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 Os textos aqui reunidos são resumos expandidos que registram 
algumas das reflexões do III Fórum Nacional sobre a Formação e a Atuação 
Profissional do Revisor de Textos, cujo tema foi Mediação editorial, 
Letramentos e Mercado. 
 Há, como se verá, muita variedade, pois o tema é tão amplo 
quanto esclarecedor da complexidade inerente aos muitos processos 
que constituem a criação, a produção e a distribuição – etapas e práticas 
em si mesmas também bastante diversas – dos textos que circulam pelo 
mundo. Nesse universo, aquilo que se entende por revisão é, muitas vezes, 
gatilho para reflexões muito produtivas, mas nem sempre publicizadas, 
e menos ainda debatidas. Nesta pequena mostra, podemos vê-las bem 
representadas.
 Por isso, é uma grande alegria para nós destacar aquela que 
pensamos ser a maior qualidade desta reunião de textos: a partilha de 
conhecimentos que não provêm apenas da academia, mas também do 
dia a dia dos profissionais do texto, sobretudo do revisor, que, como os 
resumos mostram, tem como parte substancial do trabalho a pesquisa (em 
sentido amplo) e a reflexão constante sobre a comunicação estabelecida 
em todo tratamento editorial de textos.
 Nesse sentido, substancial também é o modo como a alteridade se 
mostra nesses ofícios editoriais, em que a observação de um outro enseja, 
ao mergulhar num texto autoral, a volta do autor a seu texto visto pelos 
olhos desse seu outro, que procura antever os futuros olhares que por ele 
correrão, num ciclo de mediações que nunca se encerra.
 São diversos os materiais, as práticas e as problemáticas abordados 
aqui de diferentes perspectivas: poesias, produções de alunos do ensino 
médio, materiais didáticos de ensino presencial e a distância, livros de 
crônicas, plataformas de leitura, periódicos científicos, livros de literatura 
infantil, livros técnico-científicos, materiais de formação para revisores de 
textos, livros adaptados de teses, coletivos editoriais, mídias digitais, livros-
imagem, textos institucionais, artigos de divulgação científica, narrativas 
poéticas, e-books... Enfim, é de textos sobre a edição de textos que se trata. 
 Esperamos, com isso, que esta publicação suscite novas considerações, 
alicerces e sobrevoos.

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

Introdução

Revisar originais de poesia contemporânea 
para publicação é, para nós, atuar para 
além da superfície do texto, equacionando 
a correção que envolve o conhecimento 
específico sobre o gênero discursivo e as 
normas gramaticais, bem como um olhar 
respeitoso à Autoria, por isso a atenção 
aos usos linguísticos de quem escreve. 
O olhar do(a) revisor(a) volta-se ainda a 
aspectos como estilo (versificação e ritmo) 
e homogeneização do texto (pontuação, uso 
de maiúsculas e minúsculas, itálicos), cujos 
usos discutiremos. 
É comum, nos processos de escrita, muitas 
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ARRUDA PENTEADO, Ana Elisa de ¹

BARBOZA, Beatriz Regina Guimarães²

vezes fragmentários, que as escolhas, quanto 
ao estilo e à homogeneidade dentro do 
texto, não sejam conscientes. O(a) revisor(a) 
atua como intermediário(a) entre público-
leitor e autor(a), e como especialista, termo 
despido aqui de qualquer autoritarismo: 
antes sugere que impõe, em prol do êxito 
do texto. Nesse processo, a ferramenta 
“Comentários”, do Word (Painel de Revisão), 
e o e-mail mostram-se muito eficientes 
para a discussão e a argumentação pontual 
de cada alteração sugerida. Afinal, embora 
ambos(as) os(as) envolvidos(as) desejem a 
mesma coisa, o sucesso do texto, trata-se de 
uma negociação. Para isso, é preciso diálogo, 
não bastando que correções se sobreponham 

¹ Editora Urutau/Margem da Palavra (ana_penteado@editoraurutau.com.br).
² Mestranda em Estudos da Tradução no PGET e revisora na Editora Urutau (beatriz.r.guimaraes@gmail.com).



ao texto original.

Discussão e Resultados 

Apresentamos três casos pontuais de revisão. 
Seus/suas autores(as) serão nomeados como 
A1, A2 e A3 para que sua identidade seja 
preservada. 

Caso 1: quanto à normatividade X 
sonoridade
A1 tinha um poema sem métrica, mas com 
algumas rimas. A revisora observou, ao 
longo do texto, uma oscilação entre a 2ª e a 3ª 
ps/sg. Ao serem homogeneizadas, uma rima 
foi afetada: “sapoti”/“de ti”, pois o pronome 
oblíquo “tu” foi substituído por “você”.
Sugeriu-se uma recriação: ao invés de “sapoti”, 
“saquê”, pois se tratava de experimentar um 
paladar pouco comum. A2 recusou e optou 
por suprimir o pronome oblíquo, preferindo 
a sonoridade das aliterações “sapoti – 
apronte-se – pena”. 

Caso 2: quanto à homogeneização do texto
O olhar externo da revisora chamou a 
atenção de A2 para o fato de que havia 
o uso de substantivos próprios, ao longo 
do texto, grafados indiscriminadamente 
com minúscula. Atentado para o fato, A2 
ponderou que realmente não havia razão 
para “Normandia” (“...em uma praia da 
Normandia”) acatar a norma e Bach (“na 
música de bach”) ou Bas Jan Ader (“como 
fez/bas jan ader”), não. Esses e outros 
substantivos próprios receberam, então, a 
maiúscula com a anuência de A2. 

Caso 3: quanto à ideologia
A3 trazia em seu texto o uso pontual de 
estrangeirismos sem itálico. Acreditou-se, 
por isso, não se tratar de estilo, isto é, de 
uma incorporação poética ao texto, mas 
de uso ocasional, valendo os itálicos. A3, 
porém, defendeu seu direito de não usar a 
marca por “questões estéticas”. Objetamos 

que, ao não pôr o termo estrangeiro em 
itálico, aceitava passivamente a interferência 
de uma língua hegemônica, no caso o inglês. 
Assim, a revisão se resolveu com uma nota, 
para que a Editora não se omitisse sobre o 
tema.

Conclusão 

O caso A1 revela aceitação incondicional. 
A2, aceitação parcial (com reformulação 
do texto original) e A3 uma recusa 
determinada. Nenhuma dessas escolhas 
caberia estritamente à revisão, porém a 
intermediação do(a) revisor(a) de textos é 
crucial para esse outro olhar sobre o texto 
original. É somente pelo diálogo estabelecido 
entre revisor(a)/autor(a) que tais textos 
ganharam em coerência e força como obras 
poéticas. Para o sucesso da argumentação, o 
profissional do texto precisa dominar não só 
a língua, mas o próprio gênero em questão. 

Referência 

SALGADO, L. S. Ritos genéticos editoriais. 
2. ed. Bragança Paulista: Margem da Palavra, 
2016.
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correção textual 
realizado em 
produções escritas 
de alunos do ensino 
médio de uma escola 
pública em goiás

Introdução 

No trabalho aqui apresentado, analisamos a 
correção textual realizada por um professor 
nos textos de alunos do Ensino Médio de uma 
escola pública de Goiás. Fundamentamos 
a análise na proposta dos PCN do Ensino 
Médio (2000) de ensino de língua em 
uma abordagem sociointeracionista e em 
pressupostos teóricos sobre os tipos de 
correção textual (RUIZ, 2010; SERAFINI, 
2004), sobre a abordagem do ensino de 
português (ANTUNES, 2003) e sobre 
metodologias de como propor a produção 
de textos na escola (SERAFINI, 2004; 

ASSIS, Lara Roberta Silva¹

NAZÁRIO, Maria de Lurdes²

PASSARELLI, 2004).
Objetivamos compreender melhor o 
processo de correção, procurando identificar 
quais são os tipos de correção presentes nos 
textos e debater como essas intervenções 
têm contribuído e/ou podem contribuir 
para o desenvolvimento da competência 
comunicativa escrita dos discentes. 

Metodologia

A pesquisa segue o paradigma qualitativo 
(BORTONI-RICARDO, 2008) e foi realizada 
com um único professor de uma escola 
pública de Goiás nas seis turmas do Ensino 

¹ Pós-graduanda em Linguagem, Tecnologia e Ensino (lato sensu) na Universidade Estadual de Goiás, câmpus Itapu-
ranga (lararoberta-08@LIVE.com).
² Professora da Universidade Estadual de Goiás (mariadelurdesnazario@gmail.com).



Médio em que este leciona. O estudo foi 
realizado por meio de pesquisa bibliográfica 
e de campo. Foram recolhidos cerca de 300 
textos e 30 cadernos de produção escrita dos 
alunos. Realizamos também uma entrevista 
com o professor sobre o seu trabalho de 
produção e correção de texto e seus critérios 
de correção.

Resultados e Discussão

Na análise do corpus, identificamos que 
o docente propõe aos alunos um grande 
número de produções: de fevereiro a abril de 
2016, a média foi de dez textos; isso acarretou, 
entre outros problemas, a impossibilidade 
de corrigir sua totalidade. Constatamos 
também que os critérios de correção 
do professor se referem quase sempre 
a problemas da superficialidade textual 
(ortografia, concordância, acentuação, 
pontuação e escolhas lexicais).
Sobre os tipos de correção, o docente utiliza 
predominantemente as correções indicativa 
e resolutiva, as quais não favorecem um 
trabalho reflexivo sobre os problemas dos 
textos. No processo de aprendizagem da 
escrita, a união das correções classificatória 
e textual-interativa seria uma escolha 
pedagógica adequada na busca por ampliar 
a competência escrita dos alunos. Nessas 
correções, o professor estimula e ensina o 
aluno a refletir sobre o seu texto e a corrigi-
lo sozinho.
Em relação ao trabalho com correção, na 
entrevista, o docente explica que auxilia os 
alunos que o procuram, tirando dúvidas 
sobre o texto. Fica claro que não há escolhas 
pedagógicas que focalizem o processo de 
correção em um diálogo com os alunos, 
pensando inclusive no processo de reescrita 
textual, importante no trabalho com 
produção de texto no ensino básico.

Conclusões 

Interpretamos que o ensino de produção 
de texto nas turmas trabalhadas se 
enquadra em uma perspectiva tradicional. 
Há uma preocupação demasiada com 
superficialidades textuais numa tentativa 
de ensinar o uso padrão do português 
escrito, em detrimento de um trabalho 
com os processos de produção textual. 
Considerando a etapa de correção dos textos, 
a ausência de um diálogo com os discentes 
sobre os problemas encontrados, com 
utilização das correções textual-interativa 
e classificatória, pensando na reescrita 
dos textos, prejudica o desenvolvimento 
da competência comunicativa escrita dos 
alunos. 

Referências
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a revisão de textos 
como local de 
poder-saber

Para além dos problemas inerentes à 
profissão, há um lugar reservado ao revisor 
de textos e que talvez desconheçamos, um 
lugar de invisibilidade. Ele aparece sempre 
pelo erro. Como outro profissional que 
também fica invisível em seu trabalho − o 
tradutor −, embora por outras razões, o local 
de expressão de discurso do revisor serão as 
emendas, os comentários, as correções… 
Assim, o objetivo desta reflexão é discutir 
o lugar que ele ocupa, no qual guarda o 
saber que detém e que expressa seu poder: 
o poder-saber.
A expressão hifenizada foi cunhada pelo 
filósofo Michel Foucault (1979). Sua pesquisa 

BARROS, Débora de Castro¹

sobre as articulações do poder pode servir 
de base para examinar o discurso do revisor, 
presente no próprio trabalho que realiza, e o 
lugar ocupado por ele.
Em síntese, os estudos de Foucault 
(2004) são divididos em duas fases, não 
necessariamente estanques: a arqueologia 
do saber e a genealogia do poder. A 
primeira será responsável pela detecção dos 
discursos e de sua formação histórica em 
determinado campo de saber. O discurso, 
dentro da arqueologia, tem uma ordem, 
uma normatividade − a ordem do discurso −, 
que ultrapassa as categorias linguísticas e 
normativas da língua. 

¹ Mestra e doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Letras Neolatinas (opção Língua Francesa, Tradução) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Bolsista Capes. Copidesque e revisora de textos, com 20 anos de atua-
ção no mercado. Tradutora.



A segunda fase é a da genealogia do poder. 
A noção de poder, para Foucault, difere do 
que o compreendemos correntemente. Não 
se trata de algo simplesmente repressivo; 
está pulverizado no tecido social, em 
todas as instâncias, bem como nas 
produções discursivas. O poder é produtor 
de individualidade, de mais poder, de 
segregação e também de junção. Não vem 
de cima, mas se espraia, configurando-se 
em um micropoder, que é mais eficaz que o 
poder reconhecido como autoritário − mais 
eficaz porque não localizável.
Dessa forma, entendemos que o lugar 
ocupado pelo revisor no mercado no qual 
atua, ainda que desvalorizado, é de prestígio. 
Ele é aquele que sabe demais. E há muitos 
revisores que exercem essa função, ou esse 
poder, de forma tirana. Eles esquecem que 
trabalham na maior parte das vezes com 
somente um registro de língua, o normativo, 
mas que há outros que somente não são 
legitimados, porque, como diz Foucault, 
estão fora da teia discursiva que os seleciona. 
Assim, em vez de contribuir para diminuir 
o preconceito linguístico, esses revisores 
acabam por reforçá-lo.
Pensar o lugar que esses profissionais 
ocupam é pensar o lugar de seu discurso e 
o lugar de produção de conhecimento, de 
produção de saber e, assim, de exercício de 
poder, em virtude da posição que ocupam 
na sociedade, posição esta que dá a seu 
discurso um caráter de “verdade”, pois ele 
também passa a ser legitimado. Contudo, 
essa verdade, na visão foucaultiana, não 
existe, pois a verdade é construída no e pelo 
discurso.
Desse modo, como o revisor pode trabalhar 
para combater o preconceito linguístico? 
Seu lugar é um lugar de poder-saber, isto 
é, ele é legitimado para falar sobre a língua, 
dar explicações, fazer correções… Quem 
lhe deu esse poder? O próprio tecido social 

e a formação discursiva na qual o discurso 
que ele produz se insere. Como indivíduo, 
ele exerce seu micropoder e pode, por meio 
de seu discurso, de seu trabalho, de seu 
saber, explicar como há registros de língua 
diversos.
A verdade discursiva pode ser produzida 
em seu discurso. Ele pode sair de seu lugar 
muitas vezes renegado para um papel ativo 
positivo, pensando na positividade do poder 
foucaultiana. O profissional de textos não 
está nos bastidores. Ele se colocou lá. Está na 
hora de tomar a frente da cena e de, sempre 
cuidadosamente, tomar a palavra.

