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Os pontos básicos que nos motivaram a propor uma diretoria a ser sediada na Ásia, mais 
precisamente na Universidade de Macau, são bastante simples:  

• a formação de linguistas da língua portuguesa na Ásia e na África, especialmente 
asiáticos e africanos, nas diferentes áreas da linguística;  

• a vitalização das delegações da AILP em todos os continentes com vistas a 
alcançar o proposto no ponto anterior. 

 
A Universidade de Macau como o maior pólo de ensino, difusão e pesquisa em língua 
portuguesa na Ásia tem uma posição privilegiada para buscar a formação de linguistas 
da língua portuguesa sobretudo na Ásia, mas também na África. 
 
Na Ásia, até o momento, a grande maioria dos departamentos de português  conta com 
docentes com grande experiência de ensino, mas com pouca especialização formal 
acadêmica. Encontramos um certo número de mestres, mas podemos considerar quase 
nula a presença de doutores, exceção feita à Universidade de Macau e ao Instituto 
Politécnico de Macau.  
 
Há interesse de várias universidades da China em implementar, em seus departamentos 
de português, programas de mestrado, entretanto esses projetos acabam engavetados 
ou abrem e funcionam apenas com professores mestres.   
 
Uma ação fundamental do nosso trabalho então será essa: a formação de linguistas em 
língua portuguesa na Ásia, especialmente, asiáticos. 
 
Também consideramos importante que olhemos para a África que fala português, de 
maneira a apoiar e criar programas de formação de linguistas da língua portuguesa, 
especialmente, africanos.  Neste aspecto, em Macau, todos os países de língua 
portuguesa fazem-se presentes através, por exemplo, das suas associações. Todas são 
apoiadas pelo governo da RAEM (Região Administrativa Especial de Macau). Nesse 
sentido, mesmo aqui temos um bom acesso aos PALOP. A universidade conta com 
programas de intercâmbio e de bolsas com esses países, o que alimenta a universidade 
com uma leva de estudantes africanos todos os anos. 
 
Em termos sociais e políticos, temos verificado, na nossa experiência em Macau, uma 
série de medidas oficiais relacionadas às línguas que nos impelem a uma ação mais 
coordenada. Autoridades dos órgãos do governo da RAEM, por exemplo, e mesmo os 
profissionais nas escolas apresentam uma formação pouco especializada na área da 
linguística. Isto faz com que sejam tomadas medidas inadequadas e mesmo equivocadas 
no ensino e na política das línguas. Sublinhamos que este estado de coisas, não se 
registringe a Macau apenas, nem apenas à África. Dessa forma, com a implementação 
de um conjunto de medidas relacionadas à formação linguística, nas suas diferentes 
áreas, podemos procurar reverter esse quadro. 



 
Para contribuir social e responsavelmente através da nossa área acadêmica, cremos que 
as delegações em todos os continentes devem passar a funcionar de forma mais efetiva. 
Assim, temos como medida, também, fazer com que essas delegações todas se 
descentralizem e atuem, efetivamente, como centros de difusão da língua e de incentivo 
à pesquisa, dando apoio a programas de formação de novos linguistas em diferentes 
partes do planeta.  
 
Por fim, como se sabe, a China, a Índia e a Rússia, aqui na Ásia, estão em um movimento 
acelerado de progresso. Consideramos importante levar em conta a boa fase desses 
três grandes países da Ásia e aproveitar para fazer a língua portuguesa tomar parte 
nesse processo.  
 
Sediar a AILP na Ásia e na Universidade de Macau é um passo importante para pôr em 
prática essas linhas mestras. 
 
 
Além dos objetivos gerais da AILP, contidos nos estatutos, temos como objetivos 
específicos da gestão 2010-2013: 

a) Envidar esforços para o desenvolvimento dos estudos linguísticos em todas as 
suas áreas na Ásia e na África; 

b) Buscar criar mecanismos para a formação linguistas da língua portuguesa 
especialmente asiáticos e africanos; 

c) Construir um corpus que sirva como base de pesquisa internacional com a 
produção de nativos e não-nativos em diferentes variantes da língua portuguesa 
na Ásia e na África; 

d) Produzir uma publicação voltada para estudos linguísticos em língua portuguesa 
na Ásia: descrição, ensino e difusão/política da língua portuguesa ensinada e 
falada na Ásia; 

e) Produzir uma publicação voltada para estudos linguísticos em língua portuguesa 
na África: descrição, ensino e difusão/política da língua portuguesa ensinada e 
falada na África; 

f) Envidar esforços para ampliar a quantidade de bolsas de estudos em linguistica 
da língua portuguesa para asiáticos e africanos em programas de pós-graduação  
em universidades conceituadas de língua portuguesa; 

g) Organizar encontros específicos, a cargo da Direção e das delegações, com 
professores de Língua Portuguesa na Ásia e na África; 

h) Organizar o IV Congresso Internacional da AILP em 2013. 
 
Como postura básica, procuraremos dar apoio a eventos gerais de linguística que 
tenham como centro a língua portuguesa. 
 


