
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
CENTRO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO 

 BACHARELADO EM LETRAS – REDAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS 
 
 

 

 
 
 

Monografia 

 
 
 
 

 
 

A RELEVÂNCIA DO TRABALHO DO REVISOR DE TEXTOS  
Um estudo para além da revisão linguístico-gramatical 

 
 
 
 
 
 
 

Mayara Espíndola Lemos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelotas, 2014

http://www.ufpel.tche.br/


MAYARA ESPÍNDOLA LEMOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A RELEVÂNCIA DO TRABALHO DO REVISOR DE TEXTOS  
Um estudo para além da revisão linguístico-gramatical 

 
 

            
 
                                                             

Trabalho acadêmico apresentado ao 
Curso de Bacharelado em Letras - 
Redação e Revisão de Textos da 
Universidade Federal de Pelotas, como 
requisito parcial à obtenção do título de 
Bacharel em Redação e Revisão de 
Textos. 

 
 

Orientadora: Profa. Dra. Cleide Inês Wittke 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelotas, 2014 



 
 

 
 

A COMISSÃO EXAMINADORA, ABAIXO ASSINADA, 

APROVA A MONOGRAFIA DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

A RELEVÂNCIA DO TRABALHO DO REVISOR DE TEXTOS  
Um estudo para além da revisão linguístico-gramatical 

 

 

 

Mayara Espíndola Lemos 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

______________________________________________________________ 

Profa. Dra. Cleide Inês Wittke 

 

______________________________________________________________ 

Profa. Dra. Sandra Alves 



 
 

 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço, primeiramente, aos meus pais, Brandalí Espíndola Lemos e Marco 

Antônio da Silva Lemos, que tornaram minha trajetória acadêmica mais leve por 

meio do apoio e do amor ofertados todos os dias.  

À minha irmã, Daiane Espíndola Lemos, que mesmo a distância nunca deixou 

de estar presente e participar de cada conquista alcançada por mim ao longo desses 

quatro anos. 

À Profa. Dra. Cleide Inês Wittke pelos ensinamentos, companheirismo e por 

ter acreditado na minha capacidade de me tornar uma profissional competente. 

Aos colegas de curso pelos anseios e expectativas compartilhados. 

À minha amiga, Juliane Pinto Nunes, que fez com que os espaços entre 

pontos finais e novos parágrafos, durante minha produção acadêmica, fossem 

momentos de alegria e descontração. 

Obrigada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

muitos não acreditam 
quando digo que a literatura 

é meu ganha-pão 
 

- se você não escreveu nenhum livro 
como pode viver de literatura? - 

 
eles não sabem 

que as páginas dos livros 
não se escrevem por si 

e entre as linhas 
milhares de sinais invisíveis 

ordenam o mundo 
 

(só a eles respondo) 
 
 

(Alberto Martins) 



 
 

 
 

 
 
 
 

RESUMO 
 

A presente monografia apresenta uma discussão teórica sobre as funções e as 
atividades desempenhadas pelo revisor de textos. Para isso, faz-se importante o 
estudo de obras já publicadas sobre o assunto, juntamente com uma pesquisa sobre 
o campo de trabalho em que o revisor de textos pode vir a atuar. A proposta deste 
estudo surgiu a partir da preocupação com o pouco espaço a esse profissional no 
mercado de trabalho e também pela falta de conhecimento por parte da sociedade 
sobre essa área de atuação. Espera-se que este trabalho possa auxiliar futuros 
revisores no que tange ao conhecimento das competências e das habilidades 
necessárias ao profissional do texto, incentivando-os na busca pela expansão da 
profissão de revisar textos, nas diversas instâncias sociais. 
 
Palavras-chaves: revisor de textos; conhecimento e habilidades; campos de 
atuação. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo dos estudos no Curso de Bacharelado em Letras – Redação e 

Revisão de Textos foi possível observar o desconhecimento, por parte das pessoas, 

com diferentes níveis de escolaridade, sobre a profissão de revisor de textos. Sabe-

se que toda publicação deve passar por uma análise (linguística, textual e 

discursiva) antes de ser exposta ao público, porém muitos acreditam que qualquer 

profissional habituado com o uso da gramática da língua pode efetuar uma revisão 

produtiva. Esse pensamento equivocado acaba resultando em uma prática de 

revisão deficiente e também na omissão do trabalho do profissional que se dedica à 

área, dificultando a expansão de seu trabalho e, consequentemente, acarretando a 

falta de reconhecimento desse bacharel no mercado de trabalho. Cabe destacar 

aqui que esse mercado precisa ser conquistado pelos profissionais da área. 