Referências

FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Org. 
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Janeiro: Forense Universitária, 2004. 
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materiais didáticos: 
coerções da cena 
genérica e sua relação 
com a instância 
autoral 

Tradicionalmente, materiais didáticos 
são dispositivos comunicacionais sob 
responsabilidade autoral de sujeitos 
credenciados como especialistas e, portanto, 
capazes de formalizar materialmente seus 
conhecimentos na área. Nos interessa pensar 
aqui a relação entre essa autoria, na qual 
atuam diversos coenunciadores editoriais 
(SALGADO, 2016) – “autores” no sentido 
canônico do termo, editores, coordenadores, 
revisores etc. –, e o regime enunciativo a 
que ela deve responder, uma vez inscrita na 
tradição dos “didáticos”, com foco naqueles 
que se direcionam ao ensino de língua.
Conforme a tradição francesa dos estudos 

BOSCHI, Helena¹

do discurso, e mais pontualmente as 
cenas da enunciação (MAINGUENEAU, 
2008[2006]) e seu desdobramento na análise 
dos ritos genéticos editoriais (SALGADO, 
2016), todos os enunciados se inscrevem 
em gêneros discursivos, que formatam as 
práticas de uma dada comunidade e são 
por elas formatados, a cada escape e a cada 
permanência, numa via de mão dupla. 
Existem, portanto, indícios diversos que 
acionam memórias quando relacionados 
a certas institucionalidades e a certos 
modos de dizer que, assim sendo, apontam 
pertencimentos: que editora publica o 
material, qual sua organização textual, de 
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que temas trata e como, seu título, seus 
autores. 
O livro didático é, certamente, uma cena 
genérica emblemática do discurso didático, 
de larga tradição nas atividades escolares 
por sua vocação para a estabilização dos 
sentidos e, portanto, para a coesão social 
das comunidades nas e para as quais são 
produzidos. Por essa razão, junto com outros 
instrumentos linguísticos, como gramáticas 
e dicionários, foi um dispositivo crucial na 
consolidação de línguas oficiais de Estados-
nação no século XIX. As normas que regem 
o funcionamento dessa cena genérica e a 
avalizam como meio de transmissão do 
conhecimento se relacionam diretamente 
à autoria, legitimada por um conjunto 
de questões, como a formação daqueles 
que se responsabilizam pelo material, o 
reconhecimento que detêm no campo 
de saber em questão, a casa editorial que 
publica o material e, não menos importante, 
seu suporte, cujo formato canônico é o livro 
em papel.
O que permite dizer que uma dada 
discursividade é “um material didático” 
é, portanto, o enraizamento social desse 
conjunto de regularidades que ativam 
uma certa instituição de fala. A aparente 
variedade numa vitrine de didáticos, ainda 
que em uma mesma área do conhecimento, 
pode ser tratada em termos de cenografia, 
que é o que permite uma encenação 
singular da enunciação sobre o alicerce mais 
enrijecido da cena genérica. No caso do 
ensino de português, os livros se apresentam 
de distintas maneiras no que diz respeito à 
metodologia de ensino, ao design gráfico, 
às imagens selecionadas, às atividades 
propostas; no entanto, o que se pode e o 
que não se pode dizer, que implica o modo 
como se diz, se ancora na função primeira 
desse gênero textual: transmitir um legado 
(DEBRAY, 2000).
Assim, problematizar a validade de certos 
pressupostos (a homogeneidade linguística e 

cultural, principalmente) em um espaço em 
que, tradicionalmente, se afirmam certezas, 
pode significar colocar em cheque o próprio 
gênero em questão e, por extensão, a instância 
autoral. O famigerado caso do Por uma vida 
melhor é ilustrativo desse funcionamento: 
a autora sofreu retaliações públicas por um 
posicionamento de leve rompimento com 
uma tradição, o que obrigou outras instâncias 
autorais, como a coordenação pedagógica 
da editora e instituições fiadoras, como o 
Ministério da Educação (MEC), a soltarem 
esclarecimentos na mídia. 
Talvez por esse motivo, ainda que 
empreendimentos editoriais recentes partam 
de uma proposta de ensinar “o” português em 
sua diversidade, o que se verifica, ao fim e ao 
cabo, é um conflito entre a singularidade e 
a pluralidade (SALGADO; BOSCHI, 2016), 
entre as memórias escolares que delimitam 
o cerco desse gênero discursivo e os escapes 
que se mostram nas cenografias, mas que 
ainda não conseguem alargar espaços 
canonicamente instituídos. 
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p. 17um problema de 
autoria em 
“ô, raça! má notícia 
é a maior diversão: 
o humor de tutty 
vasques na internet”

Um livro de capa cinza, impressa em papel 
cartão Triplex 250g/m2, com miolo em 
papel Pólen Soft 70g/m2, utilizando as 
fontes Quadraat e Futura, nas dimensões 
16x23cm, uma ilustração de Pojucan na 
capa, delineando um rosto de perfil com 
traços retos e pontiagudos, com fundo preto 
e arrobas coloridos por todo o desenho, 
imagem que representa Tutty Vasques, e um 
problema de autoria.
Publicado pela Editora Apicuri, o livro Ô, 
raça! má notícia é a maior diversão: o humor 
de Tutty Vasques na internet reúne textos de 
Tutty Vasques publicados na internet entre 
2001 e 2015, e se divide em três partes: Fatos 
Irrelevantes, que traz um compilado de 

CHAGAS, Diogo¹

microtextos; Diário de Bordo, com os textos 
mais longos; e Retratos Falados, que reúne 
textos sobre celebridades. Com um histórico 
de publicação de mais de 30 anos, desde 
1986, Tutty Vasques, jornalista/humorista, 
como se define, escreve diariamente o que 
chama de “crônicas de costume do noticiário 
diário”, sempre com um tom humorístico, 
cujas estratégias de humor são observadas 
em Chagas (2016, 2017).
O que nos interessa ao olhar esse objeto 
editorial é a questão da autoria: é atribuída 
a Tutty Vasques a autoria de todos os textos, 
mas a seleção e a organização são atribuídas 
a Fábio Rodrigues, e a ficha catalográfica 
apresenta Alfredo Ribeiro, ortônimo de 
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Tutty Vasques, como autor do livro. O 
próprio nome Tutty Vasques, aliás, suscita 
uma série de considerações.
Maingueneau (2006) propõe que há 
diferentes níveis de autoria: i) fiador, que 
se responsabiliza pelo texto; ii) autor-ator, 
que gera seus produtos e gere sua trajetória; 
iii) autor-auctor, correlato a uma obra. 
Numa escala gradativa, entendemos que 
o fiador estaria no menor nível, enquanto 
o auctor alcançaria o nível mais alto. Para 
atingir um estatuto de auctor, há vários 
fatores condicionantes que partem desde 
uma autoralidade “dispersa”, em que um 
jornalista, por exemplo, se responsabiliza 
pela produção de textos que noticiam fatos 
diversos, até uma reunião desses textos 
em coletânea, que pode ser feita tanto pelo 
próprio autor quanto por um terceiro, o que 
já confere a este autor o estatuto de auctor, 
embora sua consagração seja validada no 
momento de sua inserção numa rede de 
pessoas cujos estatutos contribuem nessa 
mediação.
Em Chagas (2017), consideramos que Tutty 
Vasques seja um auctor em ascensão, ou 
pelo menos não lido como outros autores 
célebres da literatura, ocupando, porém, um 
lugar que dá condições para que esteja na 
posição de auctor.
Ainda considerando o que propõe 
Maingueneau (2006) sobre o processo de 
criação autoral, a paratopia criadora, em 
Chagas (2017) discutimos que o próprio 
nome Tutty Vasques suscita uma longa 
discussão. Nesse trabalho, embasados em 
Maingueneau (2006), entendemos a autoria 
como uma gestão a que se liga uma imagem 
de autor que emerge do funcionamento de 
três instâncias: a da pessoa, a do escritor e a 
do inscritor. Quando analisado em cada uma 
dessas esferas, notamos uma dificuldade 
em classificar a pessoa e o escritor Tutty 
Vasques, já que não se trata nem de um caso 
de heteronímia nem de pseudonímia, 

uma vez que divide corpo com Alfredo 
Ribeiro, suposto ortônimo.
Considerando o estatuto de auctor de Tutty 
Vasques e a dificuldade em defini-lo dentro 
do modelo de paratopia criadora, o que 
temos no livro Ô, raça! é a dificuldade de 
delimitação da autoria. Temos dois auctores, 
Tutty Vasques, a quem se atribui a autoria 
dos textos, e Fábio Rodrigues, que tem tanto 
as condições de compilar os textos quanto 
de editá-los. Ademais, quando se trata de 
uma responsabilidade jurídica, o copyright 
está reservado para Alfredo Ribeiro, que não 
ocupa o espaço inscricional nesse processo 
de gestão autoral, mas que empresta dados 
biográficos que alimentam a trajetória de 
Tutty Vasques. 
A publicação do livro em questão, dada 
a conjuntura apontada, conjura um gesto 
que intenta a consagração do nome de 
Tutty Vasques, objeto editorial cujo valor 
simbólico torna perene um autor.
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gestão de autoria 
em plataformas 
de leitura: espaços 
canônico e associado

A atual pesquisa aqui resumida pretende 
compreender como se constitui a autoria 
de “autores desconhecidos” cujos modos 
de produção e publicação, bem como a 
gestão da própria obra, se dão por meio 
das plataformas de leitura e escrita – 
plataformas colaborativas – que vemos 
como emblemáticas do atual período. 
Para tanto, observamos o funcionamento 
do espaço canônico e do espaço associado 
(MAINGUENEAU, 2012) suscitados por 
esses “escritores” (como são designados nas 
plataformas). 
É cada vez maior o número de plataformas 
e comunidades de leitores disponível na 
internet, como, por exemplo, Skoob, Orelha 
de Livro, Livreto, Goodreads, entre outras. 

CHIEREGATTI, Amanda¹

Há desde comunidades em redes sociais, nas 
quais é possível registrar leituras e opiniões 
sobre livros, até plataformas colaborativas, em 
que é possível encontrar milhares de títulos 
inéditos disponíveis para leitura gratuita, 
como é o caso das plataformas estudadas 
– Wattpad e Widbook. Essas plataformas 
colaborativas oferecem, a princípio, uma 
mútua satisfação: de um lado, o leitor, que 
dispõe de um catálogo imenso de títulos à 
sua escolha, podendo ler no computador ou 
em outros dispositivos (smartphone, tablet 
etc.); de outro, o responsável pela escrita de 
determinado texto, geralmente aspirante a 
escritor, que tem seu texto lido e divulgado 
por outros usuários – por meio de curtidas 
(que não necessariamente apresentam essa 
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denominação nas plataformas estudadas), 
compartilhamentos e comentários, além da 
importância do número de visualizações, 
que podem funcionar como um atrativo 
para editoras, já que servem como indício 
do interesse dos usuários (leitores).
Segundo nossa hipótese de trabalho, apesar 
das novas tecnologias e da adesão a essas 
novas práticas de leitura, o livro impresso 
ainda carrega o status de legitimador. Para 
ser livro, o texto precisa ser impresso; só 
assim é obra. Há, então, a coexistência entre 
os formatos impresso, eletrônico e, agora, 
on-line, o que transforma a circulação dos 
objetos editoriais. Indo um pouco mais 
adiante em nossa hipótese, trata-se de 
considerar que o livro impresso como objeto 
editorial é legitimador da autoria, conferindo 
ao usuário-autor o status de escritor. 
A partir disso, buscamos responder a 
algumas questões que se põem: por que as 
plataformas nomeiam o conteúdo de formas 
distintas (“histórias” na Wattpad e “ebooks” 
na Widbook)? Afinal, o que uma obra 
precisa ter, em cada uma das plataformas, 
para ser considerada livro? O que é um 
livro? A partir dessas reflexões, apoiadas em 
estudos de historiadores, trabalhamos com a 
hipótese segundo a qual o “valor simbólico” 
do livro relaciona-se com o que Foucault 
(2013) designa heterotopia. Tal hipótese nos 
permite pensar o livro como um objeto-
sistema típico das trocas capitalistas e tratar 
a questão da autoria e da leitura no contexto 
da Web 2.0. 
As comunidades suscitadas por esse 
contexto proporcionam interações novas 
entre usuários em geral: empresas/clientes, 
marcas/consumidores e, finalmente, autores 
e leitores, como no caso das plataformas 
colaborativas em estudo. O corpus da 
pesquisa é composto de três diferentes 
tipos de dados: três histórias selecionadas 
na plataforma Wattpad; três e-books 
selecionados na plataforma Widbook; e três 
livros descobertos na plataforma Wattpad e 

publicados por editoras convencionais. 
Nossa pesquisa tem como objetivos 
contribuir para as investigações sobre o 
funcionamento da mediação editorial no 
atual período, compreender as práticas de 
leitura contemporâneas de dispositivos 
que viabilizam o acesso à produção digital, 
estudar a correlação autoria/leitura no 
processo de consagração de uma obra, bem 
como contribuir para a operacionalidade da 
noção de mídium, que amalgama os meios 
de circulação e os suportes de inscrição para 
o estudo da produção dos sentidos. Nossa 
hipótese, portanto, é de que o mídium é a 
consagração do que se publica e mesmo do 
que se viraliza on-line.
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p. 21
edição de periódicos 
científicos e o 
apagamento de 
atores e processos

O tratamento editorial de periódicos 
científicos, conhecido mais amplamente 
como editoração científica, consiste numa 
série de funções, etapas e tarefas nem 
sempre bem compreendidas, inclusive em 
ambientes especializados. A contribuição 
dos diferentes atores envolvidos no processo 
editorial de periódicos é ponto frequente 
de discussão em eventos e cursos propostos 
nesses ambientes, mas pouco se fala sobre 
os profissionais do texto que participam da 
edição de artigos científicos – ainda que sua 
atuação esteja prevista, com raras exceções.
Isso se verifica tanto na variação dos termos 
usados para designar uma mesma etapa de 
trabalho sobre artigos como no uso de um 

