, 

em sete línguas da Guiné Equatorial, sobre o HIV/AIDS/SIDA, que serão distribuídos em 

110 comunidades. A educação escolar nas línguas locais é considerada ponto-chave para  

inverter o crescimento do HIV/AIDS/SIDA na África.

*Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

A SIL valoriza 
parcerias com 

governos locais, 
trabalhando 

juntos por 
objetivos em 

comum.

GUINÉ EQUATORIANAL–
Folhetos sobre o HIV/AIDS/

SIDA e a disenteria foram 
traduzidos para quatro 

línguas étnicas minoritárias, e 
publicados pela SIL.

BANGLADESH–Membros 
da SIL dialogam com parceiros 

sobre as questões pertinentes à 
revitalização da língua, e fornece 

apoio técnico para projetos 
lingüísticos e de educação.

INDONÉSIA–A SIL trabalha 
com instituições locais 
para traduzir informações 
importantes e de interesse da 
comunidade sobre a saúde, 
como a gripe aviária, o HIV/
AIDS/SIDA e a disenteria.



Os participantes 
do curso STEP* 
aprendem a 
desenvolver 
e elaborar 
materiais 
educacionais na 
língua materna 
destinados ao 
estudo formal.

Capacitação
Comunidades etnolingüísticas minoritárias estão desenvolvendo as habilidades e 

especializações necessárias para realizar e sustentar seus próprios programas de 

desenvolvimento do potencial lingüístico e da educação. Por serem consultores técnicos, 

membros da SIL trabalham lado a lado com comunidades locais nesse processo de 

capacitação, realizando oficinas relacionadas à língua para capacitar líderes da comunidade. 

A SIL também ajuda os líderes das comunidades a estabelecerem parcerias com outras 

instituições de apoio e a desenvolverem a infra-estrutura necessária para sustentar seus 

próprios programas. 

A SIL, em parceria com instituições educacionais e outras organizações, oferece cursos 

para a pesquisa lingüística em mais de 20 localidades ao redor do mundo. Os participantes 

desses programas de capacitação desenvolvem conhecimento na área de lingüística, 

tradução, alfabetização, desenvolvimento educacional e intercultural, administração de 

programas, comunicação e tecnologia. 

Um passo em direção à educação na língua local 
A Papua Nova Guiné (PNG) tem mais de 800 grupos lingüísticos espalhados através dos seus 

452.840 quilômetros quadrados. O governo enfrenta um grande desafio no fornecimento 

de materiais educacionais, na língua materna, para tantos grupos étnicos minoritários.

O Curso de Capacitação em Alfabetização (STEP*), inicialmente desenvolvido pela SIL, 

prepara o povo da Papua Nova Guiné para servir suas próprias comunidades, iniciando 

e sustentando programas de alfabetização e de educação, para todas as idades, na 

língua materna. Os participantes do curso STEP aprendem o que é necessário para se 

ter um programa de alfabetização bem sucedido, que inclui: a produção de materiais,  

o envolvimento da comunidade e conhecimento dos seus direitos como cidadãos.

Agora o STEP é dirigido por uma organização local e não-governamental, a Associação 

de Tradução da Bíblia da Papua Nova Guiné. Mas, a SIL continua fornecendo a equipe de 

trabalho para o curso de dois anos, que é dividido em cinco módulos de aulas durando 

um mês cada. Depois de cada módulo, os participantes do Curso voltam para as suas 

comunidades e põem em prática as habilidades e os conceitos aprendidos. 

“O STEP ajudou minha comunidade com muitas coisas novas, resultado dos deveres 

práticos do curso que apliquei na minha aldeia”, disse Philip Poingi, um professor da língua 

Ngaing, da Província Madang.

Muitos formandos do STEP tornaram-se líderes comunitários e alguns se tornaram 

professores no sistema nacional de educação bilíngüe. Dois formandos do STEP atualmente 

supervisionam dezesseis salas de aula que estão atendendo 960 crianças, falantes da língua 

Ramoaaina da Província Nova Britânia do Leste. Também capacitaram 23 professores e 

apóiam o programa de ensino fundamental do governo da Guiné, oferecendo capacitação 

profissional e elaborando materiais.