É diante desse quadro de pouco conhecimento e reconhecimento do trabalho 

do revisor de textos e da necessidade de conquistar seu espaço no campo de 

trabalho, que este estudo centrará sua atenção. É sabido que os Cursos específicos 

da área de redação e revisão ainda são poucos em todo o Brasil, e também é de 

conhecimento dos estudantes e dos profissionais de revisão de textos que o 

mercado de trabalho ainda é deficiente e precisa ser conquistado. Podemos dizer 

que parte do desconhecimento da profissão e, consequentemente, a escassez de 

oportunidade no mercado, é resultante da visão equivocada de empresas de 

comunicação. Isso porque muitos estabelecimentos de comunicação defendem a 

tese infundada de que os profissionais que trabalham com o texto, sejam eles 

autores/escritores, sejam jornalistas ou publicitários, enfim, todos aqueles que 

possuem o domínio da gramática, não precisam submeter seus textos ao processo 

de revisão, como se somente essa exigência fosse suficiente para a elaboração e a 

clareza da mensagem escrita, nos diferentes campos discursivos sociais. 

Em contrapartida, é de fundamental importância que o revisor profissional 

seja capacitado em sua área de atuação, isto é, que tenha domínio de diferentes 

assuntos, nas variadas áreas de conhecimento, exigindo que esse profissional 
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adquira estudos e conhecimentos amplos e especializados. Inclui-se a esse preparo 

o acesso a uma variedade significativa de informação. Isso significa que o sujeito 

que se identifica com a profissão de revisor precisa ter afinidades com a leitura e 

gostar de estar em constante aprendizagem. Além disso, a bagagem cultural e o 

senso crítico, bem como o envolvimento com questões da atualidade contribuem, de 

maneira complementar, com a prática competente de revisar textos.  

Perante essas observações, levantamos as seguintes questões: Qual é a 

função do revisor de textos? O que o torna um profissional importante nas diversas 

áreas que lidam com o texto, em nossa sociedade contemporânea? Tendo essas 

questões como norte e também considerando o pouco conhecimento a respeito do 

trabalho do profissional de revisão, este estudo tem como objeto analisar a atividade 

de revisão de textos e suas implicações na prática diária desse bacharel.  Com 

enfoque teórico em autores (listados a seguir) que se dedicam ao estudo da prática 

de revisão de textos, o presente trabalho objetiva definir o papel do revisor de textos, 

demonstrando o esforço desse profissional para realizar com eficiência seu trabalho. 

Bem como dar ênfase ao amplo conhecimento que deve ser adquirido para 

desempenhar a tarefa de revisar textos. 

Para efetuar nossa pesquisa, buscamos definir e caracterizar as 

competências e as habilidades exigidas ao profissional da área. Além disso, a partir 

das obras estudadas, estabelecemos os limites de atuação do revisor. Desse modo, 

nossa reflexão aborda sobre o uso de estruturas do texto, a circulação de gêneros 

textuais e o estudo do domínio da construção de sentidos, também investigando as 

restrições da profissão e o material a ser utilizado no exercício de revisar textos. 

Por fim, seguimos nossa investigação com base em um levantamento do 

campo de trabalho do revisor de textos em nossa sociedade. Buscou-se identificar 

as áreas nas quais o revisor pode atuar, explicitando o quanto é importante que os 

profissionais que lidam com a comunicação tenham conhecimento a respeito das 

aptidões de um revisor competente e preparado a sua função. 

Um amplo aporte teórico pode garantir a experiência prática de revisão de 

textos. Sendo assim, a justificativa desta pesquisa é de demonstrar que o revisor 

profissional, para desempenhar seu trabalho de maneira satisfatória, deve ter uma 

base concreta, ampla e diversificada de conhecimento. Uma revisão não se detém à 

correção de questões gramaticais/linguísticas e estruturais. Um profissional apto 

para exercer a atividade precisa dominar assuntos diversos, aspectos históricos, 
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culturais, midiáticos, literários e conhecimento atual, e ter noções dos vários gêneros 

textuais que circulam atualmente, principalmente no momento de expansão digital 

em que vivemos.  

Por acreditar na importância de noções teóricas como base do conhecimento 

do revisor de textos, a metodologia adotada para a realização deste trabalho 

consiste em uma pesquisa bibliográfica, tendo em vista as publicações impressas e 

online sobre o tema revisão de textos e suas especificidades. Para isso, foi 

desenvolvido um levantamento do que já foi dito acerca do exercício da revisão de 

textos em obras específicas sobre esse tema. 

Sabe-se que o material teórico existente até o momento ainda é precário para 

a formação do revisor, fato que exige muita dedicação do sujeito que investe na 

profissão. Diante desse quadro de dificuldades, o presente trabalho visa a fazer um 

apanhado sobre as abordagens das publicações existentes para facilitar o 

entendimento a respeito do exercício de revisar textos. Nessa perspectiva, 

orientamos nossa pesquisa de modo a garimpar e analisar as bibliografias dedicadas 

à área para que ela sirva de suporte a estudantes e profissionais desse campo 

acadêmico. 

Durante a busca por publicações que tratassem sobre a profissão de revisor 

de textos e suas capacidades, selecionamos as seguintes obras: Manual de 

Revisão, de Faria Guilherme1 (1967); O livro: manual de preparação e revisão, de 

Ildete Oliveira Pinto2 (1993); Manual do Revisor, de Luiz Roberto S. S. Malta3 (2000); 

Além da Revisão: critérios para revisão textual, de Aristides Coelho Neto4 (2008); e 

Revisão de Textos: da teoria à prática, de Risoleide Rosa Freire de Oliveira5 (2010).    