CLARES, Letícia¹

mesmo termo para definir diferentes etapas. 
Revisão, termo guarda-chuva que pode 
referir uma série de etapas editoriais, como 
a preparação de originais, o copidesque e a 
revisão de textos, é frequentemente usado 
na comunicação científica para definir 
a avaliação técnico-científica de artigos 
submetidos à publicação, também chamada 
de revisão por pares, avaliação por pares ou 
peer-review. Do mesmo modo, revisor, que 
pode remeter a diferentes profissionais do 
texto, é empregado para denominar quem 
avalia esses artigos, assim como revisor ad 
hoc, parecerista ou avaliador.
A indefinição terminológica não é novidade 
no mercado editorial, no qual são instáveis 
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as distinções entre diferentes ofícios e 
profissionais, estes muitas vezes chamados 
a se responsabilizar por diversas tarefas, já 
que ainda não há legislação específica que 
regulamente sua contratação. Entretanto, 
no caso da editoração científica, essa 
instabilidade reflete o apagamento de 
processos, na medida em que corrobora a 
atuação de determinados atores e a omissão 
de outros.
Em eventos de grande circulação na área, 
como o Curso de Editoração Científica da 
Associação Brasileira de Editores Científicos 
(CEC-ABEC), a revisão de textos raramente 
é mencionada, enquanto a revisão por 
pares e suas problemáticas operacionais são 
amplamente discutidas em palestras como 
Revisando um artigo científico e Como obter 
revisões construtivas e eficazes, que abordam, 
num tom instrucional, práticas discursivas 
consideradas essenciais para o público-alvo 
do evento – a “comunidade científica”.
No que diz respeito à oferta de serviços de 
editoração científica, a revisão de textos 
muitas vezes é difundida como um protocolo 
opcional do tratamento de periódicos. 
Na página da Scientific Electronic 
Library Online (SciELO), uma instituição 
importante na regulação de publicações 
periódicas no Brasil, entre os anúncios² das 
21 empresas consideradas parceiras de sua 
metodologia, apenas 9 divulgam serviços 
de tratamento linguístico (considerando a 
assessoria editorial, que pode ser gerencial).
Ao atenderem a uma circulação 
restrita, porque direcionados ao público 
especializado que acessa a página da 
SciELO, esses anúncios põem em relevo dois 
dados importantes: i) a agência considera 
“parceiros SciELO” empresas que oferecem 
serviços baseados nos requisitos definidos 
em seus documentos de aplicação e 
certificação (20 dessas 21 empresas pontuam 

que determinados serviços são realizados 
a partir da metodologia SciELO); ii) os 
serviços de tratamento linguístico não têm 
nenhum tipo de instrução ou certificação na 
metodologia SciELO, uma vez que a agência 
só certifica “serviços de marcação de textos” 
na linguagem XML.
Assim sendo, as práticas institucionais e 
institucionalizadas da área condicionam o 
apagamento de alguns processos de mediação 
editorial em detrimento da valoração de 
outros, entendidos como mais autorizados 
à exposição de suas técnicas e normas. Em 
outras palavras, trata-se do apagamento 
de diferentes comunidades discursivas, 
que se constituem de modos diversos nos 
coletivos profissionais a partir da adoção de 
protocolos editoriais específicos, apesar de 
sempre balizados pelas normas que regem a 
comunicação científica.
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p. 23
a mediação editorial 
em livros de 
literatura infantil: 
uma análise das 
obras inscritas no 
prêmio fundação 
biblioteca nacional

O Prêmio Literário Biblioteca Nacional, 
considerado um dos mais importantes 
do país, é realizado anualmente desde 
1994, avaliando publicações de diversas 
categorias, dentre elas, a literatura infantil. 
Com a participação de jurados de notório 
saber em suas áreas de atuação, o prêmio 
avalia critérios como qualidade literária, 
originalidade, contribuição à cultura 
nacional, criatividade no uso dos recursos 
gráficos e excelência da tradução. Ao observar 
os livros premiados desde 2008 na Categoria 
Literatura Infantil (Prêmio Sylvia Orthof), 
notamos que os primeiros colocados foram, 
majoritariamente, publicações de editoras 
estabelecidas comercialmente, ou seja, 
passaram pela mediação de um editor ou 
de um grupo editorial. Essa observação nos 

COUTINHO, Samara Mírian

TOLENTINO, Jéssica Mariana Andrade

fez refletir acerca da importância do editor 
e do conjunto de práticas profissionais 
coordenadas por ele (aqui chamadas de 
mediação editorial) para a transformação 
do texto em uma obra com potencial de 
premiação.
Assim, para analisar o impacto da mediação 
editorial nos livros de literatura infantil, 
escolhemos como corpus as obras inscritas 
na edição 2016 do Prêmio Sylvia Orthof.  
A fim de organizar a análise, separamos o 
corpus em três categorias: livros publicados 
por editoras estabelecidas comercialmente 
(grupo 1), via mecanismos públicos de 
fomento à cultura (grupo 2) e publicações de 
autor (grupo 3). Na análise do corpus, além 
dos critérios que se referiam à qualidade 
estética e inventiva dos textos, procuramos 



observar também os elementos gráficos 
e paratextuais que os compunham. A 
partir da observação desses elementos, 
muitas vezes imperceptíveis aos leitores 
menos atentos, percebemos que o grande 
diferencial do grupo 1 foi a conjugação 
desses elementos na construção dos livros, 
e não a sua presença isolada. Acreditamos 
que foi justamente essa conjugação que 
possibilitou a criação de projetos mais 
harmônicos. Em termos de ilustração, por 
exemplo, enquanto nos demais grupos 
esse elemento foi valorizado em sua 
singularidade, no grupo 1, o encontro entre 
texto e imagem conduziu o leitor a uma 
escrita essencialmente híbrida. A presença 
de paratextos (textos introdutórios, textos 
de quarta-capa e orelha etc.) também foi um 
diferencial do grupo 1: a maioria cumpria 
sua função de instigar o leitor, porém sem a 
tentativa de explicar, previamente, a história 
a ser contada. 
Outro elemento importante foi o projeto 
gráfico. Nos livros que haviam passado 
pela mediação editorial, observamos que 
os projetos procuraram potencializar o 
conteúdo retratado, e não apenas produzir 
objetos bonitos. Em muitos livros, a 
diagramação foi capaz de contribuir para o 
ritmo da narrativa (em alguns casos fluida 
e em outros mais rígida), construindo 
propostas de leitura mais sofisticadas que 
os demais. 
Por essa razão, concluímos que a presença 
do editor, embora não seja um requisito 
formal de participação no concurso nem 
se configure como critério de avaliação, 
é parte importante para o sucesso das 
obras no concurso promovido pela 
Biblioteca Nacional. As atividades que 
envolvem a edição de um livro, que vão 
desde a escolha do texto até a publicação 
do produto já elaborado, são, na maioria 
dos casos, produzidas coletivamente por 
uma gama de colaboradores. No entanto, 
quando coordenadas pelo editor, elas são 

unificadas com o intuito de produzir obras 
mais coerentes e harmônicas. Afinal, “em 
um ambiente sobrecarregado como os 
escritórios de uma editora, o único elemento 
unificador é o livro e, por extensão, o seu 
‘cuidador’, o editor” (DAVIES, 2005, p. 87).
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a produção de 
material didático 
para educação a 
distância: 
da intervenção do 
revisor à reescrita 
do professor

O material didático para educação a distância 
(EaD) tem dinâmica e características 
diferentes daquelas direcionadas ao ensino 
presencial, por isso deve ser planejado, 
desenvolvido e aplicado respeitando-se as 
especificidades que a modalidade exige. 
Assim, é necessário dar atenção especial 
ao seu processo de produção, o qual se 
organiza em etapas que envolvem diferentes 
atividades, bem como pessoal diverso. 
Uma das etapas iniciais é a elaboração 
do texto, realizada por um professor. Em 
razão do vínculo com o texto, às vezes esse 
professor se torna insensível aos erros e 
não consegue verificar quais mecanismos 
linguístico-discursivos irão melhor compor 
seu texto. É aí que entra a figura do revisor 
de textos, profissional que realiza, no “texto 

DINIZ, Raquel

do outro”, as operações de leitura, avaliação 
e interferência, ou seja, verifica aspectos 
micro e macroestruturais. 
Após a intervenção do revisor, segue a 
reescrita do texto. Nota-se diversos trabalhos 
na área acadêmica sobre a reescrita de 
alunos no contexto de produção textual 
em sala de aula (LEITE, 2012; OLIVEIRA, 
2011), os quais visam mostrar, entre outras 
coisas, a importância da ação de reescrever 
para o desenvolvimento de habilidades de 
escrita pelos alunos. Mas e quando o sujeito, 
sendo um professor, já tem essas habilidades 
amadurecidas, a reescrita continua sendo 
importante? Qual a relevância da etapa 
de revisão que precede essa reescrita, 
especificamente nesse processo de produção 
de material didático para EaD? Quem é 



o revisor de texto presente nessa etapa? 
Que tipo de intervenções ele faz? Quais as 
implicações causadas por suas interferências 
no texto? Que interação ocorre entre revisor 
e professor e como se dá a relação entre eles? 
Esses questionamentos surgiram de 
inquietações levantadas por mim na condição 
de revisora de textos, principalmente do 
material didático do curso de Licenciatura 
em Letras a distância, de uma instituição 
pública de ensino da Paraíba. Dessa 
forma, com o intuito de tentar responder 
a essas indagações, o objetivo principal 
da pesquisa mencionada é evidenciar a 
interação sociodiscursiva entre o revisor de 
texto e o professor produtor desse texto no 
processo de elaboração do material didático 
citado. Para tal, são analisados cinco textos 
(na versão original, com comentários e 
marcações da revisão, e na versão reescrita) 
de professores e disciplinas diversos, que 
fazem parte do material didático do curso 
de Letras, produzido entre 2012 e 2016. 
A pesquisa tem caráter qualitativo-
interpretativista e utiliza corpus documental. 
Para análise dos dados, baseou-se nos 
postulados teóricos do Interacionismo 
Sociodiscursivo em relação ao conceito 
de ação de linguagem e às capacidades que 
se mobilizam nela (BRONCKART, 1999; 
CRISTOVÃO, 2007; SCHNEUWLY; DOLZ, 
2004). Essas capacidades de linguagem são 
as categorias de análise por meio das quais 
os textos são analisados. 
Entre os resultados, destaca-se que a 
intervenção do revisor não é uma atividade 
puramente objetiva, pois este, na e pela 
linguagem, constitui-se como sujeito. Ele 
não atua simplesmente na esfera da língua, 
visto que sua revisão não se reduz a meras 
correções ortográficas no texto e tem natureza 
discursiva. A revisão é feita pensando-se no 
contexto de produção do texto, tanto físico 
(lugar e momento de produção, emissor 
e receptor) quanto sociossubjetivo (lugar 
social, enunciador, destinatário e objetivo), 

e no gênero textual (material didático de 
curso superior a distância). 
Enfim, a revisão focaliza o texto em 
sua dimensão plena, englobando as 
diferentes capacidades de linguagem, e a 
interação sociodiscursiva entre o revisor 
e o professor contribui beneficamente 
para que o material didático atenda aos 
seus propósitos pedagógicos e contemple, 
consequentemente, o processo de ensino e 
aprendizagem do aluno, tornando a revisão e 
a reescrita etapas indispensáveis no processo 
de elaboração desse material.
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p. 27o processo editorial 
de livros técnico-
científicos da 
embrapa informação 
tecnológica

O objetivo do estudo apresentado neste 
resumo é fazer uma análise da produção 
editorial de livros técnico-científicos 
da Embrapa Informação Tecnológica. 
Os dados obtidos podem contribuir de 
maneira significativa para a gestão editorial, 
trazendo benefícios como previsão de 
situações desfavoráveis, desenvolvimento de 
novas metodologias de trabalho, agilidade 
nas decisões perante as informações 
já estruturadas e disponibilizadas e 
planejamento da produção editorial.
Foi analisado o processo editorial de 18 
obras, editadas no período de um ano pela 
Embrapa Informação Tecnológica. Cada 
um dos títulos em questão tem um histórico 

FORTALEZA, Juliana Meireles¹
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com as seguintes informações: data de 
recebimento dos originais; quantidade 
de laudas e referências; data de início e 
finalização de cada etapa; profissionais 
envolvidos na produção editorial da obra; 
motivos de interrupção na produção editorial 
da obra. Os dados para análise consistiram 
em: a) quantidade de laudas e de referências; 
b) dias gastos para cada uma das etapas do 
processo de produção; c)  total de dias na 
produção editorial, incluindo aqueles em 
que houve interrupções em seu processo. 
A produtividade média para a realização de 
cada uma das etapas do processo de produção 
está apresentada na Tabela 1. Em média, 
33% do tempo total de produção editorial 

¹ Engenheira-agrônoma e pesquisadora da Embrapa Informação Tecnológica (juliana.fortaleza@embrapa.br).
² Analista da Embrapa Informação Tecnológica (erika.ferreira@embrapa.br).



das obras é destinado às interrupções no 
fluxo editorial, e, dos 18 títulos avaliados, 
oito ultrapassaram esse tempo médio de 
interrupção, chegando a 62% do tempo 
total de edição. Os dois principais motivos 
para as interrupções foram pendências por 
parte dos autores ou burocráticas e mudança 
de prioridade entre os títulos. Este último 
motivo geralmente acontece quando devem 
ser editados títulos urgentes. No período 
editorial avaliado, quatro títulos urgentes 
interromperam a edição dos demais títulos 
que já estavam em edição.
Na produção dos livros considerados 
urgentes, foi possível perceber que a 
edição dessas obras não sofreu qualquer 
interrupção e que a produtividade das 
etapas de produção foi bem superior à 
produtividade média. Chegou-se a, por dia, 
revisar 35 laudas, normalizar 31 referências, 
diagramar 43 laudas e a validar 43 laudas. 
Essa superioridade na produtividade foi 
resultado também de horas extras cumpridas 
pelos profissionais envolvidos na edição e 
de realização paralela de etapas do fluxo 
editorial.

