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nota introdutória

Esta versão definitiva do Caderno de Resumos do III Fórum Nacional sobre 
a Formação e a Atuação Profissional do Revisor de Textos reúne todos 
trabalhos* aceitos para apresentação no evento, organizados pela ordem 
alfabética dos nomes de seus autores. 

A programação detalhada deste III Fórum, bem como a distribuição dos 
trabalhos por sala, suas publicações e outras informações úteis aos 
participantes podem ser acessadas no site do evento.

* Os manuscritos publicados são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.

http://forumnacionaldorevisor.wordpress.com
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voltar ao sumário

Em um período em que ainda se diz que o livro vai acabar, dada a facilidade 

proporcionada pelas novas plataformas de leitura, que propõem um novo suporte 

para a cultura escrita, escritores independentes que publicam inicialmente por 

meio dessas plataformas ainda precisam da consagração oferecida pelo livro 

no formato impresso. Assim, considerando a história do livro, sua produção 

antes da invenção de Gutenberg e daí à sua substituição pelos microfilmes nas 

grandes bibliotecas (CHARTIER, 1997; DARNTON, 2010), nota-se uma tendência 

atual para o percurso inverso: o livro precisa sair da tela para o papel para 

ser legitimado. Com essa hipótese de trabalho, buscamos explorar o conceito 

de livro (como, por exemplo, em RIBEIRO, 2011) para discutir o de discurso 

literário, delimitando como objeto de estudo duas plataformas de leitura 

online: Wattpad e Widbook. Buscamos compreender a influência do mídium 

(MAINGUENEAU, 2008) no modo como o material é recebido pelos leitores e 

como isso afeta o trabalho dos escritores. É pertinente mencionar, ainda, como 

essa forma de mediação editorial põe em relevo a relação do espaço canônico 

com a decorrente gestão do espaço associado (MAINGUENEAU, 2012): essas 

plataformas exigem que o escritor seja responsável pela gestão do que produz. 

gestão de autoria em plataformas de leitura:
espaços canônico e associado

Amanda Chieregatti1

(ufscar/fapesp)

palavras-chave: plataformas de leitura; mídium; espaços canônico e associado.

1 amandachieregatti@yahoo.com.br.
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voltar ao sumário

Com base na experiência com a revisão de textos de originais de poesia 

contemporânea, publicados pela Editora Urutau, este trabalho pretende expor 

como existem questões de revisão que vão além da superfície do texto, sendo, 

portanto, essencial o diálogo com os(as) autores(as) para resolvê-las. Através 

de exemplos, mostraremos como é importante que o(a) revisor(a) tenha um 

repertório de conhecimentos específicos do gênero e uma postura editorial de 

respeito em relação aos aspectos estilísticos do texto (versificação, estrofes, 

ritmo) e de homogeneização (uso ou não de pontuação, maiúsculas, itálicos) que 

não podem ser arbitrariamente rearranjados antes de uma consulta ao autor. 

A abertura deste diálogo revisor(a)/coenunciador(a)–autor(a) — nem sempre 

tranquilo — é fundamental para o êxito do trabalho deste(a) profissional do 

texto. Em certos casos, pode ser necessário que alguns parâmetros da Editora 

se flexibilizem, para serem condizentes com a proposta do livro, tudo isso sem 

perder de vista a recepção do público leitor. Considerando que muitas vezes 

existe a distância física entre autor(a) e revisor(a), o diálogo aberto através da 

caixa de comentários do Word, ou por e-mail, tem se mostrado um procedimento 

eficaz para a resolução de cada questão pontualmente, em especial quando 

ela é fruto de confronto(s).

a revisão de textos de poesia:
o diálogo entre autor(a) e revisor(a)
através da ferramenta comentários

Ana Elisa de Arruda Penteado1

Beatriz Regina Guimarães Barboza2

(editora urutau/margem da palavra)

palavras-chave: revisão textual; coenunciação; intermediação editorial.

1 editora na editora urutau; ana_penteado@editoraurutau.com.br.
2 mestranda em estudos da tradução na pget e revisora na editora urutau; 
beatriz.r.guimaraes@gmail.com.

links relevantes: www.editoraurutau.com.br

mailto:ana_penteado%40editoraurutau.com.br?subject=
mailto:beatriz.r.guimaraes%40gmail.com?subject=
http://www.editoraurutau.com.br
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voltar ao sumário

Este trabalho apresenta uma análise das relações entre o plástico e o verbal na 

história em quadrinhos A caixa de areia, do autor brasileiro Lourenço Mutarelli. 

Ao incluir a si mesmo e a sua família como personagens deste quadrinho, 

além de tratar da relação de mediação com o seu editor, o artista investiga 

o que significa o seu próprio fazer artístico. Desse modo, as proposições de 

Jacques Rancière (2005) em A partilha do sensível acerca da noção de “regime 

estético das artes”, em funcionamento desde, pelo menos, meados do século 

XIX, analisamos como se estabelecem as relações entre palavra e imagem, bem 

como entre arte e vida, no trabalho de Mutarelli. Ao incluir o seu editor e o 

processo de diálogo com este personagem, Mutarelli discute os caminhos de sua 

criação, desenvolvendo o registro plástico e o verbal de modo independente. 

Nossa hipótese tem como pressuposto o fato de o regime estético das artes 

estabelecer uma desierarquização das relações entre a palavra e a imagem, 

elemento essencial a ser considerado nas investigações sobre a trajetória 

de Mutarelli e a literatura contemporânea, tendo em vista a perspectiva de 

Florencia Garramuño (2014) que considera o literário a partir de um “campo 

expandido”. 

relações arte/vida: a presença 
do editor em a caixa de areia, 

de lourenço mutarelli   

Arthur Dias de Souza1

(ufscar/capes)

palavras-chave: a caixa de areia; lourenço mutarelli; regime estético

1 mestrando em estudos de literatura pelo ppglit - ufscar; arthrp@gmail.com.
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voltar ao sumário

A pesquisa, ancorando-se no papel do revisor de textos literários, objetiva 

analisar os principais aspectos a serem considerados no processo de revisão 

de narrativas poéticas. O trabalho parte do princípio de que o revisor de 

textos literários deve atentar-se para o gênero ao qual o texto pertence, bem 

como aos aspectos estilísticos explorados pelo autor. A fim de orientar essas 

reflexões, a pesquisa apresenta os conceitos de revisor, especificamente do 

revisor de texto literário, elucidados por Públio Athayde, Raquel Guimarães e 

Divina Perpétua, e o conceito de narrativa poética, a partir da conceituação 

feita por Jean-Yves Tadié. Por fim, apontam-se os elementos mais importantes 

a serem considerados ao se revisar esse gênero híbrido. Para elucidar essa 

questão, a pesquisa terá como objeto de investigação o romance Aos 7 e aos 40, 

de João Anzanello Carrascoza, por ser uma obra que ilustra alguns dos aspectos 

a serem considerados pelo revisor de narrativa poética. Apesar dos poucos 

estudos realizados nessa área, evidenciou-se que a narrativa poética, por ser 

um gênero híbrido, exige do revisor conhecimentos de revisão de textos em 

prosa e em verso, bem como a compreensão dos efeitos de sentidos provocados 

pelo uso de vários elementos estilísticos e do gênero.

entre verso e prosa:
a revisão do gênero narrativa poética

Ednéia Minante Vieira1

(unesp araraquara)

palavras-chave: revisão de texto literário; narrativa poética; desafios do revisor de 

texto literário.

1 mestranda em estudos literários; neiaminante@hotmail.com.

mailto:neiaminante%40hotmail.com?subject=
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Esta pesquisa analisa processos de edição, focalizando a construção de 

personagens como criação de ethos discursivo, tendo como corpus a coleção 

SNOOPY que provêem das tirinhas de jornal Peanuts, de Charles Schulz. O foco 

da pesquisa é a personagem, Patty Pimentinha, referida sempre por sua amiga 

Marcie como senhor, em inglês sir, que sofreu um processo de edição em um dos 

livros da coleção analisada pelo qual a tradução brasileira para a personagem 

citada passou a ser meu, uma gíria paulistana. Esse é um problema da ordem 

da mediação editorial que teve grande influência dos meios de comunicação e 

circulação.

mediação editorial e ethos discursivo:
uma análise da construção de personagens 

na coleção snoopy

Fernanda Capelari de Carvalho1

(ufscar)

palavras-chave: mediação editorial; ethos discursivo; tradução.