Iniciamos nosso estudo discorrendo sobre o conteúdo abordado nas cinco 

obras pesquisadas. Essas publicações foram escolhidas como base para este 

trabalho por apresentarem um conteúdo significativo a estudantes, professores e 

profissionais da área de revisão textual. Além disso, alguns desses livros são obras 

                                                             
1 Advogado, jornalista e chefe do Serviço de Revisão da Imprensa Universitária da Ceará, na década 
de 1960. 
2 A autora exerceu o cargo de preparadora de textos por vários anos na Editora Ática. 
3 Atuou por mais de 35 anos na área editorial. 
4 Especialista em língua portuguesa, revisor de textos, professor, arquiteto, autor de Estágio no 
Planeta Terra (ficção espiritualista) e de Rio Preto, na rota dos Asteróides (jornalismo histórico). É 
tradutor e adaptador do romance intitulado Perdôo-te. 
5 Licenciada em Letras (1986), Mestra em Linguística Aplicada (1998) e Doutora em Linguística 
Aplicada (2007) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Revisora de textos. Mantém 
estudos na área de revisão textual. 
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comumente citadas em trabalhos acadêmicos e mais utilizadas atualmente nos 

estudos desse tema. Portanto, é a partir da análise dessas publicações que 

estabelecemos a fundamentação teórica deste trabalho. Além do uso de material 

sobre revisão de textos que, com o avanço da internet, pode ser acessado por 

todos, via rede. 

Depois da introdução, dedicamos o capítulo um para discorrer sobre o 

conteúdo abordado nas cinco obras anteriormente citadas, juntamente com a 

definição do conceito de revisão de textos. No segundo capítulo, discutimos o papel 

do revisor, destacando as habilidades e as competências necessárias a esse 

profissional; também abordamos sobre a compreensão do sentido, o domínio sobre 

estruturas e gêneros textuais e concluímos o capítulo, enfatizando a importância da 

prática da leitura ao profissional. 

O material de trabalho utilizado pelo revisor de textos é abordado no capítulo 

três, no qual especificamos sobre o uso de gramáticas, dicionários, manuais e guias 

e da internet, no seu cotidiano. Na sequência, capítulo quatro, buscamos 

estabelecer os limites do revisor, uma vez que suas alterações no texto não podem 

intervir nas ideias do autor. Logo após, debatemos sobre as relações profissionais 

de forte relevância ao resultado da atividade de revisão, considerando o diálogo do 

revisor com autores e editores.  

No capítulo seis, concluímos nossa investigação com um levantamento do 

campo de trabalho do revisor de textos, a partir de uma seleção das principais áreas 

da comunicação em que se insere, salientando o valor adicional de se especializar 

em uma determinada área do conhecimento. 
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1 A REVISÃO DE TEXTOS  

 

Definimos o texto, objeto de trabalho do revisor, como um encadeamento de 

palavras que forma sentido(s), expressa ideias e pensamentos, ou seja, é uma 

mensagem transmitida por meio de uma linguagem, seja ela verbal ou não verbal. 

No que diz respeito ao trabalho de revisão, tratamos do texto verbal, oral, mas 

principalmente escrito, que se dá por um encadeamento semântico de palavras, de 

frases, de enunciados que emitem uma mensagem expressa por um autor. 

A revisão textual é um processo realizado após a criação do texto, dado pelo 

autor como finalizado, com o propósito de aprimorá-lo, corrigindo imperfeições 

referentes ao uso de regras gramaticais, de mecanismos de coesão e de coerência, 

de estrutura frasal e textual, de modo que a mensagem chegue com clareza ao 

leitor, sem que o revisor altere o estilo original do autor. A revisão textual faz-se 

necessária a todo manuscrito que se pretende tornar público. Durante a revisão são 

conferidos o uso da ortografia, a estrutura do texto, elementos de coesão e de 

coerência, o sentido produzido, o estilo do autor e o gênero textual em que se 

encaixa. No entanto, não é somente nos dias de hoje que o revisor de textos encara 

o desprestígio da profissão escolhida. Ao longo dos tempos, o revisor enfrenta a 

desconsideração por sua atividade por parte de estabelecimentos que trabalham 

com comunicação, assim como o desconhecimento do público leitor/ouvinte sobre a 

importância dessa profissão. 

Com base no estudo de obras publicadas acerca da revisão de textos, o 

presente trabalho busca estabelecer os critérios essenciais para a formação de um 

bacharel em revisão de textos. Para isso pesquisamos, em meio a pouca bibliografia 

referente à revisão de textos, obras específicas que abordam sobre o assunto. Após 

investigação no campo impresso e online, selecionamos cinco publicações 

dedicadas essencialmente à prática de revisar textos, as quais são resenhadas a 

seguir.  