Tabela 1. Produtividade média para cada etapa 
do processo de produção

(¹) 1 lauda = 1.000 caracteres com espaços.

Ao distribuir-se o tempo entre as etapas 
editoriais, conforme as atividades dos 
profissionais, percebeu-se que 63% do tempo 

da produção editorial dos títulos avaliados 
no estudo é destinado às interrupções e às 
etapas de validação dos autores (Figura 1).
Verifica-se que, para diminuir o prazo de 
produção editorial das obras, é preciso 
diminuir o tempo em que as obras ficam 
paradas aguardando o início da próxima 
etapa. Para isso, a editora deve diminuir o 
recebimento de títulos urgentes e resolver 
todas as pendências burocráticas ou com os 
autores antes do início da produção editorial. 
Além disso, a editora deve encontrar um 
mecanismo eficiente para que os autores 
cumpram o prazo das etapas que sejam de 
sua responsabilidade.

Figura 1. Percentual de tempo para cada 
conjunto de etapas do processo de produção
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o que se espera 
de um revisor de 
material didático?

O revisor de textos é um profissional muitas 
vezes desvalorizado dentro e fora do mercado 
editorial, pois muitas pessoas desconhecem 
seu trabalho. E isso é mais evidente quando 
se trata de revisor de material didático de 
Educação Básica, já que é comum esses textos 
serem julgados mais simples e, portanto, 
menos merecedores de atenção. 
A comunicação apresentada por nós, Sobre 
o ofício do revisor didático, incluiu em seu 
título a preposição “sobre” para indicar que 
discorremos sobre o assunto de forma não 
exaustiva, mas com base na experiência 
tanto de quem é revisor como de quem 
gerencia um departamento de revisão, além 
de fazer uso de bibliografias da área (técnicas 
e acadêmicas) relevantes para a análise de 
nosso cotidiano.

GONSAGA, Hélia de J.

SCHIAVO, Heloísa

Tratamos das peculiaridades do trabalho do 
revisor de material didático de Educação 
Básica com enfoque nos livros (impressos ou 
digitais). As análises dessas singularidades 
do trabalho – considerando que o diálogo 
entre texto e imagem (e texto como imagem) 
é tão importante na micro e macroestrutura 
do livro – foram fundamentadas nas 
diferenciações entre o editor de texto, o 
preparador e o revisor feitas por Cristina 
Yamazaki. Segundo a autora, as intervenções 
do revisor, além de se distinguirem das 
feitas por preparadores e editores por sua 
menor profundidade e quantidade, também 
se diferenciam pela introdução de outra 
camada de leitura: a leitura tipográfica, 
decorrente de um trabalho que deve garantir 
determinados padrões textuais e visuais 



em provas diagramadas – e, portanto, uma 
técnica inerente ao revisor (YAMAZAKI, 
2009, p. 148-151). 
Além disso, discutimos os traços particulares 
desse ofício resultantes diretamente das 
características de produção desse tipo de 
material didático: um produto que fica 
defasado rapidamente e que, durante sua 
produção, grande quantidade de conteúdo é 
elaborada e trabalhada em curto espaço de 
tempo, fazendo com que sejam necessários 
controles para garantir que se obedeçam 
critérios especificados na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) e, na maioria 
das vezes, em editais de programas 
governamentais de compra de livros
didáticos.
Estabelecemos, assim, três perguntas 
que serviram de eixo para abordar 
especificamente o ofício do revisor de 
livros didáticos: 1) Que “chaves” devem 
“ser ligadas” ou “desligadas” ao revisar um 
texto didático? 2) Quais critérios indicam as 
intervenções importantes em cada fase do 
trabalho? 3) O que se espera de um revisor 
de material didático?
As discussões entre público e apresentadores 
das comunicações da sala 237 (AT10), 
apresentadas durante o III Fórum Nacional 
do Revisor de Textos¹, estiveram focadas no 
trabalho de revisão e preparação de textos 
de material didático para diferentes níveis 
de educandos (Educação Básica, cursos 
pré-vestibulares, ensino a distância no 
nível superior), tanto em editoras privadas 
como em instituições públicas de ensino, 
surgindo importantes questionamentos 
que mostraram que, nessas instituições, os 
revisores tendem a ter responsabilidades 
híbridas, ou seja, que seriam específicas de 
preparadores e de editores de texto em uma 
estrutura organizacional característica de 
editoras didáticas.
Com isso, revelaram-se fortes indícios de 

que os diferentes processos organizacionais 
e as diferentes características do material 
produzido nessas editoras e instituições 
de ensino influenciam na definição das 
habilidades e das responsabilidades inerentes 
ao revisor de material didático, indicando 
que pode haver várias respostas à pergunta 
3, acima, se, além das questões técnicas, de 
repertório e linguísticas, forem levadas em 
conta também as peculiaridades do processo 
produtivo, o mercado-alvo e os tipos de 
produto final de cada organização.
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a tarefa da revisão 
e sua avaliação na 
formação do revisor 
de textos: 
relato e reflexões

Este resumo visa apresentar um breve relato 
sobre uma atividade prática de revisão textual 
realizada durante uma disciplina de um curso 
de especialização em produção e revisão de 
textos. Composta de pessoas de diferentes 
formações, quase todas sem experiência 
em revisão de textos (apenas uma das sete 
alunas já atuava como freelancer), a turma 
apresentava queixa de as disciplinas estarem 
focadas na produção textual, ressaltando 
abordagens teóricas do texto, em detrimento 
de atividades práticas do revisor. 
A fim de atender às expectativas das alunas, 
ao longo da disciplina, juntamente às leituras 
sobre o trabalho do revisor de textos (Cf. 
RIBEIRO, 2016; SALGADO, 2017), foram 
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realizadas e discutidas diversas revisões, 
em diferentes modalidades. Já no primeiro 
encontro, a revisão de um texto curto foi 
proposta. Essa tarefa foi realizada no papel 
e discutida, parágrafo por parágrafo, na 
mesma aula. Na sequência, outras revisões 
foram feitas como atividades domiciliares, 
utilizando-se recursos disponíveis no 
software Microsoft Word. Durante as 
discussões sobre as revisões feitas, as 
principais dúvidas ainda giravam em torno 
de o que (não) é necessário alterar nos textos 
e o que alterar sem comprometer a autoria, 
assim como da forma como poderiam ser 
realizadas interações com o autor, a fim 
de tomar decisões a respeito de pontos 
específicos dos textos. 

¹ Doutor em Linguística Aplicada (Unisinos) e bolsista de pós-doutorado (UniRitter/Capes PNPD).



Certamente, a área da revisão textual 
inviabiliza uma resposta definitiva a essas 
questões, uma vez que elas dependem do 
contrato com o autor (ou editor), do texto, 
dos conhecimentos de mundo do revisor 
e de sua própria experiência profissional, 
entre outros fatores. Ainda assim, sem a 
pretensão de esgotar o assunto, a demanda 
das alunas aponta para o compromisso 
didático que o professor formador de 
revisores de texto precisa atender. 
Esse contexto levou à necessidade de 
se categorizar as alterações realizadas 
pelas estudantes, a fim de possibilitar um 
feedback mais preciso a revisoras iniciantes 
em formação. Assim, os ajustes passaram a 
ser categorizados como: a) necessário bem 
resolvido; b) necessário mal resolvido; c) 
necessário não percebido; d) não obrigatório 
bem resolvido; e e) não obrigatório mal 
resolvido. Além disso, foi considerado o uso 
de comentários para manter a interação 
com o autor, observando-se polidez, clareza, 
eficiência e correção. 
Em relação aos ajustes textuais, 
considerando-se os aspectos linguísticos, 
temáticos, gráficos e normalizadores 
(COELHO; ANTUNES, 2010), bem 
como as características do gênero textual 
(COSTA; RODRIGUES; PENA, 2011), uma 
primeira decisão didática foi estabelecer 
os fragmentos de texto cujos ajustes 
eram indispensáveis. Com isso, pôde-se 
observar o comportamento das revisoras 
em formação, avaliando-se quando as 
soluções empreendidas de fato resolviam o 
problema existente, quando não resolviam 
(e por quê), assim como quando o problema 
não era percebido pelo olhar das revisoras 
inexperientes. 
De forma complementar, pôde-se refletir 
junto às alunas sobre alterações linguístico-
discursivas dispensáveis. Essas alterações 
poderiam ser realizadas com sucesso, 
qualificando (ou não) esteticamente o 
texto, ou, ao alterar itens desnecessários, 

as estudantes poderiam gerar um novo 
problema, o que deve ser severamente 
evitado na atividade do revisor, sendo, 
portanto, pauta importante de discussão 
durante a formação. Em relação aos 
comentários ao autor, quem deve pautar sua 
necessidade é o próprio revisor, sempre que 
houver dúvida ou incompreensão. Todavia, 
é válido que a formação oportunize ao 
aluno exercitar e refletir sobre o modo 
como se comunica com o autor, dado ser 
esta uma das dúvidas que geram apreensão 
no revisor iniciante. 
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o que se espera de 
um revisor?*

Introdução

O ato de revisar é uma prática que exige 
daquele que a desempenha uma infinidade 
de habilidades e conhecimentos. Todo 
novo trabalho, contudo, parece recolocar 
a questão: afinal, o que se espera de um 
revisor? 
Responder a isso, certamente, não é 
simples; contudo, um elemento poderia 
ser encontrado em qualquer resposta que 
pudéssemos formular, e ao qual dificilmente 
alguém se oporia: o que se espera de um 
revisor é que ele revise textos. 
Tarefas muito heterogêneas, no entanto, são 

OLIVEIRA, Cícero Alberto de Andrade

comumente designadas sob o significante 
“trabalho do revisor”. Como, então, é possível 
que esse profissional esteja preparado para 
um cotidiano que exigirá que ele “flexibilize” 
seus parâmetros constantemente?

Um “leitor angustiado” e consciente daquilo 
que não sabe

A relação do sujeito com a escrita é algo que 
a revisão de textos modifica profundamente, 
de modo que Sophie Brissaud (1998) 
apresenta o perfil do revisor nos seguintes 
termos: 

* Título homônimo ao da comunicação apresentada na mesa Revisando: relatos e perspectivas durante o III Fórum Na-
cional sobre a Formação e a Atuação Profissional do Revisor de Textos (Ufscar, São Carlos, 16 e 17 de março de 2017).



O revisor é definido não por seu 
saber, mas por seu perfil psíquico. 
A revisão é mais que uma profissão: 
é uma neurose. Esta neurose é um 
sacrifício consentido por parte 
do revisor, algo de sua alma que 
ele oferece [visando] à saúde [e à 
qualidade] da edição. Ele se oferece, 
sempre, em sacrifício à deusa 
Língua [...], e, uma vez que se possui 
esta profissão, nunca se será alguém 
normal. (BRISSAUD, 1998, p. 39-
40)

Ler procurando encontrar uma falha e 
sinalizar/corrigir o deslize daquele que 
escreve para que ele se comunique da melhor 
forma possível produz um “ser estranho”. O 
revisor, diz a autora, “não lê [...] como todo 
mundo. O exercício de sua profissão pode 
ser descrito, bem precisamente, como uma 
‘leitura angustiada’” (p. 40). Esses “leitores 
angustiados” buscam, a todo custo, aplacar 
esse sentimento, que advém do fato de que 
eles não ignoram que “o importante não é 
aquilo que sabe[m], [mas] aquilo que ele[s] 
está[ão] consciente[s] de não saber [...], o 
que demanda verificação, algo pelo que 
ele[s[ zela[m] permanentemente” (p. 40). 
Revisar, então, é, antes de tudo, um retorno 
ao texto porque se duvida daquilo que os 
olhos (supostamente) viram. É “procurar 
pelo em ovo” – e encontrar.

Um estrangeiro na própria língua

Fernando Pessoa dizia que nossa pátria 
é nossa língua, mas me parece que nós, 
revisores, entretanto, sempre seremos 
forasteiros, seres que estranham a terra em 
que pisam. Sabemos do caráter movediço 
das regras dessa no one’s/everyone’s land 
que é a língua, e, nesse terreno arenoso, não 
andamos, mas dançamos: é a única forma de 
ir adiante. Nós, revisores, sabemos pouco, 
mas temos consciência de que o que alguém 
diz às vezes se escreve, e de que, se isso se 

escreve, também vai ser lido. Seguramente, 
o revisor será aquele leitor cuidadoso, que 
velará para que a leitura ulterior daquele 
fragmento de discurso seja a mais amorosa 
possível, e se esforçará para que o autor 
consiga comunicar suas ideias, produzir 
seus enunciados (dentro da comunidade 
linguística na qual ele se insere) da melhor 
maneira possível, e dentro daquilo que ele 
mesmo espera levar ao outro. 

Referência

BRISSAUD, S. La lecture angoissée, ou la 
mort du correcteur. Cahiers Gutenberg, n. 
31, p. 38-44, 1998. Disponível em: <http://
cahiers.gutenberg.eu.org/cg-bin/article/
CG_1998___31_38_0.pdf>. Acesso em: 15 
mar. 2017.



p. 35diálogos com o 
revisor: implicações 
genéticas e autorais 
no percurso de 
transformação de 
uma tese em livro 
(estudo de caso)

O trabalho aqui apresentado 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 (Cf. 
OLIVEIRA, 2014). A referida interlocução 
evidenciou dois aspectos decisivos desse 
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 dessa intervenção 
sugere a expansão, salvaguardando limites e 
proporções, da noção de autoria. Propõe-se 
aqui que o revisor, nessa perspectiva, operou 
como “enunciador auxiliar” da versão final, 

OLIVEIRA, Luiz Henrique Silva de

pois interferiu, junto a outros sujeitos, 
decisivamente no processo de edição. Nossas 
reflexões partiram dos trabalhos de Michel 
Foucault (2009[1969]) e de Luciana Salazar 
Salgado (2008; 2011; 2017).
O que queremos propor é justamente a 
expansão da função autoria. A princípio, 
o autor é, sim, um nome próprio inscrito 
na capa de um livro, cujo resultado é a 
opacidade dos demais envolvidos nos ritos 
genéticos editoriais. Entretanto, é impossível 
tratá-lo como um nome próprio comum, e 
inapropriado entendê-lo como descrição 
definida e acabada. Assim, não cabe a este 
nome próprio qualquer relação intempestiva 
de apropriação. Do ponto de vista editorial, 
o autor não é, em sentido amplo, nem o 
proprietário nem o responsável total por 



seus textos convertidos em livros. Logo, 
não é nem totalmente o produtor nem o 
viabilizador dos referidos produtos. 
Eis um exemplo: o revisor propôs alterações 
de sentido, as quais foram determinantes 
para a adequação epistemológica no campo 
de estudos. 