1 f.ccarvalho95@gmail.com.
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voltar ao sumário

A iniciativa para a velha dos bálcãs aconteceu em julho de 2016, quando quatro 

estudantes de literatura decidiram se reunir semanalmente para, juntos, 

elaborar exercícios de escrita criativa, praticá-los, ler e reler seus textos. O 

objetivo principal das primeiras atividades do coletivo era gerar, depois de 

apanhada uma boa leva de textos, um objeto editorial (uma revista, um fanzine, 

um livreto... não sabíamos) para ser publicado e servir como “cartão de visita” às 

atividades do coletivo. Este trabalho pretende apresentar, então, um panorama 

tanto da dinâmica de criação do grupo, pautada por propostas estéticas que 

buscavam transfigurar o banal e o acaso, quanto dos processos editoriais por 

que passou a chamada edição zero. Tendo como fio condutor a autogestão, os 

quatro escritores viram-se transmutados em outros atores editoriais: passam-

se ora por revisores, diagramadores, designers, editores, prefaciadores, leitores, 

vendedores... sempre jogando com, e refletindo sobre, o imaginário que cada 

um dos quatro tem sobre essas posições na miríade de papéis editoriais. 

a velha dos bálcãs:
as atividades do coletivo e sua autogestão editorial 

Gustavo Primo1

(ufscar/ppglit)

palavras-chave: escrita criativa; materialidades do literário; poesia.

1 mestrando em estudos literários pelo ppglit - ufscar; gustavo.primo@bol.com.br.

links relevantes: velhadosbalcas.tumblr.com
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O presente trabalho, que se encontra em fase inicial, pretende discutir a 

impessoalidade na redação oficial, com base no Manual de Redação da 

Presidência da República (MENDES; FOSTER JR., 2002). Nosso intuito é trabalhar 

a definição de impessoalidade presente no Manual em comparação com os 

exemplos de redação que ele apresenta e com outros textos, para construirmos 

sentidos a respeito de como o manual define e orienta a noção e, com isso, 

refletirmos sobre a abrangência dessa definição e o modo como ela se constitui 

no discurso sobre a redação oficial. Entendemos que a pesquisa contribui para 

a compreensão de como, discursivamente, produz-se um efeito de ausência 

do sujeito em tais condições de produção, o que é relevante para a formação 

do profissional de revisão. Nosso referencial teórico a Análise de Discurso, 

desenvolvida no Brasil por Eni Orlandi e outros pesquisadores, teoria que 

entende que os modos de dizer derivam de um determinado posicionamento 

do sujeito, o que coloca em questão a noção de impessoalidade e confronta o 

entendimento da noção como uma qualidade textual.

a noção de impessoalidade
no manual de redação 

da presidência da república

Letícia Bueno Vieira1

Larissa Montagner Cervo
(ufsm)

palavras-chave: impessoalidade; manual de redação; análise de discurso.

1 leticiabuenovieira@yahoo.com.br.

mailto:leticiabuenovieira%40yahoo.com.br?subject=
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Neste trabalho, observarmos as questões que circundam as práticas de revisão 

de textos, etapa do que se entende como tratamento editorial, com vistas a 

desestigmatizar a figura do revisor. A partir do lugar discursivo do revisor de 

textos, analisamos os processos editoriais adotados pela Secretaria Geral de 

Educação a Distância da Universidade Federal de São Carlos (SEaD-UFSCar), 

tomando como objeto de análise as versões impressa, roteiro de adaptação 

textual e audiolivro do material didático Reflexões sobre o fazer docente. 

Investigamos como se dão as manobras linguístico-discursivas específicas de 

cada um dos processos de edição, focalizando, sobretudo, o modo como as 

circunscrições do revisor como coenunciador editorial o situam na dicotomia 

leitura e autoria. Com base na Análise do Discurso de linha francesa, mobilizamos 

os ritos genéticos editoriais (Salgado, 2011) a partir dos conceitos de regimes 

de genericidade e mídium (Maingueneau, 2004; 2006), explicitando as etapas 

de produção de cada versão do material em estudo, para, assim, discutirmos 

o lugar do revisor. Os resultados indicam a instabilidade tanto dos processos 

editoriais abordados quanto do próprio lugar de inserção do revisor, ambos 

mergulhados em um ambiente de práticas movediço e sujeito a constantes – e 

indispensáveis – mudanças de direção.

do impresso ao audiolivro:
as circunscrições da coenunciação editorial 

Letícia Clares1

(ufscar/ppgl)

palavras-chave: material didático; mediação editorial; revisor de textos. 

1 mestranda em linguística pelo ppgl - ufscar; leticia.clares@gmail.com.

links relevantes: https://grupopesquisacomunica.wordpress.com/leticia-clares/
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Para muitos, a revisão de textos é um trabalho exclusivamente técnico, pois 

não se associa à complexidade que envolve os processos de calibragens e 

sugestões ao texto de um outro, que tem dimensão normativa e, portanto, 

implicações ideológicas. Isto é, não se trata apenas de prescrição neutra, 

aplicação de protocolos. Instituído nessa trama, o revisor parece fazer parte 

dessa negociação de sentidos que se dá nas textualizações dos discursos. Fala 

de um lugar que, escancarando o dialogismo constitutivo de toda tomada de 

palavra, caracteriza-se como o de um coenunciador. Logo, ao refletirmos sobre 

processos de intervenção na materialidade linguística destinada à circulação 

pública, parece essencial compreender a mobilização de vários atores, 

estabelecendo relações entre lugares, práticas e memórias numa atividade “de 

coxia”. Para tanto, investiga-se, por meio da noção de ritos genéticos editoriais, 

o lugar discursivo ocupado pelo revisor de textos, ao considerarmos que tal 

atividade faz parte dos ritos genéticos (Maingueneau, 2007). 

revisor: um coenunciador 

Luciana Rugoni Sousa1

(ufscar/ppgl)

palavras-chave: revisão de textos; ritos genéticos editoriais; coenunciador. 

1 doutoranda em linguística pelo ppgl - ufscar; lucianarugoni@gmail.com.
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Com o advento da globalização, surge uma gama de materiais didáticos – 

impressos e on-line – produzidos por editoras e disponibilizados a quaisquer 

estudantes interessados em obter novos conhecimentos. No entanto, para que o 

conteúdo seja apreendido em sua totalidade, é necessário que o livro apresente 

um projeto gráfico criativo, questões bem elaboradas e, principalmente, 

uma revisão que confira coesão, coerência, clareza e objetividade ao texto, 

adequando-o à faixa etária de seu público-alvo. Diante do exposto, e sabendo 

que um dos fatores-chave para o êxito de uma escola no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) é a escolha certa do seu material didático, serão analisados 

capítulos sobre um mesmo assunto em livros diferentes, de maneira a traçar 

um paralelo entre a qualidade do texto e a classificação das escolas adotantes 

de tais materiais no ranking do ENEM no ano de 2015. 

a revisão textual como ferramenta determinante
para o (des)interesse do leitor:

exemplos práticos

Natasha Yohanna Oliveira Mendes1

Risoleide Rosa Cavalcante Freire2

(uern)

palavras-chave: materiais didáticos; revisão textual; exame nacional do ensino médio.

1 bolsista proex uern; mendes.natasha@live.com.
2 risoleiderosa@gmail.com.

mailto:mendes.natasha%40live.com?subject=
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Ativo desde 2013, o projeto Poeta em Queda surgiu mediante a convergência 

dos trabalhos de escrita e declamação poética de Pedro Alberto Ribeiro com 

o trabalho musical de diversos artistas da região de Sorocaba e São Paulo, 

como João Maresia, Ananda Jacques, Khalil Magno, Bianca Saballero e Senhor 

Eu. Ainda que no princípio das atividades do projeto não houvesse um objetivo 

explicitado que não a própria fruição da experiência performática em shows e 

saraus, podemos afirmar que hoje o projeto volta-se ativamente à exploração 

de diferentes modalidades inscricionais, marcadas pelas conexões entre 

processos e produtos: relacionam-se na produção do Poeta performances, 

oficinas, poemas, ilustrações, livros, zines etc. Essas diferentes conexões entre 

materiais e experiências indiciam não somente uma série de mudanças da 

gestão autoral ao longo das atividades do projeto, mas também apontam para 

a constituição de fábulas editoriais e mitologias de origem.

conexões, materiais e experiências:
as fábulas de um poeta em queda

Pedro Alberto Ribeiro Pinto1

(ufscar/ppgl/capes)

palavras-chave: gestão de autoria; materialidades do literário; poesia.