Iniciamos, então, com o Manual de revisão, de Faria Guilherme, livro datado 

de 1967. O manual apresenta 133 páginas, oito capítulos e finaliza com um 
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apêndice contendo um glossário. Os capítulos apresentam os seguintes títulos: (1) 

Revisão: considerações preliminares; (2) Tipos e espécies de revisão; (3) Etapas da 

revisão; (4) Técnica da revisão; (5) O original; (6) O revisor; (7) Atributos do revisor; 

(8) Particularidades ortográficas. Nele, encontramos questões necessárias ao 

trabalho do revisor, as quais servirão de norte à prática cotidiana desse bacharel.  

Guilherme começa sua reflexão dissertando sobre a importância da prática de 

revisar textos. A seguir, lança uma abordagem sobre os tipos de revisão, os quais 

não serão aprofundados neste trabalho, pois entendemos serem divisões 

elaboradas em 1967, portanto, ultrapassadas à época em que vivemos. 

Na sequência, o autor faz importantes levantamentos sobre os atributos do 

revisor, tais como: ter domínio no uso da língua escrita, ser imparcial, ter 

conhecimento cultural etc., e destaca os limites da atuação desse profissional. Além 

disso, o autor dedica todo um capítulo para descrever a situação do revisor, ou seja, 

a pouca valorização da profissão, a falta de revisores capacitados e as condições 

precárias de trabalho nos estabelecimentos que lidam com o texto e necessitam da 

atividade exercida pelo revisor. Também aborda sobre técnicas de revisão 

realizadas por meio do uso de sinais gráficos e manuseio de originais, bem como 

cita alguns detalhes ortográficos que necessitam de atenção. Por fim, a obra 

apresenta um apêndice com glossário em que podemos encontrar a definição de 

uma série de palavras utilizadas ao longo do livro, e também de uso comum no 

exercício da profissão. 

Apesar dos mais de 40 anos da publicação do Manual de revisão, esse livro 

ainda pode ser parte do alicerce para a formação de um bacharel em revisão de 

textos, pois contém noções básicas sobre o trabalho do revisor. Com as colocações 

de Guilherme, já em 1967, podemos observar, de forma clara, quais são as aptidões 

do revisor e o grau de dificuldade enfrentado por quem opta por essa profissão, 

principalmente ao lidar com o pouco reconhecimento social voltado à atividade de 

revisar textos. 

Seguindo a linha do tempo, a obra O livro: manual de preparação e revisão, 

de Ildete Oliveira Pinto, publicada em 1993, discorre sobre a preparação de originais 

para a publicação, em 191 páginas, divididas em 16 capítulos. Do capítulo três ao 

nove, Pinto descreve os procedimentos de preparação do livro impresso, explicando 

o encaixe de imagens, seções, formas de discurso, o uso de iniciais minúsculas e 

maiúsculas, nomes próprios, numerais e divisão silábica. Para dar sequência as 
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suas abordagens, a autora, nos capítulos que vão do 10 ao 14, fala sobre 

abreviaturas, siglas e símbolos, citações, notas, referências bibliográficas e expõe 

padrões utilizados no processo de editoração. No capítulo 15, Pinto nos relata O 

processo de revisão de provas e conclui, capítulo 16, discorrendo sobre A estrutura 

do livro impresso. Além desses capítulos, em que a autora faz observações sobre o 

processo de construção do livro, o manual em questão contém um apêndice que 

dispõe dos principais sinais e símbolos utilizados na revisão, principais abreviaturas 

e termos usados em referências bibliográficas, abreviaturas dos nomes dos meses 

em vários idiomas, o alfabeto grego e um vocabulário onomástico6. Nessa obra, 

podemos observar uma preocupação maior com a estruturação do produto a ser 

publicado e com informações que auxiliam no trabalho de revisão. Desse modo, o 

livro apresenta as características de um manual, abordando, de maneira simples, 

dúvidas comuns ao exercício da revisão, no que diz respeito à estruturação do texto, 

com ênfase à normalização. 

A importância da obra em questão está na atenção dada aos processos de 

construção de um livro a partir do ensino da norma culta nas estruturas do texto, 

como o uso de letras maiúsculas e minúsculas, ajustes de citações e notas, dentre 

outros detalhes fundamentais à publicação de uma obra. Essas colocações são 

imprescindíveis à formação de um revisor, uma vez que proporcionam uma noção do 

processo de publicação do livro e o aprendizado de normas comumente utilizadas 

no dia a dia desse profissional. O que contempla o desenvolvimento do presente 

trabalho são as abordagem de Pinto sobre a ligação do autor com o seu texto, a 

importância da norma culta em textos didáticos e científicos, e os possíveis erros a 

serem cometidos pelo revisor. Sendo assim, identificamos e selecionamos partes 

dessa obra que julgamos coerentes com a proposta deste trabalho. 