*STEP= Strengthening Tokples Education in Papua New Guinea (Fortalecendo a Educação  
do Tokples na Papua Nova Guiné)

Tokples = ‘língua materna’ no Inglês Melanésio (Pidgin) 

INDONÉSIA–A capacitação 
inclui competência, confiança, 

criatividade e credibilidade. 
Durante um seminário sobre 

desenvolvimento comunitário, 
dirigido por lingüistas da SIL, 
os participantes adquiriram 

novas habilidades, incluindo a 
de fazer instrumentos musicais 

e criar novas canções na sua 
própria língua.

CAPACITAÇÃO ACADêMICA    http : //www.sil.org/training

PERU–Alunos de muitos 
países freqüentam cursos 
sobre o desenvolvimento 

do potencial lingüístico, 
realizados pela SIL dentro 

do seu “Curso Internacional 
de Lingüística, Tradução e 

Alfabetização” (CILTA), um 
programa de capacitação da 

SIL na Universidade Ricardo 
Palma em Lima.

FILIPINAS–Uma equipe de 
aviação da SIL trabalha lado 
a lado com nativos filipinos 
na operação diária em um 
programa de aviação.

PAPUA NOVA GUINÉ– 
A equipe da SIL compromete-
se em transferir habilidades 
técnicas para as comunidades 
locais. 



Alfabetização e educação multilíngüe 
Uma educação para toda a vida permite que comunidades lingüísticas minoritárias 

adquiram o conhecimento e as habilidades que precisam para suprir suas necessidades 

e alcançar seus objetivos. Uma das atividades primordiais da SIL é apoiar as comunidades 

nos seus esforços para desenvolver programas educacionais, que permitam às crianças e 

aos adultos tornarem-se leitores e escritores fluentes na sua língua materna. Também, que 

adquiram fluência em outra língua de uso mais abrangente. 

Através da educação multilíngüe, comunidades lingüísticas minoritárias constroem 

interações positivas com as línguas locais dominantes sem sacrificar a própria herança 

lingüística e cultural. A educação multilíngüe também abre as portas para novas 

informações e vias de comunicação. A SIL atende a pedidos de instituições locais, regionais 

e nacionais para auxiliar comunidades lingüísticas minoritárias no desenvolvimento de 

uma alfabetização básica culturalmente apropriada e de programas educacionais bilíngües 

e multilíngües.

O mosaico cultural e lingüístico 
Havia silêncio. A sala de aula abarrotada estava cheia de pais e avós sentados em banquinhos 

e bancos de madeira. Depois do que parecia muito tempo, foi isto o que falou um dos 

homens mais idosos:

“Desde que esse programa de alfabetização começou, eu notei duas grandes mudanças. 

Primeiro, nossas crianças agora gostam de ir para a escola. Segundo, agora elas têm 

confiança para se apresentarem na frente dos outros. Palavra alguma pode expressar o 

quanto nós somos agradecidos!”

Esse encontro precedeu o quinto ano do projeto piloto de educação bilíngüe Dong, 

com duração de nove anos, da aldeia Zaidong, da Província Guizhou, na China. Nesse 

projeto, durante os primeiros dois anos do pré-primário, as crianças desenvolvem uma boa 

base educacional no Dong oral e escrito. A partir da primeira série, os alunos passam a 

estudar o Mandarim oral, língua nacional da China. Na segunda série, há uma transição 

gradual para o Mandarim escrito. Esse processo de transição continua até a sexta série. 

A idéia desse projeto bilíngüe foi concebida em outubro de 1998 e promovida pelo 

Professor Long Yaohong, um homem Dong que é diretor de uma Faculdade no Instituto de 

Minorias Guizhou e também um dos representantes no Congresso Nacional do Povo, que 

se realiza anualmente em Pequim. A SIL tem auxiliado esse projeto na área de consultoria.