1 mestrando em linguística pelo ppgl - ufscar; pedro.a.ribeiro2@gmail.com; 
poetaemqueda@gmail.com.

links relevantes: www.poetaemqueda.com
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Com base na Análise do Discurso de tradição francesa, especificamente nos 

desdobramentos propostos por Maingueneau (2006) para o estudo do literário 

como um regime de criação e produção, e de partilha do sensível nos termos 

de Rancière (2009), analisamos as relações entre materialidade e constituição 

da autoria no livro “S.” de J.J. Abrams e Doug Dorst. Mobilizamos os conceitos de 

mídium e paratopia criadora com vistas a estudar os textos da obra – a caixa S., o 

romance O Navio de Teseu, a história desenvolvida “paralelamente” nas margens 

de ONDT e os papéis encontrados no meio das páginas do romance. Levando 

em conta as três instâncias apontadas por Maingueneau como constitutivas 

da paratopia criadora e a releitura da função-autor feita por Chartier (2012), 

pretendemos investigar a problematização da autoria nesse objeto onde os 

dois primeiros autores desaparecem para dar lugar à ONDT, de V. M. Straka, 

ficções que assumem a condução da narrativa – ou das narrativas (a caixa, 

o romance e a história nas margens) que se entrelaçam. Assim, neste pôster 

apresentamos considerações gerais, de caráter inicial, pois as análises estão 

em desenvolvimento no projeto de iniciação científica “Autoria e Materialidade 

em S., de J. J. Abrams e Doug Dorst”.

considerações sobre autoria e materialidade em s., 
de j.j. abrams e doug dorst

Vitória Ferreira Doretto1

Luciana Salazar Salgado2

(ufscar/fapesp)

palavras-chave: análise do discurso francesa; materialidade literária; literatura 

americana.

1 graduanda em Letras - Inglês pela ufscar; vickydoretto@gmail.com.
2 lucianasalazarsalgado@gmail.com.
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Este trabalho pretende discutir e questionar o papel do revisor de textos nas 

diferentes áreas do conhecimento, pois revisar um material de sistema de ensino 

não é o mesmo que revisar um material de literatura, por exemplo. Queremos 

fazer um panorama e observar quais são essas diferenças nas atribuições dos 

revisores. Este estudo é pertinente, pois quer mostrar as várias formas de se 

trabalhar dependendo do material a ser revisado, pois, enquanto na revisão de 

didáticos devemos nos atentar não só às disciplinas, mas também a tudo que 

engloba o material, na literatura devemos corrigir a gramática, mas sempre nos 

atentando à licença poética do autor. Acreditamos ser válido pensarmos como 

são essas mudanças na forma de trabalhar e como isso resulta o produto final. 

Para tanto, pretendemos fazer um levantamento de atribuições no cargo do 

revisor e questioná-las. 

revisor de textos: 
as diferenças na profissão 

Adriana Moreira Pedro1

palavras-chave: revisão de textos; profissão revisão. 

1 pedro.dri@hotmail.com.
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Alguns autores têm a ousadia de contar sua narrativa por meio das imagens de 

forma independente da palavra. No processo de produção do livro-imagem cabe 

ao ilustrador conduzir o leitor com delicadeza, como quem diz: “apenas sinta” 

conforme ressalta Suzy Lee (2012).  É comum criar ou desenvolver ilustrações 

a partir do texto, o que faz parte da linha de produção editorial dos livros 

com ilustrações. Além disso, imaginar cenários, personagens a partir da leitura 

escrita é uma atitude comum aos leitores desde as crianças até os adultos.  

Criar história a partir dos traços e oferecer ao leitor as possibilidades de prosa 

é a peculiar característica do livro-imagem. Propõe-se discutir a conceituação 

do gênero livro-imagem, a partir do livro A trilogia da margem- o livro-imagem 

segundo Suzy Lee, publicado em 2012.  

a prosa pelo traço

Adriana Rodrigues1

Isa Oliveira2

(cefet-mg/fapemig)
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Nossa sociedade transmite constantemente um grande volume de informações, 

sem muitas vezes contextualizar o conteúdo apresentado, exigindo um leitor 

modelo que tenha um conhecimento prévio para que a compreensão seja 

efetiva. A velocidade das informações faz com que os textos produzidos pela 

mídia também tenham um alcance temporal menor, permitindo que os assuntos 

sejam abordados de forma excessiva e, ao mesmo tempo, rápida, pois amanhã 

aquele tema pode não ser mais interessante. Assim, esta comunicação tem 

o objetivo de analisar como o contexto em que o leitor se põe/se encontra 

é essencial na produção e leitura midiática por meio das charges e notícias. 

A partir da construção imaginária do discurso do outro, que pode(m) ser 

apropriado(s) por seus leitores para a criação de novos textos, com a intenção 

de refutar ou validar os argumentos presentes na publicação original, é possível 

promover novos discursos. De acordo com Antunes (2010), um texto não se 

constitui apenas de elementos gramaticais e lexicais, existem fatores explícitos 

e implícitos relacionados a aspectos sociocomunicativos. Portanto, devem ser 

observados traços de intertextualidade, critérios de escolha de palavras, sinais 

de intenções pretendidas, posicionamento do autor, estratégia argumentativa, 

efeitos de sentido, adequação do estilo, dentre outros elementos.

o leitor na construção do sentido na época midiática:
a importância do contexto para a compreensão das informações

Ana Paula Alves Generoso1

Patrízya Caroline Batista Martins2

Rodolfo José Lourenço3

(puc minas)
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Tomando como principal referencial teórico a Análise Dialógica do Discurso, 

esta comunicação objetiva discutir acerca da revisão de textos taquigráficos 

no âmbito das atividades da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. 

Tomaremos como foco para a discussão o trabalho de revisão de audiências 

públicas realizado pelo Setor de Revisão de Anais. Na dinâmica do trabalho 

desse setor, cabe ao revisor ouvir as gravações das audiências públicas e 

corrigir o texto transcrito pela taquigrafia. Nessa perspectiva, surgem algumas 

problematizações acerca de questões como a relação entre oralidade e escrita; 

coloquialidade e formalidade; transposição do texto falado para o texto escrito. 

Considerando o caráter dialógico da linguagem, vale ressaltar que o revisor 

ocupa uma posição de interação com o texto taquigráfico e o registro sonoro 

da audiência. Assim, destacamos a conexão desta comunicação com a temática 

do Fórum, tendo em vista que a pesquisa está voltada para o debate a respeito 

do papel do revisor no âmbito das atividades legislativas e sobre os limites de 

atuação de sua prática profissional. 

uma leitura dialógica acerca da revisão de textos taquigráficos
no  âmbito das atividades da assembleia 

legislativa do estado do ceará

Benedita França Sipriano1

(assembleia legislativa do estado do ceará)
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Este trabalho tem como objetivo principal discorrer sobre alguns aspectos 

da teoria semiótica francesa que se convergem com os estudos da tradução, 

de maneira a alargar as perspectivas desse último campo de estudo e, 

assim, contribuir para o desenvolvimento de pesquisas em semiótica na área 

tradutológica. O artigo em questão, além de seguir uma perspectiva analítico-

descritiva, fundamentado em pesquisa bibliográfica, pautou-se pela aplicação 

dos conceitos em um corpus pré-determinado – mais especificamente, quatro 

resumos e abstracts de artigos científicos da área de psicologia. Mediante uma 

perspectiva enunciativa, o tradutor é compreendido como um agente copartícipe 

na construção de sentidos do enunciado traduzido, não se restringindo à 

transposição de significados já dados. A práxis enunciativa da tradução, sob 

esse ângulo, pode se pautar por uma orientação mais conservadora e literal, 

voltada especialmente para textos de cunho referencial, ou um posicionamento 

mais libertário, principalmente em textos literários e poéticos. No corpus 

analisado, percebe-se que a literalidade, apesar de configurar-se como prática 

predominante, esta se revelou entrecortada por gestos mais liberais, que 

exigiram modificações na estrutura lexicogramatical do texto-fonte e, em certos 

casos, em reordenamentos semânticos mais significativos, embora o sentido 

global do texto original tenha sido preservado.

o fazer tradutório em abstracts de periódicos científicos:
contribuições da semiótica francesa

Bruno Sampaio Garrido1

(unesp)
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Confirmando a máxima foucaultiana de que, onde há poder, há resistência, 

inúmeros exemplos podem ser apontados para ilustrar como a imprensa se 

constitui como palco de diferentes relações de poder entre sujeito, práticas 

e posicionamentos centrais e marginais. Um caso emblemático a ser citado 

pode ser o da revista Floreal, planejada, editada e escrita por Lima Barreto 

que, como se sabe, sofreu grandes restrições para publicar. A proposta desta 

comunicação é apresentar um panorama geral desses exercícios de existência 

e resistência na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, ao longo do 

século XX. A partir de alguns exemplos que vão desde os efêmeros jornaizinhos 

satíricos da Velha República aos zines e outras publicações alternativas da era 

Collor, o objetivo é evidenciar a constituição do campo discursivo da imprensa 

como cenário de “guerras” entre práticas divergentes de editoria e autoria que, 

de algum modo, confirmam o mundo como vontade de potência.