Em 2000, Luiz Roberto S. S. Malta publicou o livro Manual do revisor, com 

152 páginas, nove capítulos e um apêndice sobre o acordo ortográfico da época. Os 

nove capítulos do livro apresentam os seguintes títulos: (1) O que é revisão de 

textos; (2) Requisitos para ser um bom revisor; (3) A técnica – como se faz uma 

revisão; (4) O local de trabalho; (5) Instrumentos de trabalho; (6) Miscelânea – 

questões práticas; (8) Os preços; e (9) Exemplos que são exercícios e exercícios 

                                                             
6 Vocabulário de nomes próprios que podem apresentar dificuldades quanto à ortografia. Além de 
nomes de pessoas, também aborda nomes de países, regiões, cidades, museus, palácios, templos, 
mares, rios etc. 
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que servem de teste. O conteúdo da obra divide-se entre o esclarecimento do 

trabalho de revisão textual, juntamente com a descrição das aptidões necessárias ao 

revisor, e uma série de exemplos de textos publicados com erros diversos, 

acompanhados de sugestões para o exercício de revisão, em outras situações 

semelhantes a essas.  

O Manual do revisor tem o propósito de destacar a importância do trabalho do 

revisor de livros, citando as exigências para se tornar um bom profissional. Além 

disso, apresenta os instrumentos essenciais de trabalho e disserta sobre a 

necessidade de se ter um local apropriado para a realização da revisão, bem como 

discorre sobre o mercado de trabalho do revisor de textos. Assim como fizemos na 

obra anterior, também nesta destacamos as informações consideradas essenciais a 

nosso estudo. Outras abordagens, não menos importantes do que as funções do 

revisor, mas que fogem aos nossos objetivos, são os exemplos citados na obra em 

questão. Malta apresenta erros comuns que podem passar despercebidos durante a 

edição de textos, os quais terminam por serem publicados com os referidos 

equívocos. Desse modo, essas demonstrações servem para exercitar o raciocínio do 

revisor. 

No ano de 2008, Aristides Coelho Neto contempla estudantes e profissionais 

da área de revisão de textos com o livro Além da revisão – critérios para revisão 

textual. Nas 304 páginas do livro, divididas em 11 capítulos, encontramos 

conhecimentos importantes ao revisor de textos. O autor inicia sua obra com o 

capítulo intitulado Texto e revisão, em que descreve a origem e a evolução da 

escrita; após, discute sobre o polêmico assunto se o fim do livro estaria com seus 

dias contados e relata um breve percurso histórico da revisão de textos. No capítulo 

dois – O cenário em que nos situamos –, encontramos uma discussão sobre o 

cenário atual em que o revisor se insere, que aborda a nova ortografia e o 

preconceito linguístico. O capítulo três, denominado Conceito de revisão, expõe as 

atribuições do revisor, questões sobre originais e editoração e fala sobre os erros de 

revisão.  

No capítulo quatro, em Os parâmetros do revisor, há uma abordagem sobre a 

norma culta na escrita e na oralidade. Na sequência, o capítulo cinco disserta a 

respeito dos Instrumentos para revisão, seguido das etapas e das regras que 

direcionam O processo de revisão. O capítulo sete revela O dia a dia do revisor. Em 

Memórias de revisão, capítulo oito, encontramos observações importantes feitas em 
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textos revisados. O capítulo nove disserta sobre Citações, notas e referências – 

normalização. Para finalizar, os capítulos dez – Teste seus conhecimentos 

(exercícios) –, e onze, – Tabelas práticas, listagens úteis –, apresentam atividades e 

tabelas utilizadas na prática de revisão. 

Essa é uma obra rica em detalhes sobre o trabalho de revisão textual, 

esclarecendo, de modo simples e abrangente, temas importantes para a formação 

do revisor. Isso torna a obra bastante significativa a quem se interessa pelo tema. 

Podemos classificar o livro como sendo um dos materiais mais completos 

encontrados em nosso estudo. Além de uma abordagem voltada exclusivamente à 

profissão de revisor, a obra traz textos e exemplos que servem de apoio para o 

aprendizado dessa prática. É um apanhado enriquecedor para estudantes e 

profissionais, trazendo aspectos do trabalho cotidiano do revisor. 

Por fim, encerramos nossa investigação bibliográfica com a obra Revisão de 

textos – da prática à teoria, de Risoleide Oliveira, publicada no ano de 2010 – 

material impresso mais recente encontrado ao longo desta pesquisa. O conteúdo do 

livro é composto por parte da tese de doutorado da autora, constitui-se de 150 

páginas e se apresenta em duas partes. A primeira parte contém os seguintes 

títulos: (1) Uma inter-relação necessária; (2) Escrita social e discursiva, (3) Do 

discurso à estrutura. Neles, Oliveira trata de questões que dão base para a atividade 

de revisar textos, relacionando-as à Linguística Aplicada e à perspectiva dialógica de 

Bakhtin, além de integrar abordagens sobre a escrita e o discurso com o exercício 

da revisão de textos. 

A segunda parte é formada por questões intituladas (1) Diálogo entre 

revisores; (2) Trajetória de uma revisora; e (3) Reflexões finais. A autora dedica-se a 

entrevistas com outros profissionais da área de revisão para traçar olhares distintos 

sobre a área em estudo. Para finalizar, Oliveira relata suas experiências vividas 

enquanto revisora de textos, juntamente com o trabalho docente em ensino básico e 

superior. A autora faz um levantamento mais recente da atividade do revisor, 

comparando teorias da linguística com o dia a dia e as diversas situações 

relacionadas ao texto, com as quais esse profissional pode vir a se deparar. Nesse 

contexto, Risoleide disserta sobre a importância de voltar o olhar para os múltiplos 

contextos sociais em que um texto pode se enquadrar.  