O objetivo desse projeto é ajudar as crianças Dong a serem alfabetizadas em sua própria 

língua e a aprenderem o Mandarim, para que assim participem de forma significativa da 

sociedade chinesa mais abrangente. Outro objetivo relevante é a preservação da herança 

Dong, no século 21. Isso contribuirá para o colorido mosaico lingüístico e cultural da própria 

China e do mundo.

A instrução 
em sala de 

aula durante 
as séries 

fundamentais, 
na escola 

Zaidang, agora 
é bilíngüe.

CHINA–O Professor Long 
Yaohong da Faculdade de 

Minorias Guizhou revisa um 
dicionário Dong/Chinês.

MALI–Capacitada por um 
programa de alfabetização 
patrocinado pela SIL, uma 
professora local escreve uma 
sentença e lista as sete vogais da 
língua Minyanka. [tradução da 
sentença: “Ela é muito bonita.”]

ALFAbETIZAÇÃO    http : //www.sil.org/literacy

PERU–O número de 
programas de alfabetização 

para adultos está aumentando 
entre os 1.5 milhões de 

falantes do Cusco Quechua; 
um terço deles é monolíngüe.



Lingüística 
Através do seu trabalho de campo, a SIL ajuda a documentar as línguas não-documentadas 

do mundo. Lingüistas da SIL tornam disponíveis pesquisas de qualidade e supervisionam 

outros na produção de descrições lingüísticas, tais como fonologias, gramáticas e 

dicionários. Os lingüistas de campo da SIL trabalham em parceira com falantes nativos de 

línguas minoritárias para coletar, analisar, organizar e publicar dados lingüísticos.

A Lingüística Aplicada tem sido tradicionalmente a base para o trabalho da SIL na 

alfabetização e tradução. Trabalhar junto com uma comunidade para analisar e documentar 

sua língua confirma o valor da língua materna e de seus falantes. Desenvolver uma literatura 

escrita e usar a língua na educação aumenta o status da língua e a mantém como um meio 

de comunicação dentro da comunidade.

Dicionário em uma língua ameaçada de extinção
Há mais de 50 anos, pesquisadores da SIL começaram a atuar em pesquisas junto ao povo 

Seri do México. Nessa época havia 215 falantes da língua Seri. O modo de vida do povo 

transitava de uma sociedade de caçadores-coletores do deserto para uma sociedade 

baseada na pesca comercial. Ao passo que pessoas-chave do povo começaram a participar 

do desenvolvimento de um sistema de escrita e da produção de materiais de leitura na sua 

língua, o valor da sua herança lingüística—que antes era vulnerável—foi reafirmado. 

A equipe da SIL ajudou os falantes do Seri a criarem uma história escrita e livretes de 

histórias locais, e traduziu outros materiais para a língua Seri. A literatura subseqüente 

melhorou o sistema de escrita, e isso encorajou os falantes a aprenderem a ler e escrever 

na sua própria língua. Em 1985, uma publicação Seri sobre a etnobotânica forneceu dados 

novos para a comunidade científica do mundo inteiro. 

Durante os primeiros anos do desenvolvimento do potencial lingüístico, um pequeno 

dicionário foi publicado; mas no ano de 2005 a comunidade Seri, agora com mais de 800 

pessoas, pode orgulhar-se de um dicionário trilíngüe (Seri-Espanhol-Inglês) de 950 páginas. 

Muitas pessoas mais idosas nessa comunidade, as quais ainda guardam os conhecimentos 

tradicionais de um mundo que está desaparecendo de maneira assustadora, participaram 

do projeto que elaborou o dicionário trilíngüe. Parceiros que financiaram o projeto são: a 

Universidade de Sonora, o Governo Estadual de Sonora, o Instituto Sonorense de Cultura e 

a Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos da América do Norte. 

Membros da comunidade científica internacional, estudiosos da flora e da fauna, 

características do meio-ambiente Seri, também contribuíram com o projeto. Vários 

especialistas indígenas transmitiram informações importantes sobre plantas, insetos, 

répteis e anfíbios, peixes, mamíferos, moluscos e pássaros. A jovem que fez mais de 600 

ilustrações para o dicionário Seri, foi criada nesta cultura, e fala fluentemente a língua. Os 

pais dela são lingüistas da SIL e viveram entre os Seri.