Revisor: 1.1 Percursos do negrismo. 
Sugiro que este subtítulo seja 
Arqueologia do negrismo. Não é 
esse o movimento? Assim, temos 
também que alterar o Sumário. 
Ele não veio para mim ainda. 
Gostaria de sugerir esta mudança. 
Assim, a alteração “casa” com a 
minha sugestão de título. O que 
acha de definir desta maneira? 
Produtor: Podemos! Na verdade, 
o que faço é uma espécie de 
“escavação” dos usos e sentidos do 
conceito. Em seguida, proponho 
um sentido particular para a 
palavra negrismo.

Originalmente, o título da primeira seção do 
capítulo de abertura chamava-se “Percursos 
do negrismo”. Contudo, o movimento 
realizado pelo autor foi justamente o de 
escavar as origens do conceito, procurando 
sua arqueologia. Epistemologicamente, não 
se trata aqui de apenas contrapor “percursos” 
a “arqueologia”. 
Há que se retomar a formulação foucaultiana 
da autoria, a qual é entendida como função. 
Sendo assim, a função autor, segundo 
Foucault, admite a intervenção de outros 
atores durante os ritos genéticos editoriais 
que transformam um texto em produto. 
Ao mesmo tempo, vale relembrar que, para 
Salgado (2008; 2010), o autor é uma espécie 
de exercício de alteridade explícito nos 
textos, cujas diretrizes dizem respeito às 
limitações e flexibilidades de cada projeto 
de publicação. E, no âmbito desses ritos, o 
revisor é um dos agentes capazes de sugerir 

modificações específicas e decisivas para o 
objeto livro. Não seria exagerado admitir, 
novamente com Salgado (2017), portanto, 
que o revisor atua como coescriba de 
determinados textos.
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conexões, materiais 
e experiências: as 
fábulas de um poeta 
em queda

Talvez a pergunta a que eu mais tenha 
respondido ao longo dos últimos anos 
seja: o que é Poeta em Queda? Em 2013, 
eu responderia que era uma espécie de 
pseudônimo, passando a chamá-lo de 
heterônimo depois de algum tempo, de 
modo que o Poeta não se confundiria com a 
pessoa por trás do lápis. Mais recentemente, 
no entanto, defino Poeta em Queda como 
um projeto estético que explora diferentes 
linguagens e materialidades da poesia, não 
se restringindo somente a mim.
Assim, aquilo que inicialmente se mostrava 
a persona de um poeta a declamar versos 
pelo mundo hoje se configura como uma 

PINTO, Pedro Alberto Ribeiro¹

conjunção de produtos e processos em que 
se envolvem grupos de pessoas: ao longo 
da existência do projeto, foram postos em 
circulação dois livros ilustrados (POETA 
EM QUEDA, 205; 2017), dois zines, além 
de adesivos, pôsteres, vídeos, fotos, áudios e 
book teasers.
Em maio de 2017, o projeto havia participado 
de mais de 100 saraus, oficinas e outros 
eventos nas cidades de Sorocaba, São Carlos 
e outras do estado de São Paulo, selando 
nessa mesma época a parceria com o Nó 
de Verso, coletivo emergente cujo objetivo 
então era o de fomentar a produção poética

¹ Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos, onde pesquisa 
temáticas relacionadas às Discursividades do Literário como bolsista Capes.



 na cidade de São Carlos a partir de atividades 
como saraus mensais e um programa de 
rádio².

Poesia em uma cultura da conexão

Tendo em mente o conjunto das práticas 
listadas acima, creio que o projeto possa ser 
compreendido em termos de uma cultura 
da conexão, marcada pela emergência 
de modelos de gestão da distribuição de 
mídias com foco no entendimento da 
propagabilidade desses materiais, em 
oposição a modelos centralizadores, cujos 
objetivos frequentemente incluem a busca 
por uma “viralização” de conteúdo (cf. 
JENKINS, GREEN & FORD, 2014).
Esses conceitos (propagabilidade e 
viralização) distinguiriam-se entre si 
pelo fato da propagabilidade focalizar as 
relações intersubjetivas entre produtores e 
consumidores de mídia e as próprias mídias, 
destacando não apenas as possibilidades 
tecnológicas que permitem a rápida 
circulação dos textos, mas também as 
motivações e as redes estabelecidas entre 
sujeitos ao compartilhar conteúdo, enquanto 
a ideia de viralização apontaria para uma 
capacidade dos materiais circularem per 
se, ignorando os sujeitos envolvidos em sua 
distribuição.
Um caso ocorrido no dia 27 de março de 
2017 é ilustrativo da formação de uma rede: 
nesse dia, entre suas várias publicações 
diárias, a página do Facebook P O E T A 
s t r o postou uma fotografia em que se vê 
um lambe-lambe colado em um poste, com 
os versos “querido céu, hoje eu te vi chorar 
e também fui dormir chovendo” e com a 
informação de que se tratava de um trecho 
do poema chorar o céu, do Poeta em Queda. 
A fotografia teria sido tirada por “Luana 
Corrêa”, conforme indicava a legenda da foto, 
e o lambe havia sido colado por Gabriela 

Batista em Itapetininga-SP, semanas antes.
A partir da postagem, os versos (em 
circulação na internet desde 2015) ganharam 
nova circulação, alcançando mais de 28 mil 
“curtidas” e “reações” na plataforma, além 
de cerca de 35 mil compartilhamentos e 203 
comentários, nos quais pessoas expressavam 
diferentes reações: alguns marcavam o perfil 
de amigos para que estes também lessem, 
outros elogiavam o trecho e outros ainda 
afirmavam que aquelas palavras não tinham 
nada de mais.
Note-se: assim como a rede dá novo fôlego e 
sentido aos versos compartilhados, é também 
devido à existência deles que ela se estabelece, 
de modo que os textos e sua distribuição 
podem ser vistos como indissociáveis e 
constitutivos entre si, da mesma maneira 
que autores e leitores constituem-se sempre 
em seu encontro.
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um olhar crítico 
sobre a construção 
do papel social do 
revisor de textos

O trabalho aqui apresentado 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), que permite a 
desconstrução do senso comum sobre a 
atividade de revisão de textos e a emancipação 
social da atividade e dos profissionais, e 
a Linguística Sistêmico-Funcional, mais 
especificamente o Sistema de Avaliatividade 
(MARTIN; WHITE, 2005), que nos 
fornece ferramentas para analisarmos e 
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interpretarmos os dados linguísticos. 
O corpus de análise é composto de dois tipos 
de material. Primeiramente, selecionamos 
materiais que versam sobre a atividade de 
revisão de textos tendo como critério a sua 
relevância para a área, o que nos levou a 
selecionar o Manual do Revisor (MALTA, 
2000), o livro Além da revisão (COELHO 
NETO, 2013) e a tese Um olhar dialógico 
sobre a revisão de textos (OLIVEIRA, 2007). 
Posteriormente, foi aplicado um questionário 
semiestruturado a sete sujeitos participantes 
da pesquisa, os quais deveriam ser revisores 
em serviço ou revisores em formação. Esses 
critérios de escolha dos sujeitos participantes 
se deram com o objetivo de analisar em que 

¹ Bolsista Capes.



medida o senso comum sobre a atividade 
é reproduzido nas práticas de trabalho, 
bem como verificar se o tempo de prática 
e a experiência de trabalho influenciam na 
maneira como o revisor avalia e percebe sua 
atividade frente à sociedade. 
Em relação aos materiais sobre revisão, 
foram identificados dois discursos sobre a 
atividade: i) normativo, o qual se caracteriza 
por privilegiar os aspectos gramaticais 
e formais do texto, desconsiderando os 
aspectos contextuais no momento da revisão; 
ii) interativo, o qual considera os gêneros 
e a situação comunicativa como aspectos 
de fundamental importância no momento 
da revisão, preocupando-se, assim, com a 
preparação do texto a ser consumido pelo 
leitor. 
Dentre os dois discursos, o predominante 
foi o normativo. Em relação aos sujeitos 
participantes da pesquisa, a análise dos dados 
aponta que suas avaliações dizem respeito às 
suas atitudes em relação ao prestígio ou não 
da profissão. Tais significados atitudinais 
surgem quando os sujeitos apreciam o 
contexto de atuação da prática de revisão 
de textos e julgam o comportamento dos 
sujeitos envolvidos na atividade. No que diz 
respeito à Apreciação, ela varia entre positiva 
– quando associada ao contexto acadêmico 
– e negativa – quando associada ao contexto 
midiático. No tocante ao Julgamento, ele se 
dá em relação ao comportamento dos sujeitos 
envolvidos na atividade, os quais podem ser 
agrupados como contratantes e revisores. 
Os resultados indicam que os sujeitos que 
avaliam as condições e o prestígio da revisão 
de textos de acordo com os graus mais 
inferiores de prestígio são os mesmos que 
apresentam uma perspectiva normativa da 
atividade e têm menos tempo de experiência. 
Isso corrobora a hipótese de que o tempo de 
prática influencia a forma como o revisor 
passa a enxergar a sua atividade.
O cruzamento dos dados nos forneceu 
subsídios para a realização de uma análise 

crítica do discurso, e o resultado desse 
cruzamento levou à constatação de que 
o discurso dominante nos materiais é 
reproduzido pela maioria dos sujeitos 
participantes. Por fim, chegamos à 
identificação das identidades dos sujeitos 
envolvidos na prática: a) identidade 
legitimadora, referente aos materiais 
sobre revisão; b) identidade de resistência, 
referente aos sujeitos participantes da 
pesquisa; e c) identidade de projeto, 
referente a esta pesquisa em si, pois com ela 
busca-se redefinir a posição dos revisores na 
sociedade e dentro do mercado de trabalho, 
além de auxiliar a tomada de consciência 
crítico-reflexiva por parte dos revisores de 
textos.
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a velha dos bálcãs: 
as atividades 
do coletivo e 
sua autogestão 
editorial

1. Plasmando a velha e suas montanhas

Entre julho e dezembro de 2017, quatro 
estudantes de literatura da cidade de São 
Carlos - SP reuniram-se com a proposta de 
plasmar, num objeto editorial, os exercícios 
de seus projetos poéticos. 
Os textos reunidos na edição zero da dita 
“revista”, que pode ser acessada na página 
<velhadosbalcas.tumblr.com>, são frutos 
(sementes estranhas germinadas) dos 
encontros semanais em que os poetas 
propunham, uns aos outros, exercícios de 
escrita (as sementes).
A inspiração vinha de imagens, notícias, 
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animais, desejos, divinações… sempre com 
um fator aleatório, de sorteio, de inesperado. 
A cada encontro, os poetas seguiam à risca o 
ritual abaixo descrito:
PROGRAMA/DIAGRAMA
(Como se abre o círculo dos velhos)
i. Tal qual os sábios gregos, as escondidas 
amazonas, os malditos franceses…, nós 
também nos reunimos.
ii. Os quatro saem de seus lugares 
específicos e fundem-se no lugar comunal – 
a mesa redonda.
iii. Propõe-se o exercício: o DNA que 
programará as sementes estranhas.
iv. As regras de gestação foram ali criadas 

¹ Mestrando em Estudos de Literatura (PPGLit/Fapesp - processo n. 2017/02030-5) e membro dos grupos de pesquisa 
Comunica - inscrições linguísticas na comunicação e Literatura e Tempo Presente.
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e só ali funcionam.
v. Fertilizamos os textos, sete dias 
depois, provamos os frutos.
vi. Provamos os frutos, fertilizamos 
novos textos, sete dias depois…
vii. Engenharia genética: as sementes 
mais suculentas são maceradas. Vão virar 
livreto.
viii. A velha escondida nos bálcãs nos 
telefona:
ix. Toda essa empresa, todos esses cálculos 
para inventar a edição zero. Ela vale para 
alguma coisa?
x. ........................ não.
xi. Então está ótimo. Podem distribuir.

2. Uma faca de dois gumes 

O cabo: desde o início, os atores perceberam 
que ser poeta (articular poesia) não era o 
suficiente para publicar poesia. Era preciso 
saber editar, diagramar, cotar preços, 
administrar, revisar, imprimir, recortar, 
costurar, divulgar, distribuir… enfim, 
operações que evocavam sempre a pergunta: 
quando é que um texto se torna um objeto 
editorial?
Um gume: o grande dilema que também 
se configurava era a vontade de construir 
um objeto único e sofisticado, diferente 
de todo livro jamais visto. Ora, um livro 
impresso convencional tem valor razoável e 
estabilizado por ser facilmente identificável 
pelo consumidor e, ao mesmo tempo, há 
todo um conjunto de aparatos tecnológicos 
já configurados para a reprodução em massa 
desse objeto. Esse tipo de livro demanda, 
ainda, equipe e tempo engenhosos com os 
quais os poetas não gostariam de lidar na 
ocasião.
Outro gume: a saída era o artesanal. Mas 
abrir mão de conjuntos prontos de tipos, 
cores standard de papel, tamanho padrão 
de corte de página, enfim, de tudo o que 
extrapola essas convenções da produção em 
massa custava mais caro, pois exigia que se 

pensasse não só na formalização do objeto 
em si, mas na formalização e na produção de 
todo um aparato tecnológico (inclusive o de 
escala artesanal) que auxiliaria em alguma 
etapa da produção do objeto.
Ponta fatal: arriscar-se numa vanguarda 
jamais imaginada era também arriscar não 
ter o poema reconhecido como poema, nem 
a revista reconhecida como revista. Foi o que 
se deu.