Como podemos observar, os autores em destaque neste trabalho abordam, 

cada qual a partir de seus interesses, sobre as competências e as habilidades 
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necessárias ao sujeito que visa tornar-se um revisor de textos, os limites que devem 

ser estabelecidos durante o exercício de revisão e o material de apoio indispensável 

à atividade. São, então, as particularidades da atividade do revisor de textos, já 

postas em evidência por esses autores, que discutiremos a seguir. Em outras 

palavras, é com base nas obras já comentadas que seguimos o desenvolvimento do 

presente trabalho, dando destaque aos principais conceitos e abordagens de cada 

autor para que nossos objetivos sejam plenamente atingidos.  
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2 O PAPEL DO REVISOR DE TEXTOS  

O revisor de textos é o profissional responsável por corrigir/ajustar as 

imperfeições encontradas em um texto, o que inclui estar atento aos elementos de 

coesão e de coerência, ao uso das regras de gramática e à construção textual como 

um todo (considerando condições de produção, circulação e recepção). Cabe ao 

revisor familiarizar-se e atualizar-se com as mudanças da língua, tanto no que diz 

respeito às normas gramaticais quanto a variações e transformações realizadas 

pelos falantes da língua, ao longo do tempo. Segundo Tavares (online), muitas 

pessoas veem um revisor capacitado como o sujeito que realiza seu trabalho de 

maneira rápida, “que pode corrigir 100 páginas num dia e assim lograr que o seu 

chefe fique muito contente. Isto é um grande perigo, porque o revisor precisa 

observar não só detalhes tão pequenos como vírgulas, pontos e acentos, mas 

também o sentido do texto, a coerência, etc.”. 

O dizer do autor nos leva a pensar na abrangência do exercício de revisar 

textos, que significa prestar atenção a todos os aspectos que constituem um texto, 

desde estrutura até sentido. A atividade de revisar textos requer conhecimentos 

gerais, bem como conhecimentos específicos sobre determinada área do saber 

escolhida pelo revisor para se especializar. Além do mais, o revisor precisa estar 

informado e atualizado a respeito de temas em destaque na atualidade. Para 

completar essa ideia, citamos os dizeres de Oliveira (2010, p. 17), quando a autora 

defende que 

 

[...] a revisão de textos constitui uma atividade relacionada com as questões 
de linguagem, presentes em várias instâncias da vida humana, como 
trabalhos escolares e acadêmicos, jornalísticos e publicitários, jurídicos e 
legislativos, em âmbito público, e ainda nas relações familiares, nas 
conversas entre amigos, nas conversas ao telefone, entre outras, em âmbito 
privado. 

 
 

 A língua está em constante mudança. Um revisor de textos precisa ser 

flexível para compreender e aplicar de forma adequada essas possíveis 
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transformações. No dizer de Malta (2000, p. 31), “só gramática não basta. Só redigir 

ou reescrever bem também não é tudo”. O conhecimento de mundo e o 

enciclopédico (KOCH & TRAVAGLIA, 2001) também deve ser uma característica 

própria do revisor de textos. Nessa ótica, quanto mais o profissional estiver 

informado, melhor será a qualidade do seu trabalho, pois compete a ele revisar 

trabalhos de diversos seguimentos, como originais e reedições de livros, traduções, 

textos que serão publicados na internet, peças publicitárias, textos técnicos e 

comerciais, dentre tantos outros. Em síntese, o revisor lida com os mais diversos 

textos que circulam na mídia, tanto de modo impresso como digital. Conforme afirma 

Oliveira (2010, p. 42), dominar as regras gramaticais não é o suficiente, porque elas 

representam a norma culta, “que não corresponde a vários questionamentos 

detectados pelo revisor relacionados com o querer-dizer do autor, lapsos de 

memória, falhas de escritura, entre outros aspectos que só um profissional com certa 

experiência pode identificar”.  

Nessas condições, também é importante ressaltar que falas de jornalistas, 

apresentadores de telejornais e demais profissionais que trabalham com televisão e 

rádio originam-se de textos elaborados por escrito, e também necessitam de revisão. 

Como afirma Squarisi (2011, p. 143), “Quem liga o rádio ou a tevê espera ouvir uma 

língua correta. Correta não significa rebuscada ou exibida. Significa apenas o 

elementar respeito a flexões, concordâncias, regências, pronúncias. Deslizes 

gramaticais não passam despercebidos”. Ainda nesse sentido, Oliveira (2010, p. 

138) ressalta que 

 
A familiaridade com a escrita se faz necessária até mesmo nos discursos 
orais, como, por exemplo, anúncios publicitários, notícias e reportagens 
veiculados em rádios e telejornais, os quais, antes de serem expostos ao 
público, passam pelo processo de reescritura. Isso mostra a necessidade de 
o revisor estar atento às peculiaridades e singularidades dos diversos 
gêneros discursivos que circulam nas diferentes atividades humanas.  