dos jornais da belle époque aos fanzines pós-modernos:
 a tradição de marginália na imprensa em natal-rn

Cellina Rodrigues Muniz1

(ufrn)
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O crescente interesse de não especialistas pelo conhecimento científico levou 

ao surgimento e à proliferação, no século XX, de periódicos especializados em 

divulgação científica. Essa divulgação ocorre na esfera midiática, podendo ser 

materializada em diferentes gêneros, entre os quais o artigo de divulgação 

científica. O objeto de análise é o artigo de divulgação científica O universo visto 

pelas lentes gravitacionais, extraído da revista Ciência Hoje, de responsabilidade 

da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, publicado em outubro de 

2009 e assinado por Martin Makler. Nessa análise são observadas as estratégias 

de retextualização utilizadas para que o texto original (versão enviada pelo autor 

à revista) passasse a configurar um exemplar do gênero. A proposta é avaliar 

todas as estratégias de revisão textual utilizadas por quem revisou o texto, 

tais como adequações ao gênero, mudanças de natureza superficial (mudanças 

ortográficas e correções gramaticais) e mudanças mais profundas, que remetem 

a maior clareza e organização do texto (mecanismos de substituição, inclusão 

e supressão). Entretanto, o foco são as alterações de nível mais profundo, 

pois, como se concluirá, elas são responsáveis por alterações de sentido muito 

significativas, sobretudo do ponto de vista da argumentação (disso decorre a 

pertinência da discussão atual do tema).

estratégias de retextualização no artigo de divulgação científica:
considerações sobre o gênero

e construção de sentidos

Cibely Aguiar de Souza Sala1

(editora ftd/recriar editorial)
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O trabalho do revisor e preparador ressente-se muitas vezes de parâmetros 

para as intervenções textuais que vão além da correção de aspectos gramaticais 

e ortográficos. A prática de revisão e preparação depara-se com uma ausência 

de referenciais em que se pautar. Nesse sentido, o presente trabalho apresenta 

uma proposta de referência textual baseada no critério expresso pelos polos 

síntese/ análise. Síntese e análise entendidos, respectivamente, como formas 

textuais com número menor ou maior de unidades léxicas independentes. 

Grosso modo, os textos menos formais situam-se no polo (+) analítico, enquanto 

os mais formais, no polo (+) sintético. Portanto, o continuum formado por esses 

dois polos pode fornecer um critério de intervenção textual que perpassa 

escolhas lexicais e sintáticas. Esse critério enfatiza elementos da linguagem 

capazes de atribuir um caráter sintético ao texto; implicando também uma 

reflexão sobre precisão vocabular e o valor semântico das unidades léxicas.

intervenções textuais 
para além da gramática

Daniel Haberli Silva1

(editora ftd)

palavras-chave: síntese; análise; intervenções textuais.
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Este trabalho tem por objetivo discutir o lugar que o copidesque e o revisor 

de textos ocupam no mercado editorial ao exercerem sua função do ponto de 

vista do binômio poder-saber, da teoria do filósofo Michel Foucault. Quando 

esses profissionais estão em campo, que poder é engendrado a partir do saber 

que somente eles apresentam? E, sabendo que o revisor acaba exercendo sua 

função mesmo nas horas de lazer, pois corrigir se torna quase um “vício”, esse 

poder-saber que ele detém diz muito sobre o imaginário de língua e sobre 

como seu preconceito linguístico é exercido na prática. Nesse sentido, como 

os profissionais revisores podem, sendo também linguistas, trabalhar para 

combater o preconceito linguístico tendo ao mesmo tempo de usar em seu 

cotidiano laboral a norma culta, rígida e antidemocrática por natureza?

a revisão de textos como
local de poder-saber

Débora de Castro Barros1

palavras-chave: poder-saber; foucault; imaginário de língua.

1 copidesque, revisora de textos, tradutora e mestra em letras neolatinas; 
dcastrobarros.textos@gmail.com.



31
voltar ao sumário

A gestão do conhecimento é vislumbrada como sendo um conjunto de 

atividades que são responsáveis pela criação, armazenamento, disseminação e 

utilização para efetivação do conhecimento. A educação a distância é relevante 

no processo de gestão do conhecimento na área de educação, devido ao 

crescimento significante, e necessita de um planejamento e controle adequados. 

Diante disso, a pesquisa tem como objetivo analisar a produção de revisão 

do material didático sob a ótica da gestão do conhecimento, fundamentando-

se nos modos de conversão de Nonaka e Takeuchi (1997) – socialização, 

externalização, combinação e internalização. Utiliza uma metodologia do tipo 

estudo de caso, na qual os colaboradores do setor de revisão da Secretaria de 

Educação a Distância da UFRN irão responder a um questionário estruturado. 

Conclui que a gestão do conhecimento tem importantes contribuições para 

educação a distância por meio do esclarecimento acerca do processo de 

criação do conhecimento, bem como através do seu entendimento enquanto 

uma ferramenta de incentivo à aprendizagem.

o processo de gestão do conhecimento na produção
de material didático para ead:

estudo no setor de revisão da sedis

Edineide da Silva Marques1

(ufrn)
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Os cursos de graduação em Letras, em geral, não preparam o profissional 

para ser um revisor de texto. As ementas das disciplinas estão mormente 

direcionadas para a formação docente ou de pesquisador. Mesmo as que 

tratam de gramática, visam ao trabalho com o aluno em sala de aula. Por isso, 

o mercado carece de cursos de formação na área. Por conseguinte, o revisor 

de textos acaba tendo uma formação autodidata, a partir de elementos como: 

literatura especializada; diálogo com outros revisores; e a experiência que 

vem com a prática. Nessa perspectiva, esta pesquisa objetiva investigar como 

se dá a formação do aluno de Letras Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte como revisor de textos. A metodologia baseada em entrevistas com 

revisores de textos que atuam/atuaram nessa Universidade. Os pressupostos 

teóricos têm como base Bakhtin (2010, 2015), no que diz respeito ao dialogismo 

que envolve a orientação do discurso, suas relações de poder e resistência; 

Oliveira (2010), que aborda o trabalho do revisor, nos âmbitos da teoria e da 

prática; Serafini (1989), que trata dos modos de revisar textos, entre outros. 

Os resultados apontam que os profissionais de revisão vão se constituindo na 

prática e, paulatinamente, vão aprimorando sua prática a partir da literatura 

da área e do contato com outros profissionais.

revisão de texto:
diálogo e prática

Fabíola Barreto Gonçalves1

Maria da Penha Casado Alves2

(ufrn)
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O presente trabalho tem como objetivo discutir as contribuições do trabalho 

como estagiário/bolsista em uma editora universitária na formação de revisores 

de textos que atuam no mercado editorial. O aporte teórico provém dos 

estudos do Círculo Linguístico de Bakhtin, em especial a concepção dialógica 

da linguagem e o princípio da exotopia (BAKHTIN, 2011; BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2014), e da pesquisa de Oliveira (2016), acerca de aspectos da prática dos revisores 

de textos. O corpus de análise da pesquisa (ainda em fase de constituição) é 

formado pelas respostas de um questionário, aplicado a bolsistas e ex-bolsistas 

da Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EDUFRN), dos cursos 

de Letras e Comunicação Social, que versava sobre diversos temas relacionados 

com a prática de revisão de textos, como, por exemplo, a(s) concepção(ções) 

de revisão de textos que eles tinham antes e depois do trabalho na EDUFRN e 

qual seria, na opinião deles, a importância da EDUFRN na sua formação como 

revisores de textos. Os resultados da análise, uma vez concluída, permitirão 

realizar o planejamento de atividades pedagógicas que visem contribuir para 

que os bolsistas desenvolvam habilidades e competências esperados de um 

bom revisor de textos.