Membros mais 
idosos da 
comunidade 
Seri 
transmitem 
o seu saber 
tradicional, 
contribuindo 
assim para a 
preservação da 
cultura através 
do dicionário.

PAPUA NOVA GUINÉ– 
Participantes de oficinas 

orientadas pela SIL aprendem 
a analisar a gramática de 

uma língua e a produzir sua 
descrição gramatical, parte 

vital para o desenvolvimento do 
potencial lingüístico.

LINGüÍSTICA    http : //www.sil.org/linguistics

MÉXICO–Participantes 
do curso mapeiam dados 
lingüísticos em uma oficina de 
desenvolvimento do potencial 
lingüístico supervisionada por 
instrutores da SIL. 

CAMARÕES–O programa BASAL – 
“Basic Standardization of All Unwritten 
African Languages” (Padronização 
Básica de Todas as Línguas Ágrafas 
da África) – incentiva os lingüistas 
africanos a criarem alfabetos e 
cartilhas para toda língua ágrafa da 
África. Lingüistas africanos facilitam 
o desenvolvimento lingüístico e 
a alfabetização ao produzirem 
ortografias em consultoria com a 
SIL de Camarões e em parceria com 
uma organização local, a NACALCO 
(Associação Nacional de Comitês 
Lingüísticos Camaronenses).



Estratégias criativas
O mundo moderno requer parcerias e estratégias criativas entre instituições motivadas 

pelos mesmos objetivos. Por isso, a SIL une-se a organizações parceiras a fim de criar 

abordagens inovadoras que apóiem muitas etnias em suas análises lingüísticas e na 

elaboração de suas literaturas étnicas. O acesso que a comunidade local tem agora, a uma 

tecnologia atualizada, permite que o conhecimento étnico, até então desconhecido, seja 

divulgado ao resto do mundo.

Um método de revitalização da língua envolve uma equipe de consultoria trabalhando 

lado a lado com equipes de diversas línguas relacionadas entre si. Essa estratégia aproveita ao 

máximo as semelhanças lingüísticas e culturais entre as línguas, permitindo que cada equipe 

progrida de forma mais eficiente em direção aos seus objetivos lingüísticos em comum. 

Novos softwares e computadores em rede, nas oficinas, facilitam o compartilhamento de 

conhecimentos e descobertas lingüísticas.

Outra estratégia inovadora é o “shell book,” um programa auxiliado por computador 

que permite aos participantes locais inserir textos traduzidos e ilustrações culturalmente 

apropriadas em um modelo, ou “shell”, em uma publicação já existente. Esse processo 

do “shell book” pode complementar a literatura produzida localmente e, assim, tornar as 

informações novas mais acessíveis.

Da África à Guatemala 
Através da tecnologia “shell book”, a história de vida de uma garota africana, chamada 

Kande, está causando impacto nas pessoas em muitas comunidades, apresentando 

a importante mensagem sobre a prevenção e o tratamento do HIV/AIDS/SIDA. Essa 

mensagem é apresentada no formato de uma história culturalmente apropriada. Essa série 

de cinco livros narra a luta de Kande, de 12 anos, para criar seus irmãos e irmãs mais novos 

depois da morte dos pais, causada pelo HIV/AIDS/SIDA. 

Durante uma oficina patrocinada pela SIL na Guatemala, falantes de dois dialetos Ixil 

adaptaram localmente essa história sobre as lutas de uma jovem órfã que se tornou ao 

mesmo tempo mãe e pai. Um treinador do “Shellbook Publishing Systems” (SPS)* visitou 

duas aldeias Ixil para apresentar o método “Shellbook®” e software de computadores para 

os líderes da comunidade local. Para adaptar o “Shellbook” que conta a história de Kande, 

à cultura Ixil, foram tiradas fotos digitais do povo local dramatizando a história em seu 

próprio ambiente. Depois, desenhos foram traçados a partir dessas fotos e inseridos nos 

“Shellbooks”. Quando o povo Ixil vê essas ilustrações de pessoas que se parecem com ele, a 

mensagem da história torna-se ainda mais relevante.