 
 

O texto falado precisa ser revisado não só no meio midiático, mas também em 

situações em que a oralidade exige certa formalidade, como no campo acadêmico, 

por exemplo. Isso implica que a categoria de textos que será transmitida oralmente 

também se encontra presente em ocasiões como palestras, congressos e outros 

eventos de áreas diversas.  

Além disso, em seu trabalho diário, também é importante ao revisor prestar 

atenção a notas de rodapé, ao uso da pontuação, a erros de digitação, no uso de 
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elementos de coerência e coesão, à remissão de páginas, a repetições de palavras 

e outras questões dessa natureza. O produto final do trabalho do revisor deve 

resultar em um texto coerente, ou seja, em que as ideias do texto estejam 

interligadas e que formem um sentido global. Essas ideias precisam condizer com as 

intenções do autor e necessitam estar acessíveis à compreensão do leitor. Em 

complemento a essas aptidões, é necessário ao texto apresentar precisão no que 

diz respeito a questões “históricas ou factuais, nas datas, nos números, nos nomes 

de pessoas e de coisas, bem como nas citações de qualquer tipo: de língua 

portuguesa ou estrangeira, de textos arcaicos cuja fidelidade ortográfica precise ser 

mantida, de textos legais, etc.” (PINTO, 1993, p. 10). 

 Isso significa que o profissional deve exercer ampla atenção na sua 

atividade, pois o exercício de revisão não está voltado somente ao processo 

linguístico-gramatical, mas também abrange um repertório de estruturas, de domínio 

histórico e cultural, bem como o cuidado com o uso adequado dos gêneros textuais 

em circulação. Além do mais, um sujeito apto a desempenhar o exercício de revisão 

necessita possuir um olhar crítico sobre o texto e os assuntos nele expostos, o que 

abrange questões estruturais, de conteúdo e discursivas. Sendo assim, o trabalho 

do revisor reflete diretamente no produto final, ou seja, no conteúdo (texto) que 

chega aos leitores ou ouvintes. E isso determina que esse profissional possui um 

papel social, uma vez que suas alterações em um texto contribuirão ao aprendizado 

do leitor, não só em relação à língua, mas também a respeito do tema discutido. É 

por isso que o revisor de textos tem o compromisso de garantir clareza e precisão no 

conteúdo publicado. Em suma, são as aptidões já resenhadas no capítulo um que 

darão credibilidade e qualidade à revisão textual. 

 

2.1 As habilidades e as competências do revisor de textos 

 

Limitar o trabalho do revisor ao domínio linguístico-gramatical significa 

negligenciar parte da realização de seu trabalho. O bacharel em revisão de textos é 

o profissional que garante clareza às ideias que o autor pretende transmitir, 

preservando o estilo do autor/escritor. Para Malta (2000, p. 27) “[...] ser revisor exige 

ótimo conhecimento de português. Em matéria de regras de acentuação, regência, 

crase, por exemplo, o revisor tem de estar convicto, seguro, senhor de si, isto é, 

senhor de seu conhecimento”. No entanto, o profissional da área não pode se limitar 
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somente a questões ortográficas, ele desempenha sua atividade para que o texto se 

torne coerente, de acordo com as normas gramaticais, mas sem permitir que se 

percam suas características originais, ou melhor, seu estilo. Além disso, é 

necessário ponderar a que público o trabalho é destinado e quais são as intenções 

do autor.  

Como descrito por Coelho Neto (2008, p. 61): “É na revisão textual 

consciente, detalhista, competente, que o conteúdo vai ser aprimorado, no que diz 

respeito à coesão e à coerência, aos erros ortográficos, aos erros conceituais, enfim, 

aos deslizes praticados pelo autor”. Na sequência desse pensamento, o autor relata 

ainda que “Quanto mais preparado estiver o revisor, mais ‘catástrofes’ poderão ser 

evitadas, sem mencionar o aprimoramento que se obtém na apresentação gráfica. 

Em resumo, a vivência profissional do revisor poderá influir tanto na forma quanto no 

conteúdo da publicação” (Ibidem). Isso significa que a construção do texto deve ser 

observada de modo geral, sendo analisados não só os aspectos ortográficos, mas 

também levando em consideração o gênero textual, a coerência e o estilo do autor. 

O texto deve chegar ao leitor de maneira clara e objetiva para que seu sentido seja 

compreendido – principalmente em se tratando de textos técnicos. Portanto, para 

que o trabalho de revisão seja satisfatório, faz-se necessário o gosto pela profissão e 

dedicação constante aos estudos de diversas áreas do conhecimento. 