formação de revisores de textos no âmbito editorial:
contribuições do trabalho 

em uma editora universitária

Francisco Wildson Confessor1

(ufrn/edufrn)
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Este trabalho investiga a construção do papel social do revisor de textos, 

tendo como objetivo verificar os possíveis fatores que contribuem para que a 

atividade do revisor de textos não receba o devido reconhecimento e prestígio 

social. Para isso, foram adotados dois aportes teóricos: a Análise Crítica do 

Discurso (FAIRCLOUGH, 2008) e o Sistema de Avaliatividade (MARTIN e WHITE, 

2005). O corpus foi composto por materiais que versam sobre a atividade de 

revisão de textos e um questionário aplicado aos participantes da pesquisa, os 

quais deveriam ser revisores em serviço ou revisores em formação. A análise 

dos materiais sinaliza um discurso normativo-prescritivo sobre a atividade de 

revisão de textos, em detrimento de um interativo-discursivo. A análise dos 

questionários aponta que os participantes experientes possuem um discurso 

interativo e avaliam a profissão como prestigiada, enquanto os inexperientes 

apresentam discurso normativo e avaliam a atividade como desprestigiada. O 

cruzamento dos dados revelou que o discurso dominante nos materiais são 

reproduzidos pela maioria dos sujeitos participantes e nos fornece subsídio para 

a identificação do papel do revisor neste contexto: a) identidade legitimadora 

– materiais sobre revisão; b) identidade de resistência – participantes da 

pesquisa; e c) identidade de projeto – a presente pesquisa. 

um olhar crítico sobre a construção do 
papel social do revisor de textos

Halyne Maria Stefani do Porto1

Francieli Matzenbacher Pinton2
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A revisão de material didático de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio deve levar em conta não somente a correção ortográfica do texto 

e a coerência da escrita, especificações relativas à adequação da linguagem ao 

nível educacional que se espera do leitor a que esse material está destinado, 

mas também a verificação de uma coerência entre o texto, o projeto visual e 

as imagens – já que esses três elementos necessariamente precisam dialogar 

entre si – e, quando material que passará por processo de seleção do governo, 

é preciso garantir que não há nada que esteja fora dos critérios especificados 

para inscrição de obras nos editais de programas governamentais para compra 

de livros didáticos. O objetivo da comunicação proposta é mostrar como essas 

peculiaridades interferem no trabalho do revisor e em suas inter-relações com 

outras áreas da empresa, como o Editorial e a Arte. 

sobre o ofício do revisor de
material didático

Heloísa Schiavo1

Hélia de Jesus Gonsaga
(somos educação)
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Além de escolher entre o que será ou não publicado e intervir diretamente 

na promoção e na distribuição de livros, cabe à figura do editor a tarefa de 

transformar um texto em uma obra publicável. Para isso, ele recorre a um 

conjunto de práticas profissionais, que vão de intervenções textuais a escolhas 

gráficas – processo que chamamos aqui de mediação editorial. Trata-se, 

portanto, de uma série de escolhas, coordenadas pelo editor, cujo objetivo é 

fazer a mediação entre autores e leitores, entregando aos últimos um texto 

transformado em objeto cultural de valor comercial. A partir das reflexões 

realizados por Chartier (2002, 2009, 2014), Muniz Jr. (2010) e Plínio Martins (2008), 

procuramos analisar as marcas da mediação editorial em livros de literatura 

destinados ao público infantil. Escolhemos como corpus os livros inscritos no 

Prêmio Literário da Fundação Biblioteca Nacional – Categoria Livro Infantil 

(edição 2016). Para organizar a análise, separamos o corpus em três categorias: 

livros publicados por editoras estabelecidas comercialmente, livros publicados 

via mecanismos públicos de fomento à cultura e livros publicados por autor. 

O objetivo central deste estudo é, a partir da análise das obras escolhidas, 

compreender a importância e o impacto da mediação editorial para os livros 

de literatura infantil.

a mediação editorial em livros de literatura infantil:
uma análise das obras inscritas no prêmio

fundação biblioteca nacional

Jéssica Mariana Andrade Tolentino1
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(cefet-mg)
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O presente trabalho apresenta os resultados do estudo de mesmo nome sobre 

os eventos literários no Brasil, segmento que cresceu espantosamente nos 

últimos anos. De acordo com o último levantamento da Fundação Biblioteca 

Nacional, são mais de 250 eventos literários que acontecem atualmente no 

Brasil. O estudo analisou a história dos eventos literários no país e a relação 

deles com o mercado editorial e a comunidade onde estão inseridos. Para 

isso, é apresentado o estudo de caso do Flipoços, festival literário realizado 

anualmente na cidade de Poços de Caldas, no interior de Minas Gerais.

a literatura em festa:
a relação dos eventos literários 
com o mercado e comunidade

Joubert Caetano Amaral1

(cefet-mg)

palavras-chave: eventos literários; flipoços; feiras.

1 joubertamaral@gmail.com.



38
voltar ao sumário

Livro independente é aquele em que o processo editorial é de responsabilidade 

única e exclusiva do autor. O principal desafio do autor é conseguir ajustar o 

recurso financeiro destinado a sua obra ao oneroso processo editorial. Para 

esse ajuste, muitas vezes os próprios autores assumem as diversas funções 

do processo editorial. Essa atitude dos autores independentes faz com que 

os livros independentes ainda sejam vistos como publicações sem qualidade 

e amadoras. Em uma pesquisa realizada, entre os dias 13 e 19 julho de 2016, 

com 81 autores independentes, 62,22% dos entrevistados responderam que 

não contratam nenhum tipo de serviço editorial (do it yourself – DIY), 26,66% 

contratam capista, 22,22% contratam revisor de texto, 13,33% contratam 

diagramador e 6,67% contratam bibliotecário. Percebe-se, pela pesquisa, que 

os autores independentes brasileiros não estão investindo parte dos recursos 

disponíveis para seus livros com as etapas de produção editorial pré-impressão, 

inclusive a etapa de revisão de texto. Isso ocorre, provavelmente, porque 100% 

dos entrevistados acreditam que o que determina o sucesso de vendas seja a 

divulgação e o marketing dos livros. Sendo que 64,44% deles estariam dispostos 

a pagar por um serviço de divulgação e marketing. 

a revisão de texto na produção 
editorial de livros independentes

Juliana Meireles Fortaleza1

(embrapa informação tecnológica/
arquivo original)

palavras-chave: autor independente; serviço editorial; self-publishing.

1 editora e pesquisadora da embrapa informação tecnológica; consultora editorial da
arquivo original; arquivoriginal@gmail.com.

links relevantes: www.arquivoriginal.com

http://www.arquivoriginal.com
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Para que uma obra seja publicada dentro de um prazo determinado é preciso 

conhecer cada uma das etapas do processo editorial, definir um cronograma 

de produção e executá-lo fielmente. Este estudo faz uma análise do tempo 

de produção de livros técnico-científicos produzidos pela Embrapa Informação 

Tecnológica, observando fatores que desestabilizam o fluxo e prejudicam o 

resultado esperado. Dos 18 títulos analisados, foram coletados os seguintes 

dados: número de laudas e de referências; tempo de produção cada uma 

das etapas da produção editorial; tempo de produção editorial total das 

publicações. Do total de dias gastos para a produção das obras, verificou-se que 

33% do tempo de produção corresponde às interrupções no processo editorial: 

indisponibilidade de mão de obra, falta de prioridade entre os títulos e não 

cumprimento do prazo por parte dos autores. Diante dos resultados, conclui-

se que para que um gerente de produção editorial consiga diminuir o prazo de 

produção editorial das obras, ele deve focar nos seguintes pontos: priorização 

dos trabalhos, criação de mecanismos que evitem interrupções no processo de 

produção e que garantam agilidade nas etapas que são de responsabilidade 

dos autores, planejamento rigoroso e cobrança de prazos em cada etapa.

o processo editorial de livros técnicos-científicos
da embrapa informação tecnológica

Juliana Meireles Fortaleza1

Erika do Carmo Lima Ferreira2

(embrapa informação tecnológica)

palavras-chave: produção editorial; planejamento; prazo de produção. 

1 editora e pesquisadora da embrapa informação tecnológica; juliana.fortaleza@embrapa.br. 
2 editora e revisora de texto da embrapa informação tecnológica; erika.ferreira@embrapa.br.
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A revisão de textos incide sobre vários aspectos. Dentre esses aspectos estão 

os ortográficos, os gramaticais e, também, os semânticos.  Este artigo visa 

discutir contribuições da semântica para a formação do revisor de textos. Parte 

do pressuposto de que a semântica, como um ramo da linguística, é o estudo 

do significado das expressões das línguas naturais. Encontra-se ancorado 

teoricamente em  Chierchia (2003) e Ilari (2010), entre outros. Seu corpus de 

análise se constitui de artigos científicos publicados em uma revista eletrônica, 

de um programa de pós-graduação, de uma universidade pública do estado 

do Rio Grande do Norte. No âmbito da revisão textual, a atenção dedicada 

ao nível da significação do texto deve ser equilibrada, em comparação com 

os demais problemas de ortografia, acentuação, concordância e outros, dada 

a importância que as questões da significação têm para uma revisão textual, 

bem como para a formação de um sujeito para exercer essa atividade.

contribuições da semântica para a formação do
revisor de textos

Karla Geane de Oliveira1

(ufrn)

palavras-chave: revisão textual; semântica; formação do revisor.