3. O caminho se faz ao caminhar 

Sabendo sempre de nossas limitações 
formais e materiais, não pretendíamos 
produzir um  livro  de poemas. A ideia 
era publicar uma série de objetos que 
registrariam, periodicamente, os resultados 
mais interessantes de nossos encontros. 
A primeira palavra que surgiu em nossas 
conversas foi  revista. Sem muito teorizar, 
acreditávamos que a classificação tenha 
surgido pelo raciocínio de que o objeto 
teria poucas páginas e seria publicado 
periodicamente, em diversas edições, tal 
qual uma revista.  O material, no entanto, 
não contava com diagramação própria desse 
tipo de publicação. Quem via o protótipo 
impresso dizia que era tudo, menos revista. 
Por outro lado, parece que, pelo menos no 
princípio, houve uma certa resistência de 
nossa parte em chamar o objeto de zine, se 
bem que parecesse muito com uma zine. 
Meses depois, lançada a edição virtual, pode-
se chamar a coisa de livreto (um “livro” com 
menos de 50 páginas, mas de publicação não 
periódica).

4. Por que existe este texto sobre a Velha dos 
Bálcãs?

Porque os não lugares só são possíveis se 
houver, antes, lugares.

Porque falando sobre, conferimos valor.



Porque o extraordinário é feito do ordinário: 
antes do livreto, a história do papel, dos tipos, 
das técnicas, gigantes e antigas, assombra-
nos.

Porque é preciso cultuar o aleatório.

Porque o fantasma não se produz se não 
houver o corpo.

Porque a literatura, como a sorte, só se faz 
em rede.

Porque há o desejo de nos mantermos 
distantes da própria Velha.
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associação 
brasileira de 
revisores de textos

A Associação Brasileira de Revisores de 
Textos (ABRT) foi criada no ano de 2011 por 
professores e alunos da Universidade Federal 
de Ouro Preto (Ufop), a fim de reunir a 
categoria dos revisores de textos, de modo 
a fortalecê-la. Observa-se a importância 
desse profissional em diferentes meios, 
como editoras, agências de publicidade, 
universidades, repartições públicas etc. 
Entretanto, essa atividade ainda não é 
regulamentada e é muito pouco reconhecida. 
A indefinição de piso salarial, a ausência de 
parâmetros de atuação e de qualidade e a 
falta de formação de grande parte daqueles 
que atuam no mercado são alguns dos 
problemas encontrados no exercício da 
revisão de textos.
O principal objetivo da ABRT, portanto, 
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é encontrar meios de compreender, 
proteger e divulgar a atividade de revisão 
de textos. Trata-se de uma tarefa que exige 
o desenvolvimento de conhecimento não 
apenas acerca do trabalho realizado pelo 
revisor, como também do mercado que 
demanda por esse trabalho. A produção de 
conhecimento sobre a atividade de revisão 
de textos possibilitará à ABRT pautar 
alguns critérios de qualidade para a revisão 
de textos. Entretanto, nosso objetivo não é 
prescrever o trabalho do revisor, mas, sim, 
descrevê-lo para compreendermos melhor 
seu funcionamento, tanto em termos de 
prática textual (o que faz o revisor de textos 
quando revisa) quanto em termos de prática 
social (qual o papel do revisor de textos no 
processo de elaboração/edição textual).



A ABRT é composta de associados, cujas 
formações não estão previamente definidas 
no estatuto. O que o estatuto prevê é a 
realização de uma avaliação para a inserção 
dos membros efetivos que queiram se 
associar. Todos os membros associados são 
convidados a participar das Assembleias 
Gerais, instância máxima decisória da 
ABRT. Desses associados, sete membros 
compõem a diretoria da Associação, órgão 
executivo subordinado a ela. Cada diretoria 
tem mandato de dois anos. Compete a 
ela coordenar e decidir sobre os projetos 
realizados naquele biênio. A cada biênio, 
é também votado um conselho fiscal, 
responsável por assessorar a diretoria. 
A participação da ABRT no III Fórum 
Nacional sobre a Formação e a Atuação 
Profissional do Revisor de Textos teve como 
objetivo divulgar seus trabalhos no biênio 
2015/2016 e eleger uma diretoria para o 
biênio 2017/2018. Para este biênio, a nova 
diretoria propôs os seguintes objetivos: 
 i) regularizar judicialmente a 
ABRT, para que possamos abrir uma conta 
com seu CNPJ, de modo que possamos 
receber as anuidades pagas pelos associados; 
 ii) efetivar o diálogo com o público 
interessado na ABRT, por meio do site e das 
redes sociais; 
 iii) elaborar uma avaliação para 
o cadastramento de revisores associados, 
como previsto no estatuto da ABRT.
Uma decisão importante da diretoria atual 
foi o cadastramento dos participantes do III 
Fórum como membros efetivos da ABRT. 
As justificativas para essa decisão são duas: 
a) considera-se que os participantes do 
Fórum são pessoas qualificadas para atuar 
como revisores, sendo o evento um meio 
de formação e aperfeiçoamento do trabalho 
desses profissionais; b) reconhece-se a 
necessidade de a ABRT ter – nesse momento 
de efetivação de seus trabalhos – membros 
efetivos que possam contribuir com o 
pagamento da anuidade. Essa decisão da 

diretoria não define que o Fórum será sempre 
um meio de avaliar os membros efetivos 
da Associação – como já mencionado, está 
prevista no estatuto da ABRT uma avaliação 
para o cadastramento dos membros efetivos. 
Entretanto, a ABRT reconhece o papel 
essencial que esse evento tem realizado para 
reunir e fortificar a categoria dos revisores 
de textos, e coloca-se mesmo como resultado 
desse trabalho tão importante.
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Sabemos que as tecnologias da informação 
e da comunicação alteraram os processos de 
edição e revisão de textos. Os computadores 
e a internet modificaram diversas etapas 
da edição e da difusão, começando pelo 
nascimento mesmo das obras em páginas 
digitais, passando pela diagramação 
eletrônica e chegando à circulação dos textos. 
O trabalho dos revisores, mais especifica-
mente, deixou de acontecer apenas sobre 
provas impressas, passando ao uso de pro-
gramas eletrônicos, com funções especial-
izadas, como a marcação de alterações e os 
comentários laterais editáveis. Mas as mu-
danças não ficaram por aí, como já conhec-
emos ao menos desde os anos 1990. A re-
dação, a preparação e a revisão ganharam 
novas características e demandam novos sa-

RIBEIRO, Ana Elisa

beres, uma vez que se deslocam e se reposi-
cionam nos fluxos editoriais. 
Um dos elementos que nos chamam a 
atenção agora é o surgimento das plataformas 
de produção e distribuição de textos como 
conteúdos para alimentar sites, blogs e redes 
sociais de empresas. Trata-se do chamado 
“marketing de conteúdo”, que estudamos 
brevemente em Cruz e Ribeiro (2016) (ver 
também CRUZ, 2016), que ocorre por 
meio de setups especializados na produção 
de textos para circulação web. Muitas 
empresas terceirizaram seus espaços digitais, 
preferindo uma espécie de “assinatura” deste 
tipo de serviço de produção de conteúdo, 
que, por sua vez, admite profissionais 
remotamente, a fim de cumprir as demandas 
dos contratantes. 



Uma dessas plataformas, líder no mercado 
nacional, funciona por meio de um 
dispositivo organizado, ágil e em constante 
aperfeiçoamento, pelo qual redatores, 
revisores e outros profissionais (analistas 
de conteúdo, gerentes de marketing etc.) 
interagem durante a produção de textos 
cujas pautas estão ligadas a qualquer assunto 
de que uma empresa possa tratar. O texto é 
produzido com o objetivo básico de converter 
leitores em consumidores de algum produto, 
que vai de um carro a assinaturas de revista, 
cursos de pós-graduação ou planos de saúde. 
Os profissionais do texto são admitidos 
(sem contratos) como freelancers, que atuam 
remotamente, por meio de uma conta 
nessa plataforma, após serem selecionados 
por meio de testes também a distância. 
Pela plataforma, esses redatores e revisores 
selecionam tarefas a fazer, recebem pautas, 
prazos, orientações, escrevem, submetem, 
acompanham a revisão de seus trabalhos, 
comentários dos demandantes e são pagos. 
Esse tipo de processo, de certa maneira, 
reintroduz profissionais redatores, 
preparadores e revisores de textos no mundo 
do trabalho freelancer, sob demandas ainda 
em consolidação, mas que podem ser 
consideradas bastante precarizadas quanto 
às condições de trabalho. A despeito de 
não terem sequer um contrato que os 
ajuste à empresa solicitante dos textos, os 
revisores e redatores trabalham e recebem 
por meio do setup, além de serem avaliados 
pelos colaboradores conectados entre si. 
O que mostramos, portanto, ainda que 
ligeiramente, foi o funcionamento de um 
desses “mercados” muito atuais em que é 
possível encontrar, posicionados, revisores e 
redatores de textos. 
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a prosa pelo traço na 
trilogia da margem

Introdução

Este resumo apresenta uma discussão sobre 
o livro-imagem, com o intuito de abordar 
as questões que perpassam este tipo de 
publicação. Tecemos nossa discussão, 
principalmente, com base em Suzy Lee 
(2012), que trata das especificidades do 
livro visual sob a ótica da criação. A partir 
de seus postulados em diálogo com a teoria 
de paratextos editoriais de Gérard Genette 
(2009), identificamos os paratextos mais 
instigantes da obra de Lee, nomeada Trilogia 
da Margem, da qual fazem parte as obras 

RODRIGUES, Adriana¹

OLIVEIRA, Isa de²

Espelho, Onda e Sombra. Amparamo-nos 
também em depoimentos de ilustradores 
como: Ângela Lago, Cláudio Martins, Graça 
Lima e Odilon Moraes, os quais tratam do 
tema proposto. Verificou-se que a dobra 
é um paratexto editorial que no livro-
imagem contribui de maneira singular 
para a construção da obra e os sentidos que 
dela podem ser evocados. A página de um 
livro-imagem se apresenta como um objeto 
instigante de contemplação, o qual convida 
o leitor a ser coautor no processo de leitura.

¹ Mestranda em Estudos de Linguagens do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Cefet-MG  
(palavrasinspiradas@gmail.com).
² Doutoranda em Estudos de Linguagens do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Cefet-MG
(poetaisa@gmail.com).



É um livro de figuras e diálogos? 

A famosa frase de Alice, de Lewis Carroll, 
ainda ressoa nos nossos dias: “De que 
vale um livro sem figuras nem diálogos?”. 
No que tange à produção de livros para 
crianças, por vezes, a narrativa é verbal e 
visual. Mas o que é um livro? Poderia um 
autor escrever um livro para crianças sem 
palavras? Poderia o autor realizar um livro 
sem palavras para os adultos? Quais seriam 
as implicações de cada tipo de livro, no 
que tange à produção e à recepção? Que 
influência a materialidade do livro pode ter 
sobre a história? Diversos questionamentos 
nos levaram a essa pesquisa; pretendemos, 
porém, nos concentrar em alguns pontos 
que remetem ao conceito de livro-imagem, 
termo adotado por Suzy Lee (2012).

Metodologia

A metodologia consiste na revisão 
bibliográfica do tema e na identificação 
dos principais elementos paratextuais da 
Trilogia da Margem, de Suzy Lee.

Referencial teórico 

O tema proposto é amparado, 
principalmente, nos estudos de Evelyn 
Arizpe Solana (2014), Suzy Lee (2012), 
Odilon Moraes et al. (2012), Graça Ramos 
(2011), Sophie Van der Linden (2011), Peter 
Hunt (2010), Gérard Genette (2009), Graça 
Lima (2009) e Lucia Santaella (2005).

Análise realizada

A partir dos estudos de Gérard Genette, 
tornou-se possível observar os elementos 
peritextuais dos livros-imagem em questão: 
Espelho, Onda e Sombra. Destacamos nas 
obras a capa como um peritexto singular para 
captação do leitor; como um chamariz que 
nos atrai para uma “pré-narrativa” da obra. 

As guardas iniciais e finais se apresentam 
de forma ímpar na trilogia na medida em 
que agregam sentido à narrativa; tornam-se 
parte dela. Ademais, o título é um elemento 
para ser contemplado na trilogia tal como 
as imagens dos livros. Por fim, a linha da 
encadernação é tratada com um valor 
perspicaz por parte da autora, a qual rompe 
com o temor, comum aos ilustradores, de 
ilustrar perto da margem, para evitar que 
as ilustrações se apresentem distorcidas ou 
cortadas no momento da impressão. Desse 
modo, a coreana Suzy Lee (2012) lança 
mão, em sua trilogia, do “entre páginas”, dos 
métodos autoreferenciais: “sonho dentro do 
sonho” e “espelho dentro do espelho”.

Conclusão: é o traço que faz a prosa

Percebemos o quanto o livro-imagem 
carrega o sentido polissêmico. Polissemia 
no que se refere à conceituação do termo, 
à possibilidade de múltiplas interpretações 
da recepção, às vozes que assumem a 
narrativa da história e também no que 
tange ao público-alvo, já que pode transitar 
pelas estantes de crianças e de adultos. A 
quantidade de experimentações também é 
algo a ser discutido, uma vez que variadas 
técnicas são aplicadas em sua produção, 
assim como questões que envolvem a 
intertextualidade e a semelhança com 
outros gêneros, como quadrinhos, em 
determinadas obras. Além disso, há que se 
considerar ainda a quantidade de gêneros 
que podem ser abrigados no livro-imagem, 
como contos e fábulas, dentre outros. Tudo 
isso faz com que seja possível pensar o livro, 
considerado seu suporte físico e tátil, como 
objeto de arte, mesmo para representações 
mais diversas.
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a produção editorial 
no contexto da 
comunicação 
institucional

A 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/publicitárias que circulam na 
sociedade pelos meios de comunicação, as 
quais nos “bombardeiam” intensamente. São 
campanhas publicitárias nos vários meios 
(TV, rádio, internet e mídia impressa), 
páginas na internet, participações nas redes 
sociais, e-mails de 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?

