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A Revista Brasileira de Línguas Indígenas (RBLI) está recebendo artigos para o segundo número 

de 2021. A RBLI aceita artigos em português, inglês, espanhol e francês. 

 

1. DOSSIÊ TEMÁTICO 

 

Tema: O papel da pesquisa linguística no fortalecimento e revitalização de línguas indígenas 

 

Organizadores:  Profa. Dra. Mara Santos (PPGLET/UNIFAP) 

Prof. Dr. Glauber Romling (PPGLET/UNIFAP) 

Profa. Dra. Isabella Coutinho (MPSPDHC/UERR) 

 

Prazo para recebimento dos artigos: 31 de outubro de 2021. 

Previsão da publicação: dezembro de 2021. 

 

E-mail para contato: dossielinguasindigenas@gmail.com 

 

Ementa: Já se passaram três décadas do grande encontro da Sociedade Americana de Linguistas 

(LSA), que teve como principal ponto de pauta a ameaça de desaparecimento de uma grande parte 

das 6 mil línguas faladas no mundo. A partir deste encontro, realizado em 1991, o problema foi 

compartilhado e discutido pela comunidade científica mundial governamental e não-

governamental. É nesse contexto que nasce o campo da Documentação Linguística (DL), que vai 

direcionar as linhas de pesquisa e atuação de departamentos dentro das instituições nas pesquisas 

com línguas minoritárias. Hoje a DL tem seus métodos, conceitos e objetivos definidos dentro da 

área Linguística, e constitui um ramo de pesquisa, a ‘linguística documental’, que contribui muito 

com seus dados e informações para o desenvolvimento da linguística. No âmbito da DL muitas 

pesquisas sobre línguas indígenas já foram desenvolvidas ou estão em andamento. Muitas 

iniciativas interessantes que resultaram em revitalização, manutenção e preservação de línguas e 

culturas minoritárias precisam ser compartilhadas para popularizamos a linguística e consolidar 

a documentação linguística e assim fomentarmos a pesquisa nessa área. A ideia para esse número 

é reunir trabalhos de pesquisadores indígenas e não-indígenas cuja atuação em qualquer área da 

linguística (fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, psicolinguística e outras) 

trouxe contribuição substancial para o desenvolvimento de práticas, projetos, métodos e outras 

atividades que subsidiaram a revitalização e a manutenção de línguas indígenas. 

 

1.1. Tradução ou Resenhas 

Seção dedicada a publicação de traduções de artigos ou resenhas de livros recém-lançados sobre 

pesquisas linguísticas voltadas para a revitalização de línguas naturais, ou para a divulgação de 

pesquisas linguísticas para o público não acadêmico. 

 

2. SEÇÃO LIVRE 

 

Prazo para recebimento dos artigos: 31 de outubro de 2021. 

Previsão da publicação: dezembro de 2021. 

 



E-mail para contato: neli.unifap@gmail.com 

 

Nesta seção serão publicados textos resultantes de pesquisas em línguas indígenas brasileiras e 

sul-americanas em suas diferentes perspectivas: estudos descritivos, teóricos, históricos, 

documentais, bem como as discussões relacionadas ao ensino de línguas, políticas linguísticas e 

identitárias e artes verbais. Com as mesmas perspectivas, a RBLI recebe RELATÓRIOS DE 

EXPERIÊNCIA, TRADUÇÃO para o Português Brasileiro de textos importantes relacionados às 

línguas indígenas das Américas ou de outras partes do globo e ENTREVISTAS escritas ou 

coletadas por pesquisadores e pessoas indígenas e não indígenas com reconhecido conhecimento 

acerca de línguas indígenas. 

 

 

Link da RBLI 

https://periodicos.unifap.br/index.php/linguasindigenas 

 

Normas de submissão 

https://periodicos.unifap.br/index.php/linguasindigenas/about/submissions#onlineSubmissions 

 

Link para a submissão: 

https://periodicos.unifap.br/index.php/linguasindigenas/about/submissions#onlineSubmissions 
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CALL FOR PAPERS 

Revista Brasileira de Línguas Indígenas (RBLI) 

 

1. ISSUE 

 

The role of the research in Linguistics on indigenous languages strengthening and 

revitalization. 

 

Editors:  

Profa. Dra. Mara Santos (PPGLET/UNIFAP) 

Prof. Dr. Glauber Romling (PPGLET/UNIFAP) 

Profa. Dra. Isabella Coutinho (MPSPDHC/UERR). 

 

Submission deadline: October 31, 2021 

Publication date: December 2021 

 

Contact e-mail: dossielinguasindigenas@gmail.com 

 

Description: Three decades have passed since the great meeting of the Linguistic Society of 

America (LSA), which had as its main point the threat of the disappearance of a large part of the 

6,000 languages spoken in the world since then. From this meeting, held in 1991, this problem 

was shared and discussed by the world scientific community, in governmental and non-

governmental levels. It was in this context that the field of Linguistic Documentation (LD) was 

born. The LD will guide the lines of research and the take-in-action of departments on research 

with minority languages. Today, LD has its methods, concepts and objectives defined within the 

Linguistics area, and constitutes a field of research, which contributes with its data to the 

development of linguistic science. Many researches on indigenous languages have already been 

developed or are in progress on LD. Many interesting initiatives that have resulted in the 

revitalization, maintenance and preservation of minority lan guages and cultures need to be shared 

in order to popularize linguistics and consolidate linguistic documentation and thus promote 

research in this area. The idea for this issue is to bring together works by indigenous and non-

indigenous researchers whose results in any area of linguistics (phonology, morphology, syntax, 

semantics, pragmatics, psycholinguistics and others) have brought substantial contribution to the 

development of practices, projects, methods and other activities that supported the revitalization 

and maintenance of indigenous languages. 

 

1.1. Translation or Reviews 

 

Section for the publication of articles translations or reviews of newly released books on 

linguistics about language revitalization, or for disseminating linguistics research to non-

academic audiences. 

 

2. FREE SECTION  

Submission deadline: October 31, 2021 

Publication date: December 2021 

 



Contact e-mail: neli.unifap@gmail.com 

The RBLI has a FREE SECTION to receive papers resulting from research in Brazilian 

and South American indigenous languages not linked to the Special Numbers Issues. 

These papers can be related to different perspectives of research, as descriptive, 

theoretical, historical, documentation, as well as studies related to language teaching, 

identities, language policies and verbal arts. In the same perspectives, the RBLI receives 

EXPERIENCE REPORTS, TRANSLATION to Brazilian Portuguese of important texts 

related to indigenous languages of the Americas and beyond and INTERVIEWS written 

or given by the indigenous and non-indigenous researcher or person with recognized 

knowledge of the indigenous languages. 

  

 

RBLI Link 

https://periodicos.unifap.br/index.php/linguasindigenas 

 

Normas de submissão 

https://periodicos.unifap.br/index.php/linguasindigenas/about/submissions#onlineSubmissions 

 

Link para a submissão: 

https://periodicos.unifap.br/index.php/linguasindigenas/about/submissions#onlineSubmissions 
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