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CD-ROM de Textos em Lingüística Aplicada 
(Projeto TELA) 

 
O que é 

 
Textos em Lingüistica Aplica (TELA) é um projeto da Revista 
Linguagem & Ensino que visa à publicação de trabalhos de professores 
e pesquisadores nas áreas de línguas materna e estrangeiras.  A 
publicação, em forma de um CD-ROM, inclui: 
 

• livros (com textos completos) 
• periódicos (com textos completos) 
• trabalhos apresentados em congressos 
• trabalhos não publicados (teses, dissertações, trabalhos 

individuais, incluindo relato de experiências, etc.) 
• documentos (LDB, etc.) 
• quem é quem (currículos de professores e pesquisadores) 

 
O objetivo é mostrar o que se faz no Brasil na área de Lingüística 
Aplicada. 
 

Justificativa 
 

Ter trabalhos publicados é uma necessidade cada vez maior para quem 
deseja investir numa carreira acadêmica, mas mais importante do que 
publicar é ser citado. O CD-ROM, pelos recursos que apresenta, vai 
facilitar o acesso aos trabalhos realizados e, consequentemente, ampliar 
as citações. 
  
O Brasil está entre os primeiros países do mundo na área de 
investigação em Lingüística Aplicada e produz muito mais do que 
consegue mostrar.  Há no Brasil: 
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Dezenas de associações estaduais de línguas. 
Inglês, espanhol, francês, alemão, etc.   com encontros periódicos 
onde inúmeros trabalhos são apresentados, nem sempre publicados em 
anais, ou de circulação restrita quando publicados. 
 
Teses de doutorado e dissertações de mestrado. 
Há inúmeras teses e dissertações que ficam restritas às bibliotecas das 
instituições de origem, fora do alcance de muitas pessoas interessadas 
nos tópicos pesquisados. 
 
Livros, periódicos, trabalhos individuais. 
Muitas publicações não são suficientemente divulgadas.   
 

O CD democratizará o acesso a todas essas publicações. 
 
 

Por que em CD-ROM? 
 
Um CD-ROM tem inúmeras vantagens sobre o texto impresso em 
papel. 
 
O CD é extremamente econômico. 
A prensagem de um CD, numa tiragem de 1.000, tem um custo menor 
do que a impressão de um livro de 200 páginas. 
 
O CD  é extremamente abrangente. 
Um único CD comporta o equivalente a 150 livros de 200 páginas cada 
um.  
 
O CD é totalmente indexável.  
Todo texto publicado em CD-ROM pode ser automaticamente 
indexado.  A pesquisa fica extremamente facilitada,  seja por autor, 
palavra-chave, tabela, figura, ou mesmo qualquer palavra do texto. 
 
A idéia não é substituir o CD-ROM pelo trabalho publicado em livros 
ou periódicos. A idéia é divulgar e facilitar o acesso ao trabalho dos 
lingüístas aplicados, tanto inéditos como já publicados. 
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Como participar do Projeto TELA 
 
Os trabalhos para publicação, incluindo currículos, devem ser enviados 
em disquetes ou pelo correio eletrônico como arquivo anexado 
(atachado), acompanhados de uma carta com endereço completo do 
autor (Não envie texto impresso, além da carta).  Em princípio, 
qualquer processador que rode no sistema Windows pode ser usado  
incluindo o Microsoft Word, WordPad, Wordperfect, e mesmo o Adobe 
Pagemaker.  Use, de preferência, um compactador (Winzip) para 
arquivos muito extensos.  Os textos serão publicados no CD-ROM 
exatamente como forem recebidos, sem qualquer correção ou 
formatação adicional. 
 
O último prazo para a remessa dos trabalhos é dezembro de 1999.  
Pede-se, porém, que sejam enviados o mais breve possível, para que se 
possa ir organizando os textos e lançar o CD até março do ano 2000. 
 
 
Para envio em disquete: 
 
Prof. Vilson J. Leffa 
Mestrado em Letras  UCPEL 
Felix da Cunha, 412 
96010-000  Pelotas, RS 
 

Para envio por e-mail: 
 
poslet@atlas.ucpel.tche.br 

 
 
 

 


