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) durante nossa gestão, a ALAB
é membro da Associação Internacional de Linguística Aplicada – AILA e
durante sua participação no último encontro do comitê executivo realizado em
junho em Lyon, França, a presidente da ALAB foi convidada a integrar o comitê
executivo da AILA para um mandato de 3 anos a fim de fortalecer a
regionalização da área, especialmente na América Latina, por meio do
“apadrinhamento” de novas associações latino-americanas, em especial nos
seguintes países: Argentina, Colômbia, Chile e México. O convite muito nos
honrou e demonstra o importante papel que esta associação tem na área e no
mundo.
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 ALAB/AILA.
Benefícios da AILA para as Associações Nacionais Filiadas e seus
Membros
1 - Fortalecimento da LA em elaboração de políticas de apoio a políticas
socialmente relevantes
Endossando oficialmente políticas sólidas e fundamentadas sobre o uso da
língua para fomentar a consciência linguística para 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 (Research Networks ou REN na abreviação em inglês) que
acompanha políticas já (ou ainda não) implementadas por organizações
nacionais filiadas à AILA e faz sugestões para implementações globais.
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Destacamos aqui alguns progressos recentes do REN de Implementação de
Políticas que elaborou o primeiro documento básico de posicionamento da
AILA 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 no próximo
encontro do Comitê Executivo e representantes nacionais filiados à AILA.
2 - Aumento da influência e colaboração estratégica
Organizações globalmente relevantes, como a UNESCO, podem se beneficiar
da colaboração sistemática com a AILA e vice-versa. Os objetivos estratégicos
da AILA e organizações potencialmente parceiras podem se sobrepor
consideravelmente, 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 e respeito da linguagem, do
conhecimento linguístico e da sensibilidade comunicativa.
3 – Quebra de fronteiras ao lançar a iniciativa conjunta dos afiliados da
AILA
As associações nacionais afiliadas à AILA dão suporte à pesquisa e ao ensino,
organizando conferências nacionais, lideranças de prêmio acadêmico,
interagindo com seus membros. Para fortalecer a rede vinculada à AILA, o
Comitê Internacional AILA encoraja organizações nacionais afiliadas a
colaborar em conjunto com, por exemplo, um afiliado recente e outro já
estabelecido como no caso proposto para a ALAB liderar na América Latina.
Formas de colaboração incluem parcerias para conferências conjuntas,
vertentes de conferências e grupos de trabalho. No caso da ALAB, a atual
diretoria já iniciou essa colaboração com associações na Europa (AESLA e
AFLA) e com pesquisadores na América Latina (Argentina, Colômbia, Chile e
México) para a formação de grupos de trabalho e associações nacionais na
área, como parte do plano estratégico de regionalização da AILA. Além disso,
durante sua visita à Lyon, a atual presidente da ALAB se reuniu com um grupo
de trabalho e pesquisa supranacional com pesquisadores da Espanha,

França, Portugal e Itália (Europa) e da América Latina para formar um grupo
de trabalho/pesquisa REN sobre intercompreensão vinculada à ALAB/AILA.
Algumas possibilidades de colaboração entre as associações nacionais prevê:
- Descontos em inscrições de conferências;
- Apoio para participação em conferências;
- Inclusão em simpósios das associações;
- Participação nas Comissões Executivas;
- Integração de membros em grupos de pesquisa REN.
4 - Networking
Por meio do novo website, newsletter e aplicativo da AILA https://aila.info/ é
possível aumentar o networking com pesquisadores do mundo todo. Para
receber a newsletter da AILA basta informar nome e e-mail na seção intitulada
“Subscribe to our newsletter” no link acima. Todas as despesas do site da AILA
são completamente custeadas por fundraising sendo que o processo de
desenvolvimento foi iniciado em 1º de fevereiro de 2018. Uma versão piloto do
aplicativo oferece aos membros da AILA os seguintes benefícios:
- acesso a ofertas especais para membros da AILA (por exemplo, Multilingual
Matters)
- busca de colegas trabalhando nos mesmos tópicos/temas de pesquisa;
- 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.
5 - Popularização da Linguística Aplicada através do engajamento em
iniciativas como a 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.
A pesquisa do WotY, pode, por exemplo, oferecer:
- 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 preliminares serão apresentados na Conferência IPrA 2019 em
Hong Kong.
Conclusões para afiliados serão discutidos no Congresso Mundial de 2020 da
AILA em Groningen.
Com a proximidade do 12o CBLA e da Assembleia Geral Ordinária, a realizarse no dia 10 de julho de 2019, às 18:30, no Sheraton Hotel, por ocasião do 12º
CBLA, a presidente da ALAB informa a pauta da assembleia, disponível em
https://alab.org.br/assembleia-geral-2019/ e convoca todos os associados
para as eleições da nova diretoria.
Aproveitamos para informar que as chapas para eleição da Diretoria para o
biênio 2018-2019 devem ser enviadas até o dia 5 de julho para o e-mail da
atual presidente (kyria.finardi@gmail.com) com cópia para a atual secretária
(akuertendella@gmail.com) a fim de verificar a situação dos membros da
chapa para publicação no site da ALAB antes da Assembleia, dando assim
maior transparência ao processo eletivo e produção da ata da Assembleia
Geral.
Contamos com a participação de todos os membros da ALAB para continuar
fortalecendo a área e a Associação no Brasil e no mundo.
Forte abraço e nos encontramos no 12º CBLA,
Kyria Finardi
Presidente ALAB 2018-2019

Vitória, 01 de julho de 2019