“Em um só dia nós praticamente terminamos um livro e começamos outro”, exclamou 

um participante da oficina. 

“Agora, começamos a sonhar com outras formas em que poderíamos expandir o uso 

dessa ferramenta para que mais pessoas entendam suas possibilidades”.

Quando comunidades adaptam para si mesmas informações emocionais, tais 

como informações vitais sobre a saúde, elas assimilam os conceitos, e assim as vidas são 

transformadas.

*Shellbook Publishing Systems é  uma corporação privada, independente da SIL

LESTE DA ÁFRICA–Lingüistas 
nativos de línguas Bantu 
trabalham com consultores da 
SIL para escrever suas descrições 
da gramática vernácula em 
Suaíli, a língua nacional da 
Tanzânia, tornando o uso da 
língua mais abrangente.

PAPUA NOVA GUINÉ– 
Participantes de três famílias 

de línguas aparentadas, 
representando 11 línguas 

distintas, trabalham juntos 
com um consultor em projetos 
de tradução. Isso permite que 
o impacto do trabalho de um 

só pesquisador da SIL alcance 
mais línguas.

Em um só dia 
um pequeno 

livro foi 
traduzido 

para a língua 
Ixil usando-

se o método 
“Shellbook®”.

SHELLbOOK®    http : //www.shellbook.com

GUATEMALA –Para tornar 
os “Shellbooks®” apropriados 

e culturalmente relevantes, 
artistas da comunidade traçam 

desenhos a partir de fotos 
digitais, que retratam o modo 

de vida do povo Ixil.



Teclados 
portáteis, 
funcionando 
com duas 
baterias AA, 
permitem 
a digitação 
e edição de 
dados mesmo 
em localidades 
remotas. 

INDONÉSIA–Com o programa 
de computador PalmSurv, 
criado pela SIL em parceria 
com a Universidade Taylor, os 
que trabalham com a pesquisa 
lingüística podem transcrever 
listas de palavras diretamente 
em um aparelho portátil. Os 
dados obtidos podem mais tarde 
ser transferidos, para análise, 
para um computador.

Tecnologia lingüística  
A falta de acesso à tecnologia dos computadores impede que alguns grupos lingüísticos 

minoritários se comuniquem com a comunidade global. Outros fatores que limitam a 

inclusão digital de alguns povos incluem: uma língua ágrafa, bem como uma língua escrita 

com símbolos ainda não disponíveis nos computadores. 

A SIL pesquisa e cria soluções, e novos softwares, que são necessários para facilitar o 

estudo das línguas e a publicação de literaturas em uma variedade de sistemas de escrita.  

O desenvolvimento de mais softwares para a escrita não-romana é urgente!

Escritas complexas encontram a tecnologia dos 
computadores
Compartilhando o desejo de preservar a herança lingüística do mundo, a SIL continua em 

parceria com a Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas (UNESCO) 

a fim de formular e promover políticas que ajudem a orientar a produção de escritas 

complexas. 

As primeiras aplicações dos computadores utilizavam o alfabeto romano com o 

previsível padrão de leitura da esquerda para a direita. Mais tarde um software específico 

foi criado para lidar com a escrita da direita para a esquerda. Introduzir a escrita de cima 

para baixo é um dos objetivos para o futuro. Outro desafio tecnológico é desenvolver a 

escrita para outras línguas que derivam de famílias de línguas conhecidas, mas requerem 

caracteres adicionais que ainda não foram criados para computadores. 

A SIL desenvolveu uma tecnologia chamada Graphite para ajudar a resolver os 

problemas de demonstração de uma escrita complexa. Por exemplo, se um sistema 

de escrita tiver uma única consoante com quatro formas distintas, o Graphite instrui o 

computador a selecionar e mostrar cada forma em seu contexto adequado. Em alguns 

sistemas de escrita, as vogais precisam ser inseridas alternadamente acima ou abaixo da 

consoante, ou diversos acentos ou outros diacríticos precisam ser empilhados acima do 

carácter. O programa Graphite lida automaticamente com essas e outras regras complexas, 

inclusive com sua seqüência. 