1 karlageaneoliveira@yahoo.com.br.
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O trabalho apresenta uma proposta de estudo do processo de formação dos 

profissionais de revisão de textos que atuam em Belém do Pará para a construção 

da tese de doutorado do autor com este mesmo tema. Será observada a relação 

entre a formação dada a esse profissional e sua prática diária na profissão, 

a partir das experiências relatadas por 15 revisores egressos dos cursos de 

graduação em Letras da Universidade Federal do Pará e do Instituto Federal do 

Pará e em Comunicação da Universidade da Amazônia - sendo 5 revisores de 

cada um deles - e da grade curricular dos cursos em questão. Será analisado 

se os cursos oferecidos por essas instituições de ensino têm dado condições, 

por meio de seus currículos, para que o profissional da revisão de textos exerça 

sua função. Caso não estejam, que conteúdos são requisitos básicos para a 

formação desse profissional?  Uma das hipóteses é de que esses cursos não 

são pensados necessariamente para a formação de revisores de textos.

processo de formação do profissional 
de revisão de textos em belém do pará

Lairson Barbosa da Costa1

(ufpa/ifpa)

palavras-chave: revisor de textos; formação profissional; prática profissional.

1 lsmt.federal@gmail.com.
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O trabalho tem por objetivo analisar a correção textual realizada por um 

professor nos textos dos alunos do ensino médio de uma escola pública de Goiás. 

Nosso objetivo é compreender esse processo de correção, procurando debater 

sobre como esta tem contribuído e/ou pode contribuir para o desenvolvimento 

da competência comunicativa escrita dos discentes. A pesquisa é qualitativa e 

se fundamenta em pressupostos teóricos sobre a proposta de ensino de língua 

numa abordagem sociointeracionista (PCN, 2000), os tipos de correção textual 

(RUIZ, 2010), metodologias de como propor a produção de textos na escola 

(SERAFINI, 2004), a abordagem do ensino de português (ANTUNES, 2006), dentre 

outros autores que abordam sobre ensino de produção e correção de texto. 

Reunimos cerca de 300 produções textuais e 30 cadernos de produção escrita 

dos alunos e realizamos uma entrevista com o professor regente. Na análise, 

identificamos que o docente realiza uma abordagem tradicional do ensino de 

língua escrita, utilizando-se basicamente da correção indicativa e resolutiva, e 

ainda se atendo quase que apenas a problemas ortográficos, de concordância, 

acentuação e escolhas lexicais. Compreendemos que há uma preocupação 

demasiada com superficialidades textuais numa tentativa de ensinar aos 

alunos o uso padrão do português escrito.

o trabalho com a correção textual realizado em 
produções escritas de alunos do ensino médio

 de uma escola pública em goiás

Lara Roberta Silva Assis1

Maria de Lurdes Nazário2

(ueg)

palavras-chave: produção textual; correção textual; ensino médio.

1 lararoberta-08@live.com.
2 mariadelurdesnazario@gmail.com.
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A Fundação Cecierj (Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do 

Estado do Rio de Janeiro), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (Secti), desenvolve projetos educacionais para a 

população fluminense. Dentre eles encontra-se o Consórcio Cederj (Centro de 

Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro), que desde o ano 

2000 oferece 15 cursos de graduação, em parceria com universidades públicas 

do Rio de Janeiro, a mais de 45 mil alunos, na modalidade a distância. As 

aulas dos diferentes cursos passam, em sua produção, por um esquema de 

trabalho que envolve design instrucional, revisão linguística e tipográfica, além 

de diagramação, em um processo de constante diálogo com os conteudistas. 

A função da revisão, nesse contexto, torna-se relevante, principalmente, 

por garantir que o material entregue à população atenda aos parâmetros 

de qualidade esperados em uma universidade pública e gratuita. Nesta 

comunicação, pretendemos divulgar o trabalho desenvolvido pela equipe de 

revisoras da Fundação, especialmente no setor de Material Didático Impresso. 

Apesar do recente sucateamento a que os serviços e os servidores públicos 

têm sido submetidos, entendemos que este é um trabalho de resistência por/

pela educação, mas, sobretudo, pela consciência de que o conhecimento é 

libertador. 

revisão e resistência: o trabalho nos cursos 
de graduação a distância da fundação cecierj

Licia Rebelo de Oliveira Matos1

Mariana Caser da Costa2

Yana de Mello Gonzaga3

(fundação cecierj/1 ufrj/2 uff, capes)

palavras-chave: revisão; educação a distância; material didático impresso.

1 lmatos@cecierj.edu.br.
2 mcosta@cecierj.edu.br.
3 ygonzaga@cecierj.edu.br.
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Luiz Fernando Veríssimo, em uma entrevista para a revista VIP Exame (1995), 

disse: “Todo escritor convive com um terror permanente: o do erro da revisão. 

O revisor é a pessoa mais importante na vida de quem escreve. Ele tem o 

poder de vida ou de morte profissional sobre o autor”. Nessa perspectiva, 

pode-se afirmar que, o medo de morte do autor amedronta no momento da 

escolha do revisor de texto - um estranho que terá um olhar atento ao trabalho 

detectando as incoerências que ocorrem no processo de escrita. A partir 

dessas considerações, este artigo tem como objetivo discutir alguns caminhos 

sobre a escolha de um bom revisor diante de uma seara de profissionais. A 

busca por esse serviço, geralmente, é como a de um detetive que investiga 

incansavelmente até encontrar um profissional idôneo e experiente que não 

tenha um histórico de desserviço. A pesquisa pela internet, para quem não tem 

indicações de um profissional, apresenta-se como a melhor opção, mas como 

confiar e entregar o texto sem melindres? Nesse sentido, este trabalho propõe 

trazer observações sobre como pesquisar e identificar um bom revisor que 

lapide o texto sem causar a morte do autor. 

a difícil escolha do profissional revisor de textos

Luana Fabrícia Correia Silva1

Vanessa Camila da Silva2 

(cefet-mg)

palavras-chave: revisor de textos; busca profissional; critérios de escolha.

1 luanafcsilva@gmail.com.
2 vanessacamilas@gmail.com.
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O objetivo desta comunicação é discutir a noção de autoria (Foucault; Barthes; 

Bakhtin; Lévy) na produção editorial de materiais didáticos, em particular 

aqueles denominados sistemas de ensino, tomando como ponto de partida as 

especificidades desse tipo de material, que, em geral, é regido por contratos 

de cessão de direitos autorais e se configura como um produto intelectual de 

autoria coletiva, da qual participam diversos atores, entre os quais, muitas 

vezes, o preparador de textos. Mostra-se, portanto, relevante pontuar qual o 

lugar desse profissional na cadeia de produção de materiais didáticos bem 

como problematizar algumas questões relacionadas a seu papel na (des)

construção e/ou ressignificação do conceito de autoria. 

produção de materiais didáticos de sistema de ensino: 
o papel do preparador de textos e a noção de autoria

Luciana Duarte Baraldi1

(fflch-usp/ftd educação)

palavras-chave: noção de autoria; preparação de materiais didáticos; 

sistemas de ensino.

1 luciana.baraldi@usp.br.
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Este trabalho pretende discutir o papel dos diálogos entre autor e revisor para 

o estabelecimento de um determinado texto. Para tanto, o corpus analisado 

consistiu na versão final de uma tese e sua adaptação para livro. A referida 

interlocução evidenciou dois aspectos decisivos deste percurso editorial: 

por um lado, as sugestões do revisor contribuíram significativamente para a 

configuração mercadológica do texto final, para além das esperadas intervenções 

de ordem linguística; e, por outro lado, o resultado desta intervenção sugere a 

expansão, salvaguardando limites e proporções, da noção de autoria. Propõe-

se aqui que o revisor, nesta perspectiva, operou como “co-autor” da versão 

final, pois interferiu, junto a outros sujeitos, decisivamente no processo de 

edição. Nossas reflexões partiram dos trabalhos “O que é um autor?” (1969), de 

Michel Foucault, e Ritos genéticos editoriais: autoria e textualização (2011), de 

Luciana Salazar Salgado.

diálogos com o revisor: implicações genéticas e autorais 
no percurso de transformação de uma tese 

em livro (estudo de caso)

Luiz Henrique Silva de Oliveira1

(cefet-mg)

palavras-chave: revisor; edição.