ROMANO, Márcia Regina

Tal produção demanda o trabalho de uma 
equipe editorial formada por 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. Visamos discutir a figura desse 
profissional do texto, presente em empresas 
e em agências de comunicação. Trata-se 
aqui do coenunciador editorial ou coescriba, 
aquele, que, segundo Luciana Salazar Salgado 
(2016), oferece ao autor a sua leitura, aponta 
caminhos de interpretação e direções para 
possíveis releituras e reescritas.
Com base nos pressupostos teóricos da 
análise do discurso de matriz francesa, 



sobretudo de Dominique Maingueneau 
(2008a [1995]; 2008b [1998]), e da noção 
de ritos genéticos editoriais desenvolvida por 
Luciana Salazar Salgado (2013: 2016), esse 
estudo se deteve sobre o corpus composto 
de textos institucionais/publicitários (peças 
gráficas impressas e digitais destinadas à 
divulgação para públicos específicos ou 
gerais) selecionados no período de 2016-
2017 divulgados pela instituição Serviço 
Social do Comércio (Sesc) do estado de Minas 
Gerais. As análises realizadas buscaram: 
a) comparar os textos originais com as 
versões finais, analisando os movimentos de 
sentido empreendidos durante a revisão de 
textos; b) analisar os diálogos entre autor e 
revisor de textos, compreendendo como os 
caminhos do texto vão sendo delineados; c) 
contextualizar cada publicação analisada, 
a fim de contribuir para o entendimento 
do texto em questão; d) analisar a forma 
de apresentação, ou seja, os diálogos entre 
o revisor de textos e o projeto gráfico, 
como parte constitutiva da mensagem. 
Assim, procurou-se discutir quais são 
as particularidades dos ritos genéticos 
editoriais na instituição Sesc mencionada e 
de que forma a compreensão dessa dinâmica 
influencia o trabalho do coenunciador 
editorial.
Pôde-se perceber que o trabalho 
desenvolvido de forma transdisciplinar entre 
revisores, redatores, jornalistas, designers 
e os atendimentos realizados no âmbito 
da comunicação institucional é capaz de 
produzir um discurso coerente com o ethos 
da instituição, o que talvez seja o ponto 
mais essencial do trabalho com empresas 
(setor privado) e instituições (setor público 
ou terceiro setor), dentro de uma formação 
discursiva determinada. É um trabalho de 
escuta e de leitura. Leitura do texto, mas 
também leitura do outro e do mundo. Todo 
esse movimento visa garantir ao autor os 
traços de sua autoria.
O estudo também demonstrou como os 

ritos genéticos editoriais do Sesc em Minas 
Gerais envolvem inclusive a construção 
de uma “economia visual” para as peças 
gráficas destinadas à publicação, já que, 
num trabalho em que a forma e o conteúdo 
precisam caminhar juntos para transmitir 
as informações, os saberes das palavras se 
aliam aos saberes do design gerando uma 
forma de raciocinar muito própria, baseada 
em um sistema de padrões que é norteador 
das escolhas futuras para os projetos gráficos 
novos.
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estratégias de 
retextualização no 
artigo de divulgação 
científica

O crescente interesse de não especialistas 
pelo conhecimento científico levou ao 
surgimento e à proliferação, no século XX, 
de periódicos especializados em divulgação 
científica. Para divulgar esse conhecimento, 
os textos veiculados nos periódicos que lhes 
servem de suporte – especialmente revistas 
como a Ciência Hoje – devem caracterizar o 
gênero artigo de divulgação científica.
É nesse ponto que se insere nosso trabalho, 
cujo objetivo é analisar as estratégias de 
retextualização realizadas na versão original 
do artigo científico “As hidrelétricas do rio 
Madeira e os impactos socioambientais da 
eletrificação no Brasil” (MORET;  FERREIRA, 
2009) a fim de que passasse a configurar um 
artigo de divulgação científica. 
Quando se fala em retextualização, deve-

SALA, Cibely Aguiar de Souza 

se destacar que falta consenso sobre as 
nuanças entre as ações de retextualização, 
revisão, edição e reescrita. Para Marcuschi 
(2008), a retextualização é a tradução de 
uma modalidade à outra, mas na mesma 
língua, levando-se em conta aspectos de 
ordem linguístico-textual-discursiva e de 
ordem cognitiva. Relativamente à reescrita, 
trata-se de nova versão de um mesmo 
texto, no âmbito da escrita-escrita. Segundo 
Fabre (1986), na reescrita são executadas 
estas operações: supressão, adição, 
deslocamento e substituição. Do modelo 
de Marcuschi (adaptado para esse estudo), 
trabalhamos com as seguintes estratégias 
de retextualização: eliminação, inserção, 
reformulação e substituição. Foram essas 
as estratégias consideradas na comparação 



entre texto original e versão retextualizada. 
Nesse sentido, aproximamos os conceitos de 
retextualização e reescrita.
Da análise comparativa, foi possível chegar a 
algumas conclusões. A primeira delas é que, 
ao efetuar a retextualização, foram levadas 
em conta as particularidades do gênero. 
Por exemplo, no artigo de divulgação 
científica, a linguagem tende para um 
registro mais coloquial. É por isso que os 
termos técnicos, quando não excluídos, são 
explicados por meio da paráfrase, e são feitas 
exemplificações, comparações, descrições, 
nomeações: elementos que aproximam o 
leitor do tema a ser explorado. 
A segunda é que as alterações visíveis no 
nível linguístico são da ordem do discurso. 
Portanto, as modificações são realizadas 
em função do propósito comunicativo, do 
leitor/interlocutor, do lugar social de onde 
se fala. Essa projeção também influencia 
as escolhas lexicais, estilísticas etc. Assim, 
a retextualização é feita com dois objetivos 
voltados ao leitor: agradá-lo e persuadi-lo.
Relativamente às estratégias, verificamos que 
a estratégia de eliminação tem o propósito 
de excluir termos técnicos, citações, 
redundâncias etc. A eliminação é, portanto, 
um mecanismo de condensação linguística.
Em relação à estratégia de substituição, foi 
possível constatar que se buscou substituir 
termos técnicos e itens lexicais. Trata-se de 
um mecanismo de precisão linguística. 
A estratégia de inserção, por sua vez, tem 
o objetivo de inserir itens lexicais para 
contextualizar o leitor: indicar localização 
geográfica, datar informações, exemplificar 
e atribuir responsabilidade enunciativa. 
Também observamos que as inserções têm 
um posicionamento argumentativo mais 
marcado: são introduzidos articuladores 
argumentativos fortes (porque, embora), 
adjetivos, pergunta retórica. Na maior parte 
dos casos, foram as inserções as responsáveis 
pela construção de novos sentidos no texto.
Já a estratégia de reformulação consiste 

nas paráfrases: as ideias são reformuladas 
e os referentes são explicitados. Esse tipo 
de estratégia está no nível da compreensão, 
sendo o que demanda maior complexidade.
Portanto, pela análise realizada, podemos 
aproximar as ações de retextualização 
e reescrita, pois ambas têm orientação 
discursiva, adaptam-se ao gênero e à situação 
comunicativa e colaboram na construção de 
sentidos.
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ritos genéticos 
editoriais

Estas reflexões fazem parte de um programa 
que investiga a alteridade constitutiva do 
lugar de autor evidenciando o lugar de um 
leitor bastante específico: o revisor de textos, 
que conjuga, em seu trabalho, um esboço de 
leitores futuros e a função de duplo autoral. 
Esse lugar abriga dinâmicas próprias, 
conforme os tipos de texto que passam por 
tratamento editorial e as instituições em que 
esses textos se produzem e se preparam para 
circular. De fato, trata-se de atividade que não 
consiste apenas na aplicação de protocolos, 
tais como a prescrição gramatical, para citar 
um dos aspectos mais fortemente ligados 
aos imaginários correntes; por isso, parece 
imprescindível abordá-la nas suas condições 
de emergência, na conjuntura social e 
histórica em que se inscreve. 

SALGADO, Luciana Salazar

Abordar essas trocas desse ponto de vista 
discursivo implica examinar nós e ligaduras 
que permitem reconhecer um conjunto de 
entidades e de procedimentos identificados 
como responsáveis por essas dinâmicas. 
Implica, assim, considerar tanto os dizeres 
daqueles que as estudam, criticam ou com elas 
dialogam, quanto os dizeres dos que se põem 
como parte integrante desse funcionamento. 
Nesta altura, é preciso considerar que 
se tem falado em coletivos criativos, em 
obra derivada, em remix… toda produção 
cultural tem que se haver com as formas de 
retomada e de sua relação com a criação. 
No caso dos textos escritos, essas discussões 
estão diretamente ligadas às representações 
de autoria; juridicamente, deve-se levar 
em conta uma série de formulações que 



pretendem regular a propriedade intelectual: 
como julgar uma apropriação indébita? 
Como entender as conexões entre direitos 
do criador e acesso ao bem cultural? No caso 
da revisão de textos, como entender que se 
intervém no texto de um outro, e quanto e 
com que fim?
Sobre essas bases, propusemos o estudo do 
funcionamento das práticas de tratamento 
dos textos destinados à circulação pública. 
Registre-se que estão compreendidas aí 
tanto as práticas das casas publicadoras 
quanto outras, menos oficiais e igualmente 
generalizadas, dos próprios autores, que 
frequentemente contratam revisão de textos 
antes de submeter seu material a uma 
instituição. É preciso levar em conta também 
que esse tipo de trabalho se intensificou e 
tem cada vez mais características peculiares 
ao nosso tempo (afinidades com as novas 
tecnologias, com a aceleração de processos 
delas decorrente e com as urgências de 
produtividade e competitividade), todavia, é 
herança de uma longa história que remonta 
a práticas anteriores até mesmo ao formato 
códice, as quais revelam o quanto o original 
de um autor, no longo processo que o 
transforma em publicação, movimenta-se, 
passando por diferentes olhares e cuidados. 
Dessa perspectiva, formulamos um método 
de análise que possivelmente se presta à 
formação de revisores: dessa perspectiva, 
revisar um texto supõe um tripé: i)  é 
preciso levar em conta o gênero ou regime 
de genericidade que organiza a tessitura 
de um dizer conforme práticas sociais 
estabelecidas, reiteradas, características de 
dadas comunidades; ii) é preciso estar atento 
para o fato de que a língua mobilizada nessa 
tessitura nunca coincide com uma língua 
única e pura à espera de uso, antes, constrói 
em seus usos a língua necessária ao dizer que 
se tece; iii) não se trata de mexer muito ou 
pouco no texto do outro, mas de reconhecer 
um modo de dizer, o ethos discursivo que 
dele emerge, e trabalhar pela consistência do 

que será reconhecido como estilo.
Diante disso, entende-se que o trabalho 
de revisão sempre poderá ser retomado, 
contra toda a mitologia do texto estável, 
pronto, eternamente o mesmo. Os textos, 
linearizações de discursos, não têm fim, por 
definição. E os ritos genéticos editoriais não 
são outra coisa senão a celebração disso.
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p. 58
a difícil escolha do 
profissional revisor 
de textos

1. Introdução

O trabalho aqui apresentado propõe 
trazer observações sobre como pesquisar 
e identificar um bom revisor, que corrija o 
texto seja ele acadêmico, técnico, científico, 
jornalístico ou pertencente a outros gêneros. 
Normalmente, os textos passam por uma 
segunda leitura para a moderação e correção 
das minúcias textuais, gramaticais e 
ortográficas que, se deixadas de lado, podem 
torná-los incompreensíveis e arruinar a 
intenção do autor. 
Desse modo, propõe-se refletir sobre a 
escolha do revisor de texto e apresentar 
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alguns caminhos que o autor pode percorrer 
para que este se sinta seguro ao entregar o 
seu texto aos cuidados de outro profissional. 

2.  Metodologia

As autoras fizeram o percurso que 
geralmente todo autor faz ao final de sua 
escrita para contratar um revisor: buscas na 
internet, indicações de amigos, em anúncios 
do Facebook e murais de faculdades.
Para apurar como outros autores fazem esse  
percurso, foi elaborado um questionário, 
intitulado Como você escolhe um revisor de 
textos?, enviado por meio do recurso Google 

¹ Mestre em Estudos de linguagens pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – (Cefet-MG).
¹ Mestre em Estudos de linguagens pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – (Cefet-MG).



Drive² para cinquenta e três acadêmicos. 
Obtivemos o retorno de vinte e cinco 
participantes que, nos últimos quatro anos, 
precisaram dos serviços de um revisor. Por 
meio desse questionário, buscamos verificar 
como foi feita a escolha do profissional.

3.  Discussões

Como um bom de revisor de textos se 
tornou bom? O que o qualifica como bom? 
Cada revisor tem uma trajetória profissional. 
No mercado, encontram-se jornalistas, 
graduados em letras, advogados e outros 
profissionais relacionados à área de humanas 
que se especializaram no assunto e prestam 
serviços de revisão. 
Mas, voltando à pergunta, como um bom 
revisor de textos se tornou bom? Ousamos 
dizer que se tornou bom porque teve a 
coragem de se arriscar no mercado, foi 
empreendedor para buscar clientes (blogs, 
murais de faculdade, anúncio, camaradagem 
fazendo revisões de graça para amigos 
e parentes) e, principalmente, teve a 
oportunidade de fazer um trabalho que o 
consagrou como bom. 
Tendo em vista o percurso do profissional 
revisor, é válido destacar, também, que este 
é responsável por ajustar as imperfeições 
linguístico-gramaticais e semânticas do 
texto que, geralmente, passam despercebidas 
pelo autor, cabendo ao profissional fazer 
os ajustes necessários para, então, expô-lo 
publicamente.  

4.  Considerações finais

Após a realização da pesquisa, observou-se 
que a maior parte dos acadêmicos precisou 
ou ainda precisa do trabalho de revisão de 
textos, seja qual for a finalidade do trabalho. 

Um item que chamou a atenção das autoras 
foi a opção por solicitar, em sua grande 
maioria, o trabalho a um amigo, o que 
reforça a ideia de que o serviço de revisão 
de textos, em muitos casos, é contratado por 
meio de indicações.
Buscamos, no decorrer da pesquisa, 
instigar uma reflexão acerca do percurso 
de um acadêmico ou profissional que, 
constantemente, precisa de um revisor, seja 
qual for o tipo de texto e gênero. Contudo, 
salientamos que este assunto não se esgota 
aqui. Percebeu-se que ainda são necessárias 
mais pesquisas sobre o universo de atuação 
dos revisores atuantes no mercado.

