Prezado Associado ALAB
Além de fortalecer a área de Linguística Aplicada no Brasil através da
articulação e parceria com associações da área no Brasil (ABRALIN,
ANPOLL, ABRALIC, IPOL) e na América Latina (ALFAL), a ALAB é membro
da Associação Internacional de Linguística Aplicada – AILA.
A diretoria atual da ALAB, por meio de sua presidente, informa que
participará de encontros da Associação de Linguística Aplicada da Espanha
(AESLA) e da França (AFLA) nos meses de março e junho, respectivamente,
a fim de prospectar formas de colaboração e fortalecimento da ALAB por
meio da parceria com outras associações nacionais e internacionais.
A fim de expandir e fortalecer as ações da ALAB por meio de sua associação
internacional, comunicamos aqui alguns dos benefícios e possibilidades para
membros da AILA.
Benefícios da AILApara Organizações Nacionais Filiadas e seus
Membros
Juntos, somos mais que a soma das partes. Juntos, crescemos por meio de
práticas interculturais e transdisciplinares em pesquisa em linguagem e uso
da linguagem. Juntos, alavancamos nosso impacto como pesquisadores e
professores e podemos fazer a diferença para, pela e na Linguística Aplicada
(LA).
A seguir listamos cinco exemplos de iniciativas recentes da AILA que
beneficiam linguistas aplicados de organizações nacionais (assim como a
ALAB) filiadas à AILA ao redor do mundo:
1 - Fortalecimento da LA em elaboração de políticas de apoio a políticas
socialmente relevantes
Endossar oficialmente políticas empíricas fundamentadas e teoricamente
sólidas sobre o uso da língua pode fomentar a consciência linguística dos
tomadores de decisão. Através disso, podemos impactar decisões, por
exemplo, no gerenciamento da educação, em salas de tribunais, e políticas
para benefício sustentável da sociedade em geral. Para que seja fortalecida
a conexão entre ação e conhecimento linguístico, a AILA estabeleceu um

grupo de trabalho que acompanha políticas já (ou ainda não) implementadas
por organizações nacionais filiadas à AILA e faz sugestões para
implementações globais.
Progressos recentes:
A AILA transformou um grupo de trabalho informal em Comitê de
Implementação permanente. Fazem parte desse comitê os seguintes
pesquisadores:
– Azirah Hashim, Malásia, MAAL (presidente)
– Andrea Sterzuk, Canadá, ACLA
– Begoña Bellés Fortuño, Espanha, AEsLA
– Dawn Knight, UK, BAAL
– Ee Ling Low, Singapore, SAAL
– Susanna Nocchi, Ireland, IRAAL
Esse comitê elabora o primeiro documento básico de posicionamento da
AILA (em nossa própria política) ao:
- iniciar as "Recomendações de Boas Práticas de Linguística Aplicada"
(BAAL, 1994);
- solicitar permissão de BAAL e adaptadores (por exemplo ALAA) para usar
seus documentos;
- atualizar o documento com relação, por exemplo, ao papel e o emprego das
mídias sociais;
- integrar a agenda da UN 2030 e os objetivos de desenvolvimento
sustentável;
- finalizar uma primeira versão em 03/01/2019, a ser discutida online no EB e
IC da AILA.
2 - Aumento da influência e colaboração estratégica
Organizações globalmente relevantes, como a UNESCO, poderiam se
beneficiar da colaboração sistemática com a AILA e vice-versa. Os objetivos
estratégicos da AILA e organizações potencialmente parceiras podem se
sobrepor consideralvemente, como mostra o exemplo dos objetivos
estratégicos de médio prazo da UNESCO 2014-2021. Um grupo de trabalho
da AILA começou a abordar tais sobreposições estratégicas, avaliando
formas de colaboração interinstitucionais. Membros da AILA são bem-vindos
para se juntarem ao grupo de trabalho, ajudando organizações socialmente
relevantes a fazer impacto social, baseada na crescente consciência a
respeito da linguagem, do conhecimento linguístico e da sensibilidade
comunicativa.

3 – Quebra de fronteiras ao lançar a iniciativa conjunta dos afiliados da
AILA
Organizações nacionais afiliadas à AILA dão suporte à pesquisa e ao ensino,
organizando conferências nacionais, lideranças de prêmio acadêmico, e
interagindo com seus membros. Para fortalecer a família AILA, o Comitê
Internacional da Associação encoraja organizações nacionais afiliadas a
colaborar em conjunto com, por exemplo, um afiliado recente e outro já
estabelecido. Formas de colaboração incluem parcerias para conferências
conjuntas, vertentes de conferências e grupos de trabalho.
Programas recentes:
As Associações Francesa e Britânica de Linguística Aplicada - AFLA e BAAL
- pensam em elaborar em conjunto as seguintes ações para seus membros:
- Descontos em inscrições de conferências;
- Bolsas competitivas de participação em conferências;
- Inclusão em simpósios da AFLA/BAAL;
- Participação nas Comissões Executivas;
- Integração de membros em grupos de pesquisa.
4 - Facilitação de networking ao ingressar no time de desenvolvimento
de ferramentas de comunicação da AILA
AILA lança o novo website, newsletter e aplicativo. As despesas do projeto
são completamente custeadas por fundraising. A articulação do processo de
desenvolvimento foi iniciado em 1º de fevereiro de 2018. Membros da mesa
da AILA e do Comitê Internacional da AILA foram recebidos para comentar o
website em construção, fazer sugestões para recursos adicionais e avaliar a
funcionalidade do site. Usando esse website, o newsletter da AILA foi testado
com sucesso em julho e agosto de 2018 e foi enviado para mais de 2.000
membros em setembro, o que resultou em feedback positivo.
Progressos recentes:
Uma versão piloto do aplicativo oferece aos membros da AILA benefícios
tangíveis:
- acesso a ofertas especais para membros da AILA (por exemplo, Multilingual
Matters)
- busca de colegas trabalhando nos mesmos tópicos;
- organização de network de pesquisadores;
- discussão de hot topics (como lançado, por exemplo, pelo AILA Review);

- recebimento de notícias relevantes para diversos campos;
- navegação e gerenciamento de eventos;
- condução e participação em pesquisas.
Promover o aplicativo ajuda as organizações nacionais afiliadas a conectar e
a interagir com seus membros.
5 - Popularização da Linguística Aplicada através do engajamento na
iniciativa Worlds of the Year
A iniciativa Worlds of the Year (WotY) tem atraído atenção em todo o mundo.
Para Linguistas Aplicados, o fenômeno é de interesse duplo: primeiro,
processos empiricamente fundamentados de palavras socialmente
predominantes requerem ferramentas de análise sofisticadas do discurso da
análise de corpus. Segundo, a cobertura da mídia de cada Words of the Year
é uma oportunidade de elevar tanto a consciência do idioma quanto a
visibilidade da Linguística Aplicada na sociedade em geral. Essas são duas
boas razões para um novo grupo de trabalho da AILA explorar ideias de
colaboração com a iniciativa WotY. Para ingressar no grupo de trabalho,
entrar em contato por meio do: worldoftheyear@aila.info.
Progressos recentes:
Pesquisa conduzida para investigar aspectos chave da iniciativa WotY, por
exemplo:
- Benefícios teóricos da iniciativa WofY para a Linguística Aplicada;
- Modos, riscos e oportunidades de posicionar a LA no discurso público de
acompanhamento da WotY.
Resultados provisórios serão apresentados na Conferência IPrA 2019 em
Hong Kong.
Conclusões para afiliados serão discutidos no Congresso Mundial de 2020
da AILA em Groningen.