1 henriqueletras@yahoo.com.br.
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O advento da revolução digital proporcionou o incremento da troca de 

informações entre as pessoas e também entre as empresas/instituições e seus 

públicos. Isso causou o aumento da produção de mensagens institucionais/

empresariais que circulam na sociedade pelos meios de comunicação, as quais 

nos “bombardeiam” intensamente. São campanhas publicitárias nos vários 

meios (TV, rádio, internet e mídias impressas), página na internet, participações 

nas redes sociais, e-mail marketing, cartazes, folhetos, livretos... Somos 

constantemente tão estimulados e provocados, que, por vezes, nem nos damos 

conta do quanto esse tipo de comunicação está presente em nossas vidas. 

Poderíamos, então, atribuir a esse conjunto de publicações o status de produção 

editorial? Ele demanda o trabalho de uma equipe editorial completa: designer, 

redator, arte-finalista, produtor gráfico e revisor de textos. Requer, também, o 

olhar transdisciplinar de um profissional que tenha tanto o domínio da língua, 

quanto a capacidade de transmitir a mensagem de cada publicação da forma 

mais adequada a seu público. Esta apresentação visa discutir a figura desse 

profissional do texto, presente em empresas e em agências de comunicação. 

Serão apresentados os parâmetros desenvolvidos para a produção editorial na 

instituição Serviço Social do Comércio (Sesc) em Minas Gerais.

a produção editorial no contexto 
da comunicação institucional

Márcia Regina Romano1

(centro universitário una belo horizonte)

palavras-chave: produção editorial; comunicação institucional; profissional do texto. 

1 marciaromano2006@gmail.com.

links relevantes: www.sescmg.com.br
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O processo de revisão de e-books é simples, porém importante para a sua 

qualidade. Em média, 98% dos e-books editados na Embrapa são a partir de 

livros impressos, o que já facilita sua revisão, haja vista que não se tem que 

preocupar com a revisão do texto e sim com a revisão de diagramação, uma 

vez que o layout do formato Epub é fluido e não segue a diagramação do livro 

impresso. A revisão do e-book é feita no programa Sigil, no próprio código 

HTML. Na revisão, o e-book é comparado com o livro impresso para verificar 

se, durante o processo de conversão, houve a supressão indevida de trechos 

e se os estilos foram mantidos. São verificados também quebras de linhas 

“forçadas”, quebras de parágrafos, hifenizações e espaços indevidos; chamadas 

e posições de tabelas e figuras ao longo do texto; além de símbolos, fórmulas 

químicas, equações matemáticas, links e padronização do layout. As correções 

que não são possíveis de serem feitas na fase de revisão são anotadas em 

arquivo Word, em forma de relatório, para as modificações pelo diagramador. 

Com esse processo, é possível editar e-books de forma mais ágil, sem erros e 

com qualidade.

a experiência da editora da embrapa 
na revisão de e-books

Maria Cristina Ramos Jubé1

Francisca Elijani do Nascimento2

Wyviane Carlos Lima Vidal3

(embrapa informação tecnológica/pqeb)

palavras-chave: livro digital; edição de e-book; formato epub.

1 cristina.jube@embrapa.br.
2 elijani.nascimento@embrapa.br.
3 wyviane.vidal@embrapa.br.
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Este artigo aborda aspectos relacionados ao campo de atuação do revisor de 

textos, tendo como objetivo de trazer à discussão a problemática da atuação 

deste profissional. Para tanto, são apresentadas algumas das dificuldades 

encontradas pelo revisor para a definição de sua profissão, como a pouca 

oferta de cursos especializados e a ausência de legislação voltada à área. Para 

contextualização, foi traçado um breve panorama histórico da profissão do 

revisor, até a sua atuação contemporânea no ciberespaço, conceito baseado nas 

proposições de Santaella (2003). São analisadas as nomenclaturas atribuídas 

à função deste profissional da linguagem, provenientes tanto do senso comum 

quanto de autores referência sobre o tema. Para fundamentar teoricamente a 

discussão, foram trabalhados os conceitos de gênero e textualidade, a partir 

das perspectivas de Bakhtin e Koch (2001), essenciais para a realização de 

um trabalho de qualidade, que respeite o estilo do autor, o gênero textual e 

a gramática. Conclui-se que o professional deve oferecer mais do que uma 

revisão gramatical, “de português” ou meramente sintática, deve oferecer uma 

revisão textual, abarcando todos os elementos que compõem um texto, de 

modo a melhor se posicionar no mercado. O futuro do revisor não está na 

segmentação, mas na abrangência.

atuação do revisor: 
conceitos e delimitações

Marina Ávila Birriel1

(ufsm)

palavras-chave: revisão textual; gênero; textualidade.

1 especialista em produção e revisão de textos (uniritter), bacharela em letras português; 
marina.birriel@gmail.com.
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Segundo o dicionário online Houaiss, um dos significados da palavra 

“letramento” é a “representação da linguagem falada por meio de sinais; 

escrita”. Entende-se aqui letramento como o conjunto de sinais de revisão 

necessários para o trabalho do revisor. Com o advento das mídias digitais, a 

utilização dos sinais da revisão de textos vem sofrendo adaptações de acordo 

com o material revisado e o suporte. Entretanto, as marcas ou sinais de revisão 

que conhecemos são bastante utilizadas porque muitas editoras ainda realizam 

a revisão no material impresso, em textos já diagramados. Vale ressaltar que 

muitos sinais de revisão caíram em desuso, seja pela falta de necessidade, seja 

pela falta de reconhecimento por parte do diagramador. Já o PDF, por exemplo, 

tem ferramentas próprias que viabilizam a revisão, mas se o diagramador que 

for aplicar as emendas não acompanhar as caixas à direita do texto, algumas 

delas podem se perder pelo caminho. Recentemente foram criados carimbos 

dos sinais de revisão para serem utilizados em arquivos de PDF o que viabiliza 

muito o trabalho de revisão nesse formato de arquivo.

evolução do letramento no trabalho do revisor:
do impresso ao digital

Mônica Rodrigues de Lima1

(sophia editorial)

palavras-chave: letramento; impresso; digital.

1 sophiaeditorial@uol.com.br.

links relevantes: www.sophiaeditorial.com.br

http://www.sophiaeditorial.com.br
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Esta comunicação objetiva apresentar reflexões sobre o papel formativo de 

revisores de texto atuantes em instituições de ensino, com base na experiência 

da editora do Instituto Federal de Goiás (IFG). No mundo contemporâneo, o fácil 

acesso a recursos tecnológicos possibilita a publicação de uma infinidade de 

textos, o que não implica, no entanto, um aprimoramento da produção textual, 

mesmo em âmbito acadêmico. O recebimento de originais com faltas graves 

aos fatores de textualidade suscitou na equipe da Editora IFG a necessidade 

de promover atividades para formação de seus autores em potencial, valendo-

se da experiência dos profissionais envolvidos no trabalho de preparação e 

revisão. Procedeu-se, com esse propósito, à oferta de minicursos sobre redação 

acadêmica e à realização de palestras e mesas-redondas sobre o processo 

editorial, articuladas ao detalhamento dos critérios linguísticos aplicados 

na avaliação das propostas de publicação. Essas ações têm contribuído para 

a elevação da qualidade dos textos recebidos pela editora, favorecendo, 

previamente, a tarefa de preparar o material escrito a ser publicado. Os 

revisores, especialmente quando inseridos no cotidiano de uma instituição 

de ensino, podem, portanto, exercer um importante papel de mediação no 

processo de letramento da comunidade acadêmica para um desempenho 

exemplar no exercício da escrita. 

 papel formativo de revisores de texto 
atuantes em instituições de ensino

Olliver Robson Mariano Rosa1

Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz1

(instituto federal de goiás)

palavras-chave: revisão de textos; formação; escrita.

1 olliver.rosa@ifg.edu.br. 
2 vanderleida.queiroz@ifg.edu.br
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De acordo com Soares (2002), letramento envolveria leitura e escrita, enquanto 

práticas sociais, e eventos que se relacionariam com o uso e função dessas 

práticas, mas, ainda para a autora, não apenas isso, envolveria também o 

estado ou condição de quem as exerce. Sendo a intervenção textual um dos 

exercícios dessa prática, como revisores, preparadores e editores de texto 

assumiriam esse estado ou condição nos embates entre normatividade e 

genericidade, quando da plasmação quirográfica, tipográfica ou digital dos 

seus objetos de trabalho, o texto, em geral verbal e escrito? De que maneira, 

na assunção desse estado ou condição, agregar-se-iam outros conceitos, 

mormente sociolinguísticos, nos olhares de alteridade dos envolvidos? Seria 

lícito até propor outro nome para esse exercício profissional, chamando-o de 

“revisamento”, tal a relação que pode guardar com o conceito de letramento e 

tal o revezamento de percepções, valores e possibilidades do trabalho “final”? 