A SIL compartilha sua especialização lingüística e o conhecimento que tem do 

comportamento de sistemas de escrita com o Consórcio Unicódigo, objetivando um padrão 

Unicódigo universal que eventualmente sustente todos os sistemas de escrita do mundo. 

Através do diálogo e parcerias com líderes da indústria da informática, a SIL incentiva a 

formação de uma sociedade pluralista de inclusão digital a nível global.

Graphite—Uma ferramenta de software criada pela SIL, permite que computadores exibam 
sistemas de escrita complexa não-romana. 

COMPUTAÇÃO LINGüÍSTICA    http : //www.sil.org/computing
GRAPHITE    http : //scripts.sil.org/RenderingGraphite

TOGO–Um supervisor, de 
Togo, da área de alfabetização 

e um lingüista da SIL usam o 
eletroglotógrafo para medir as 
diferenças na qualidade de voz 

e a nasalidade na fala.

CANADÁ–Os computadores 
aceleram o processo de edição 
do áudio e permitem o uso 
simultâneo de múltiplos 
sistemas de escrita. As lendas 
locais são gravadas em áudio, 
depois transcritas para preservar 
a língua Naskapi, que utiliza o 
sistema de escrita silábico.

Tecnologias atualizadas 
resolvem questões 
tipográficas complexas, 
tais como a de combinar 
e posicionar símbolos 
básicos com uma 
variedade de diacríticos.



FILIPINAS–Uma educação 
para toda a vida permite que 

comunidades lingüísticas 
minoritárias adquiram 

o conhecimento e as 
habilidades de que precisam 

para suprir suas necessidades 
e alcançar seus objetivos.

Sustentabilidade 
A SIL empenha-se em capacitar os membros de comunidades lingüísticas minoritárias 

que desejam alcançar e sustentar seus próprios objetivos quanto ao desenvolvimento 

do potencial lingüístico. Um programa sustentável de desenvolvimento do potencial 

lingüístico começa com uma análise holística de todos os aspectos do mosaico 

social: cultura, uso da língua, instituições, religião, meio-ambiente e aspirações da 

comunidade local. O desenvolvimento lingüístico contínuo envolve toda a vida de uma 

sociedade, tornando-se tão integrado às correntes sociais nela existentes que o próprio 

desenvolvimento do potencial lingüístico já não é visto como uma atividade separada, 

ou seja, alheia à vida cotidiana.
CHINA–O 

projeto de 
educação 

bilíngüe nas 
comunidades 

Dong, apoiado 
pela consultoria 
da SIL, capacita 

os professores 
locais para 
ensinarem 

na sua língua 
materna.

SENEGAL–A kora, um 
instrumento de 21 cordas 
parecido com a harpa, é típica 
do Senegal e da Gâmbia. A SIL 
promove a documentação e 
análise de músicas étnicas e 
incentiva o seu uso em vários 
contextos contemporâneos de 
uma sociedade.

PAPUA NOVA GUINÉ– 
Pessoas experientes em 

desenvolvimento do potencial 
lingüístico supervisionam 

os participantes da oficina 
em projetos de tradução. Os 

participantes interagem entre 
si, depois avaliam a aceitação 

das traduções, coletam 
informações e fazem as 

correções necessárias.

LESTE DA ÁFRICA–Falantes 
de seis grupos de línguas, da 
família Bantu, consultam-se 
para produzir materiais de 
alfabetização nas suas próprias 
línguas e dialetos.

GUATEMALA–Produções de 
áudio dramatizadas em várias 

línguas locais são gravadas e 
editadas nos estúdios Viña, uma 

organização de áudio-vídeo da 
Guatemala e parceira da SIL.



Censo das línguas reconhecidas
O Ethnologue é uma referência enciclopédica que cataloga todas as 6.912 línguas vivas 

conhecidas no mundo. Com descrições das línguas organizadas por continente e país, o 

Ethnologue é considerado o mais bem elaborado do seu gênero.