² Google Drive é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos, apresentado pela Google em 24 de abril de 
2012. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Drive>. Acesso em: 24 maio 2017.
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ferra-se  cavalos

Circula nas redes sociais um vídeo intitulado 
Não seja BURRO #6 (TAVARES, 2017). 
Nele, Tavares enumera pretensos erros de 
português, corrigindo-os de forma peculiar, 
com óculos desproporcionais, laranjas nos 
seios, gritos de “isso não existe!” e gracejos 
que simulam descontração.
Chamam a atenção alguns aspectos da 
língua que, de forma flagrante, não são 
considerados, tais quais: a distinção entre 
norma padrão e norma culta e gramática e 
língua; erros ortográficos como parâmetros 
questionáveis para a aferição da inteligência; 
o continuum do mais ao menos monitorado 
nos usos de uma língua; a inadequação da 
correção da língua falada pelos critérios da 
escrita, entre outros aspectos apresentados 
por autores como Bagno (2001).

SOUZA, Paulo Anízio Martins de

Para comentar um vídeo desses, teria 
cabimento adotarmos o tom da autora, 
para, peremptória e intempestivamente, 
afirmar que o que não existe são correções 
como essas? Caberia adotar o que preconiza 
o ditado da imagem que vale mais do que 
mil palavras e lançar mão de uma figura 
gestáltica, conforme Souza (2017), para, 
então, defender que a língua é mais do que 
parece ser?
Acreditamos que, para respondermos a 
essas indagações, teríamos que primeiro nos 
questionar se, entre nós mesmos, revisores, 
não existiria o que podemos chamar, em 
homenagem ao protagonista de O colocador 
de pronomes (LOBATO, 1956), de Síndrome 
de Cantagalo. Seus principais sintomas 
clínicos envolveriam desde manifestações 



ensandecidas de apreço à gramática 
normativa até correções compulsivas e 
desnecessárias.

Figura 1: Sombra do rosto de uma mulher ou ho-
mem tocando sax?

Fonte: Gestaltizando, 2011.

Acreditamos que, para respondermos a 
essas indagações, teríamos que primeiro nos 
questionar se, entre nós mesmos, revisores, 
não existiria o que podemos chamar, em 
homenagem ao protagonista de O colocador 
de pronomes (LOBATO, 1956), de Síndrome 
de Cantagalo. Seus principais sintomas 
clínicos envolveriam desde manifestações 
ensandecidas de apreço à gramática 
normativa até correções compulsivas e 
desnecessárias.
Senão, como ignorar que ainda existe, entre 
alguns revisores, uma certa confusão entre 
o que de fato o profissional faz, o que deve 
e o que pode fazer? Se para muitos de nós, 
partícipes do III Fórum Nacional sobre 
a Formação e a Atuação profissional do 
Revisor de Textos, pode parecer familiar e 
até inconteste a distinção entre reescrita e 
retextualização, a diferença entre correção 
de redação escolar e intervenção textual, 
pode não ser bem assim para quem atua na 
área.

No exercício da profissão, parece-nos 
que, aqui e ali, nos assalta a tentação, por 
exemplo, de resvalarmos da revisão textual 
para a correção de redação escolar tomando 
uma pela outra, como se ambas tivessem 
os mesmos desideratos e personagens e até 
mesmo como se nossa fosse a autoria do 
texto. 
Até que ponto, porém, em relação ao que 
expõe Muniz Jr. (2009) e Soares (2002), 
temos autonomia para adotarmos a revisão 
que melhor achemos adequada ao (con)
texto? Quanto do que o senso comum 
entende por revisão textual não afeta outros 
integrantes da cadeia editorial a ponto de, 
sob o comando destes integrantes, em geral 
nossos superiores hierárquicos, chegarmos 
mesmo a atuar à revelia do que nossas 
práticas sociais (e profissionais) de leitura e 
(re)escrita indicam por mais acertado?
Considerando que um dos outros sintomas 
da Síndrome de Cantagalo pode ser não 
levar em conta que quem ferra os cavalos 
é Serafim e considerando que ainda há os 
que acham que podem intervir no texto 
alheio como se portassem uma espécie de 
insígnia que lhes dessem tal direito – a velha 
gramática que corresponderia à estrela do 
xerife – parece, então, possível fazer uma 
revisita à Souza (2017), relançando um olhar 
para o proposto em tal trabalho.
É certo que várias são as posições ocupadas 
por nós, profissionais do texto, nas fases 
de pré e pós-diagramação, mas, tomando 
por base o que expusemos, parece-nos que 
deixamos de atentar e destacar que, no 
“revisamento”, nas suas diversas posições 
de troca e de negociação, existe a posição 
do autor, espaço com o qual não podemos 
ter a pretensão de revezar, e a posição dos 
Triburtinos e Serafins que, inexoráveis e 
inexoneráveis, assinam nossa carteira, e em 
cujas cadeiras (ou tronos) não podemos nem 
sonhar em sentar.
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p. 63
a experiência da 
editora da embrapa 
na revisão de e-books

A Embrapa Informação Tecnológica, uma 
das 46 Unidades Descentralizadas da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), atua no mercado editorial 
brasileiro com o objetivo de difundir 
para a sociedade a informação científica 
e tecnológica resultante da pesquisa da 
Embrapa por meio da organização, do 
tratamento editorial, da distribuição e da 
comercialização de publicações. 
Para atender à demanda do público por livros 
digitais, em 2011, a Embrapa Informação 
Tecnológica iniciou os estudos sobre livros 
digitais e identificou o formato e-PUB como 
o mais adequado. A equipe foi treinada para 
produzir e-books nesse formato e definiu os 
primeiros títulos a serem convertidos. 
Para agilizar o lançamento de livros 
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digitais, em 2012, a Embrapa Informação 
Tecnológica contratou uma empresa para 
fazer a conversão para e-PUB de 43 títulos 
da linha técnico-científica. Essa produção 
inicial foi comercializada na Livraria Saraiva 
(com o DRM da Adobe para o programa de 
leitura Saraiva Reader), por meio de contrato 
de parceria.
Em 2013, foram produzidos 46 e-books, entre 
eles, 27 títulos da Coleção 500 Perguntas 500 
Respostas – O produtor pergunta, a Embrapa 
responde. Para disponibilizar gratuitamente 
os livros digitais da coleção ao público, nos 
formatos e-PUB e PDF, foi lançado o site da 
coleção (www.embrapa.br/500p500r) em 
2014. Até o momento, o site tem mais de 200 
mil downloads de títulos da coleção.
Ainda em 2013, foi iniciada a capacitação 

http://(www.embrapa.br/500p500r)


de profissionais de editoração das Unidades 
Descentralizadas (UDs) da Embrapa na 
produção de e-books no formato e-PUB, para 
compartilhar a experiência adquirida pela 
equipe da Embrapa Informação Tecnológica. 
Outro fato marcante na produção dos 
e-books, em 2013, foi o desenvolvimento 
do sistema e-commerce de e-books no site 
da Livraria Embrapa, o qual foi lançado em 
2014 com mais de 60 títulos disponíveis para 
comercialização. 
Atualmente, a Embrapa possui mais de 
120 e-books no seu acervo, sendo a maioria 
composta por títulos avulsos da linha 
editorial técnico-científica e títulos da 
coleção 500 Perguntas 500 Respostas – O 
produtor pergunta, a Embrapa responde e da 
coleção Frutas do Brasil, da linha editorial 
Transferência de Tecnologia. A maioria dos 
títulos é comercializada na Livraria Embrapa 
(www.embrapa.br/livraria), e os e-books 
da coleção 500 Perguntas 500 Respostas são 
disponibilizados gratuitamente no site.
O processo de revisão dos e-books editados 
pela Embrapa é simples, porém importante 
para a sua qualidade. Em média, 98% dos 
e-books editados na Embrapa são produzidos 
a partir de livros impressos, que já passaram 
por todo o processo de editoração, o que 
já facilita sua revisão, haja vista que não há 
preocupação com a revisão do texto, e sim 
com a revisão de diagramação, uma vez que 
o layout do formato e-PUB é fluido e não 
segue a diagramação do livro impresso. 
A revisão do e-book é feita no programa 
Sigil, no qual o e-book é editado, no próprio 
código HTML. 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. 
Também são conferidos:
• quebras de linhas “forçadas”;
• quebras de parágrafos;
• hifenizações e espaços indevidos;
• chamadas e posições de tabelas e 

figuras ao longo do texto;
• símbolos, fórmulas químicas, 
equações matemáticas;
• vinculações (se estão ativas e corretas);
• padronização do layout. 
As correções que não são possíveis de serem 
feitas pela revisora são anotadas em arquivo 
Word, na forma de relatório, para serem 
inseridas pelo diagramador. Após essa 
revisão, a bibliotecária confere a folha de 
rosto, a página de créditos (que corresponde 
ao verso de folha de rosto do livro impresso) 
e a ficha catalográfica. O diagramador inclui 
as correções e a editora responsável confere 
se todas as emendas foram abarcadas e 
se há mais alguma correção a ser feita no 
e-book. Eventuais erros detectados no livro 
impresso são corrigidos no e-book e no 
arquivo final do livro impresso para futuras 
reimpressões. Com esse processo, é possível 
editar e-books de forma mais ágil, sem erros 
e com qualidade.

http://www.embrapa.br/livrari
http://a
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entre verso e prosa: 
a revisão do gênero 
narrativa poética 

A pesquisa aqui relatada detém-se em um 
dos critérios mais importantes a serem 
considerados pelo revisor: o gênero ao 
qual pertence o texto, já que suas possíveis 
intervenções variam de acordo com o gênero 
textual. 
O revisor de textos literários possui uma 
postura diferente do revisor de outros textos, 
já que seu objeto de trabalho é também uma 
obra artística. Sendo, prioritariamente, um 
leitor crítico e tendo conhecimentos de 
teoria da literatura e de construção textual, 
debruça-se sobre um objeto estético¹ – o que 
significa dizer que o plano da expressão é o 
principal aspecto a ser considerado por ele.  

VIEIRA, Ednéia Minante

Sua especificidade é analisar como 
os elementos narrativos ou poéticos 
organizam-se no texto e se estão de acordo 
com o efeito de sentido pretendido pelo 
autor. É fundamental que o revisor de 
textos literários esteja ciente das tendências 
estéticas de seu tempo e do próprio 
escritor, sendo fundamental que se tenha 
conhecimento acerca do funcionamento dos 
gêneros literários. A esse respeito, destaca-se 
a narrativa poética.  
Postulada por Jean-Yves Tadié (1978), a 
narrativa poética é um gênero híbrido, 
uma forma transitória entre o romance 
e o poema, na qual há uma tensão entre a 

¹ Estilo, segundo Sílvio Elia (1978, p. 76), é “o máximo de efeito expressivo que se consegue obter dentro das possibili-
dades da língua [...]. Trata-se do uso individual dos recursos expressivos da língua”. 



função referencial do romance e a função 
poética. Quanto aos elementos da narrativa, 
personagens, espaço e tempo são explorados 
de maneira específica, adquirindo novos 
significados, tornando-se símbolos. Quanto 
aos recursos poéticos, a linguagem e o estilo 
aproximam a narrativa da poesia.  Essa 
aproximação acontece, também, por meio 
de alguns recursos da linguagem, como: a 
presença de sonoridades, musicalidade e 
ecos, o emprego de repetições e um ritmo 
poético, o trabalho com as rimas, o uso de 
várias figuras de linguagem, especialmente 
a metáfora. Logo, “em sua perspectiva 
estrutural, o eixo sintagmático da narrativa 
é subjugado harmoniosamente pelo eixo 
paradigmático da poesia.” (TABAK, 2008, p. 
4).
Ancorando-se no processo de revisão de 
textos literários, o estudo pretende, a partir 
da análise do romance Aos 7 e aos 40, de 
João Anzanello Carrascoza (2013), refletir 
sobre o papel do revisor em obras do gênero 
narrativa poética. O critério para a escolha da 
obra pautou-se no fato de o romance ser um 
rico exemplo de narrativa poética e explorar 
vários elementos (textuais e paratextuais) 
que contribuem para o estudo da função do 
revisor, de seus desafios e limites no que se 
refere a este gênero.
No romance em questão, os principais pontos 
(além dos tradicionais) a serem analisados 
pelo revisor são: a manutenção do tempo 
verbal nos capítulos, as figuras de linguagem, 
a extensão e organização dos períodos, os 
ecos e a estrutura visual das frases.
Será necessário, portanto, atentar-se para 
tempos verbais que estão em diálogo com 
as fases da vida do protagonista. Logo, em 
virtude da dupla focalização do romance, o 
revisor irá se deter, nos capítulos destinados à 

infância, no pretérito imperfeito e, nos relatos 
do adulto, sobretudo, no pretérito perfeito. 
O frequente uso do pretérito imperfeito 
sugere repetição, um tempo inacabado, 
ou seja, o tempo eterno² explorado pela 
narrativa poética. A delimitação narrativa 
segue, portanto, uma lógica temporal que 
precisa ser compreendida pelo revisor, para 
que sua função e efeitos de sentido sejam 
preservados. 
Aos 7 e aos 40 também explora os adjetivos, 
já que há inúmeras descrições e imagens 
poéticas criadas a partir deles. Assim, nesses 
momentos de afrouxamento da narratividade, 
o lirismo se institui. O romance também faz 
uso de repetição de frases, pois é um dos 
recursos poéticos que instaura a ideia de eco 
e circularidade, de imobilidade temporal 
e de musicalidade na obra. O revisor deve 
atentar-se para que as imagens sugeridas 
estejam em consonância com a obra e as 
repetições estejam adequadas.
Por fim, a organização e a disposição gráfica 
dos períodos, os espaços e organização das 
micronarrativas no romance analisado 
possuem uma singular significação na 
narrativa, o que merece especial atenção 
por parte do revisor, pois são aspectos que 
contribuem para a configuração do gênero 
narrativa poética. 
Diante do exposto, a pesquisa, a partir da 
análise da obra Aos 7 e aos 40, pretendeu 
verificar em que medida conhecimentos 
de teoria literária, de estilística e do gênero 
narrativa poética podem contribuir para 
uma intervenção satisfatória do revisor neste 
gênero. 

² “Ao relativizar o tempo e conferir-lhe um tratamento atemporal, insere-se a narrativa no domínio do mito, o que, 
aliado ao uso dos verbos no imperfeito, colabora para a eternização do tempo.” (ASSUNÇÃO, 2010, p. 14).
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