Para propor respostas a tais questionamentos, adotaremos, como objeto de 

estudo, a intervenção interativa apresentada por Ruiz (2001), para observar, 

em conexão com o tema do fórum, as relações que esse tipo de revisão textual 

poderia ter com letramento e, então, sugerir denominá-la “revisamento”, no 

que acreditamos ser, além do cotejado, a pertinência desta comunicação.

revisão ou “revisamento”?

Paulo Anízio Martins de Souza1

(assembleia legislativa do estado do tocantins)

palavras-chave: revisão; letramento; “revisamento”.

1 exerce a função de consultor legislativo/revisor na assembleia legislativa do estado
do tocantins desde 2006; paulodesouza350@gmail.com.
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O curso de graduação em Letras do Cefet-MG é um bacharelado e foi 

implementado em 2010, com proposta curricular distinta da maioria de seus 

congêneres brasileiros. Possui linha de formação em Tecnologias de Edição 

e pretende, explicitamente, desenvolver em seus alunos competências 

relacionadas à edição, em produtos impressos e digitais. Contempla o 

interesse de um público que busca a formação em Letras para atuar como 

produtores ou gestores editoriais, aliando conhecimentos específicos dessa 

área - redação, edição e revisão textuais em vários gêneros - ao conhecimento 

crítico e reflexivo dos procedimentos técnicos nessas atividades. Neste 

trabalho, objetivamos uma reflexão sobre o processo de implementação e 

consolidação do curso, tecendo também uma comparação entre a proposta 

inicial de Letras-Tecnologias da Edição e a reformulação do Núcleo Docente 

Estruturante, com vistas a incorporar as contribuições de pares, a experiência 

dos anos iniciais de funcionamento efetivo do curso, além de aprimorar 

estudos já empreendidos para a reformulação. Nossas discussões demonstram 

que a organização prevista em oito eixos é adequada aos objetivos de formar 

um perfil profissional de Letras capaz de um desempenho bem-sucedido no 

campo da produção editorial, embora alguns aspectos sempre precisem ser 

revistos e aperfeiçoados.

graduação em letras-tecnologias da edição do cefet-mg:
uma experiência de formação em edição e revisão

Patrícia Rodrigues Tanuri Baptista1

Ana Elisa Ribeiro2

Ana Maria Nápoles Villela3

(cefet-mg)

palavras-chave: curso de letras; edição; formação do revisor.

1 ptanuri@hotmail.com.
2 anadigitalpro@gmail.com.
3 anamariavillela@gmail.com.
 
links relevantes: http://www.letras.cefetmg.br/
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O material didático para educação a distância (EaD) possui dinâmica e 

características diversificadas do ensino presencial. Várias etapas estão 

envolvidas em seu processo de elaboração, dentre elas a produção e a revisão 

textual. Dessa forma, objetivando evidenciar a interação sociodiscursiva entre 

autor e revisor no processo de elaboração de material didático em EaD, neste 

trabalho é analisada a produção textual de professores bem como sua reescrita 

após a intervenção dos revisores. Para tal, foram escolhidos cinco textos/aulas 

do material didático do curso de Letras a distância, de uma instituição pública 

de ensino da Paraíba. Esta pesquisa tem caráter qualitativo-interpretativista e 

utiliza corpus documental. Para análise dos dados, baseou-se nos postulados 

teóricos do Interacionismo Sociodiscursivo quanto ao conceito de ação 

de linguagem e às capacidades que se mobilizam nela (BRONCKART, 1999; 

CRISTÓVÃO, 2007). Essas capacidades de linguagem são as categorias de análise 

por meio das quais os textos são analisados. Dentre os resultados, destaca-se 

que a revisão focaliza o texto em sua dimensão plena, englobando as diferentes 

capacidades de linguagem, e a interação sociodiscursiva entre revisor e autor 

contribui para a qualidade do material didático, o que torna a revisão, assim, 

uma etapa indispensável no processo de elaboração desse material.

a produção de material didático em educação a distância:
da intervenção do revisor à 

reescrita do professor

Raquel Ribeiro Diniz1

(proling-ufpb/ifpb)
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http://tinyurl.com/j2oamnj
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A presente comunicação intenta descrever os principais aspectos referentes 

a uma pesquisa de mestrado cuja investigação aborda a questão da leitura 

direcionada a textos publicitários. Para tal, pretende-se realizar análises entre 

seções presentes em dois volumes de livros didáticos de Língua Portuguesa do 

Ensino Médio aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD-2015) 

que se propõem a realizar atividades de leitura e interpretação em torno deste 

gênero. A presença massiva da publicidade em variados contextos, alinhada 

a seus objetivos para tentar persuadir seu público-alvo, confere papel de 

destaque à linguagem e suscita o interesse pelo desenvolvimento de atividades 

comprometidas em favorecer a formação de educandos preparados para 

tomar posturas crítico-reflexivas. Ao mobilizar subsídios teóricos pertinentes, 

busca-se investigar como as atividades trazidas pelos volumes selecionados 

podem favorecer ou inibir a promoção do Letramento Crítico, responsável por 

ampliar paradigmas de leitura. Tal pesquisa coaduna-se à temática do evento 

na medida em que, além de abordar questões concernentes aos letramentos, 

seus resultados poderão favorecer a problematização da relação entre autores 

e mercados editoriais envolvidos na produção de livros didáticos, em função 

de exigências colocadas pelo MEC, visto que aspectos gráfico-editoriais são, 

atualmente, um dos critérios para a aprovação de obras inscritas no PNLD. 

(re)construindo práticas de leitura:
texto publicitário e letramento crítico no 

livro didático de língua portuguesa

Rogério Macedo de Oliveira1

(ufscar/capes)
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Esta comunicação parte do pressuposto de que a revisão de um texto de 

qualquer natureza envolve as múltiplas dimensões do indivíduo: social, 

histórica, linguística, cognitiva, subjetiva etc. Dessa forma, pensar a prática de 

revisão de textos apenas como uma etapa técnica subsequente à produção 

escrita é limitante e arcaico. Para melhor entendimento dessa questão, esta 

comunicação propõe um olhar sobre a revisão de textos a partir das teorias 

modernas dos estudos da linguagem, como a Análise Crítica do Discurso (ACD) 

vinculada ao linguista inglês Norman Fairclough, em uma perspectiva crítica. 

O objeto de análise desta comunicação são duas notícias referentes ao tema 

“deficiência”, retiradas de dois veículos brasileiros de comunicação diferentes. 

A reflexão principal é sobre a importância de o revisor de textos ter uma visão 

de mundo crítica, para além do conhecimento sobre as correções gramaticais e 

a norma padrão da língua portuguesa. O objetivo é contribuir para a construção 

de novas perspectivas em relação à prática de revisão de textos, no sentido de 

acompanhar as transformações profissionais relativas à mediação editorial e 

ao mercado de trabalho.

um olhar sobre a revisão de textos
a partir da análise crítica do discurso 

de norman fairclough*

Sílvia Urmila Almeida Santos1
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1 profissional autônoma; silvia.almeida@gmail.com. 
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*apesar da aprovação deste trabalho pela comissão científica do III fórum, não será possível à 
autora comparecer ao evento.

http://eurevisosim.wordpress.com
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Como responsáveis por uma editora digital focada na produção de livros infantis, 

tivemos de fazer a escolha pelo formato de nossas publicações ao avaliarmos 

que as duas possibilidades atuais, AppBooks e eBooks, resultam em produtos 

que apresentam características, objetivos e canais de distribuição diferentes. 

É possível identificar, na história do livro infantil, que este sempre foi aberto 

à inclusão de novos conceitos e recursos – mas mantendo a história contada 

como protagonista. Tendo como base conceitos pedagógicos e mercadológicos, 

buscamos compreender o papel destes dois produtos distintos e optamos pela 

produção de ebooks, pois se encaixavam melhor com nossos objetivos, entre 

eles, o trabalho de fomento à leitura.

appbooks e ebooks infantis:
dois conceitos distintos

Suria Scapin Vaz de Oliveira1

Isabela Parada2

(editora pipoca)
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www.linkedin.com/in/IsabelaParada