O Ethnologue, um projeto que teve início há mais de 50 anos por uma equipe da SIL, 

continua sendo um projeto de pesquisa ativo, envolvendo agora milhares de lingüistas e 

pesquisadores ao redor do mundo. O Ethnologue está disponível em livro encadernado 

(em capa dura) de um só volume e também como fonte on-line para pesquisa.

A décima-quinta edição inclui índices completos, 208 mapas lingüísticos 

coloridos, resumos estatísticos e a primeira implementação integral do 

código piloto de identificação de três letras (ISSO 639-3) da Organização 

Internacional de Padronização.

Um código de três letras para todas as línguas 
O primeiro passo para se organizarem os dados de pesquisas lingüísticas 

é um código padronizado para todas as línguas. A Organização Internacional de 

Padronização (“International Organization for Standardization” – ISO), que determina 

muitos dos padrões e formatos de escrita usados no mundo inteiro, designou a SIL para 

propor um padrão com códigos de identificação aplicáveis a todas as línguas conhecidas 

no mundo. A SIL mantém uma lista confiável de informações relacionadas aos códigos 

registrados e sempre atualiza seus dados.  

LÍNGUAS DISTRIBUÍDAS PELO MUNDO 
Cada ponto representa o centro geográfico de uma das (aproximadamente)  

7.000 línguas do mundo

Ethnologue 
15a Edição 

1.272 páginas
ISBN 1-55671-159-X

www.ethnologue.com

Levantamento lingüístico  
A análise e a documentação lingüísticas são contribuições básicas da SIL para que o 

mundo entenda o valor intrínseco de cada língua. Mais de 80 especialistas em levantamento 

de dados lingüísticos, que trabalham tempo integral para a SIL, avaliam a vitalidade da 

língua, a proficiência multilíngüe e as semelhanças lingüísticas que uma língua tem com 

outras línguas vizinhas, construindo, assim, uma base para o desenvolvimento do potencial 

lingüístico de cada uma. Em sua qualidade de líder na área de análise lingüística, a SIL fez 

levantamentos em mais de 2.500 línguas, fornecendo dados singulares e significativos ao 

Ethnologue. Aproximadamente 3.000 línguas ainda precisam ser analisadas.

 LEvANTAMENTO    http : //www.sil.org/silesr

ISO    http : //www.sil.org/iso639-3

15a Edição 
Raymond G. Gordon jr., editor

Catálogo de Línguas do Mundo



Recursos financeiros
A SIL Internacional é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, que opera 

mediante contribuições de pessoas e organizações interessadas em vários aspectos do 

desenvolvimento do potencial lingüístico. Os maiores contribuidores incluem organizações 

filiais membros da Wycliffe Internacional, que tem o objetivo de promover a tradução das 

Escrituras Sagradas para as línguas do mundo, quando requisitado.

A SIL Internacional reconhece a responsabilidade que lhe foi confiada para usar as 

verbas designadas de forma efetiva e prestar contas aos seus colaboradores. Cópias dos 

relatórios financeiros estão disponíveis, se pedidos à SIL Internacional.

RECURSOS FINANCEIROS    http : //www.sil.org/sil/development/involve.html#donate

Bibliografia da SIL Internacional 
A Bibliografia da SIL Internacional oferece mais de 23.600 referências a livros, artigos de 

jornais, dissertações e outros trabalhos acadêmicos produzidos pelos membros da SIL 

durante seu trabalho entre quase 2.000 culturas e línguas minoritárias. A bibliografia traz 

também referências a materiais escritos nessas línguas. Exemplo: livros de alfabetização e 

educação básica, traduções das Escrituras Sagradas, contos populares e livros de histórias.

Os verbetes da bibliografia da SIL são divididos em trabalhos acadêmicos e vernáculos. 

Os trabalhos acadêmicos podem ser acessados a partir do site www.ethnologue.com. 

A bibliografia completa pode ser solicitada através do Bibliógrafo Corporativo da SIL 

Internacional (“SIL International Corporate Bibliographer”) e-mail: sil.bibliographer@sil.org.

bIbLIOGRAFIA    http : //www.ethnologue.com/bibliography.asp
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