Assim, o revisor profissional deve estar apto para atuar em textos de diversos 

gêneros e de diferentes áreas. E isso inclui estar atento a mudanças que acontecem 

na língua, principalmente no que diz respeito à ortografia, ter um aporte histórico 

sobre vários assuntos e estar atualizado com as informações do seu tempo. Dessa 

maneira, “[...] concomitantemente à compreensão do texto ocorrem a avaliação e a 

definição de problemas, daí por que o comportamento do revisor é diferente daquele 

do leitor comum, uma vez que detecta e diagnostica eventuais problemas do texto e 

procura dar-lhes soluções” (OLIVEIRA, 2010, p. 19). 

Além disso, é importante que esse bacharel tenha conhecimento de 

estruturas textuais padrões, como o modelo de um documento oficial, por exemplo. 

Também deve saber aplicar normas como as da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) ou utilizar manuais de regras para orientações, oferecidos por 

editores ou empresas, assim como guias para consulta. Como revela Pinto (1993, p. 

12), “Os textos didáticos, científicos e afins devem ser submetidos ao rigor da 

normalização e sofrer as alterações necessárias com vistas à coerência, clareza e 
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correção da informação”. Por fim, é o conjunto de experiências adquiridas por meio 

das exigências que o texto impõe que torna o revisor um profissional capaz, 

dinâmico e competente. 

É importante ressaltar que as atribuições (atuações) do revisor de textos 

serão de fato estabelecidas com o exercício da profissão. Somente o estudo teórico, 

as leituras e a busca por informações não garantirão um profissional capacitado. A 

atividade contínua de revisar é que transformará o sujeito em um exímio revisor de 

textos. Nesse sentido, Guilherme (1967, p. 55) entende que a prática de revisar é “a 

grande cristalizadora da formação do revisor, dela decorrendo mesmo a aquisição 

de vários atributos ou qualidades. O profissional não chegará a adquirir olhos de 

revisor se não apurar outros atributos através da prática continuada do ofício”.  

É durante a atividade de revisão que se coloca em evidência os 

conhecimentos do revisor, assim como é o momento em que as dúvidas aparecem, 

exigindo do profissional o domínio das competências adquiridas e de sua 

capacidade de realizar pesquisas nos meios que tem disponíveis. Em decorrência 

das habilidades exigidas no exercício de revisão de textos, podemos constatar os 

diversos aspectos a serem analisados para a formação de um revisor. Entre as 

particularidades do ato de revisar, Coelho Neto (2008, p. 111) revela que “um revisor 

deve estar sempre atento à ambiguidade promovida pela colocação dos termos na 

oração. Apor uma vírgula, mudar um termo ou locução de lugar, pode trazer melhor 

entendimento ao texto”. Mas também outras características dos textos devem ser 

observadas. Guilherme (1967, p. 49), reafirma a ideia já apresentada de que 

 

[...] não basta que domine a língua vernácula. Necessita forrar-se de amplos 
conhecimentos, de que se irá valer quando em atividade. Em razão dessa 
indispensável cultura geral é que se proclama que o revisor deve ser 
enciclopédico, possuindo uma visão tanto quanto possível vasta do saber 
em suas múltiplas manifestações. [...]  

 

Além dessas competências, duvidar de possíveis estranhezas a serem 

encontradas nos textos é uma característica importante a um bom revisor. E, sobre 

isso, Guilherme (1967) também reforça que a cautela do revisor em buscar com 

atenção os erros da língua ou tipográficos traz segurança à atividade de revisão, 

pois é a dúvida que deve orientá-lo a desconfiar de sua memória, já que essa pode 

vir a falhar. 

A especialização é, igualmente, uma forte aliada ao revisor. Isso porque 
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sintaxe, metalinguagem e construção textual diferem conforme a área do 

conhecimento trabalhada. Portanto, saber lidar com os diversos textos, sugerir e 

fazer mudanças de acordo com a área a que o trabalho se insere é uma 

competência peculiar ao revisor de textos. 

Enfim, cabe ao revisor ajustar o gênero textual para que esse se apresente de 

forma clara e precisa aos olhos do leitor. E, para que isso ocorra, o revisor deve 

sentir-se seguro em relação a conhecimentos que vão além das regras do 

português, o que implica não só detectar problemas no texto, mas também 

apresentar soluções. Com base nessas colocações, vemos como é importante a 

formação profissional específica na área de revisão de textos e a dedicação do 

sujeito aos estudos que compete ao revisor. 

2.1.1 A compreensão do sentido 

Uma revisão completa e produtiva exige do profissional a compreensão do 

sentido do texto e da mensagem que se pretende transmitir. É por isso que não 

compete ao revisor somente a prática da revisão gramatical, pois muitos fatores 

externos (discursivos) também influenciam na construção de um texto. E o sentido 

do texto está ligado ao conhecimento de mundo do autor, aos seus pensamentos e 

percepções. 

Nesse sentido, Teixeira (2011, p. 36) recomenda que se tenha “uma noção 

clara de cultura” para que se compreenda o sentido de um texto. Pois é esse 

conhecimento que possibilita o entendimento da mensagem que se pretende 

comunicar no texto. O autor complementa que “Ainda que o texto seja uma 

constelação complexa de elementos significativos, seu sentido pleno jamais brotará 

de si mesmo” (Ibidem). A partir dessa colocação, podemos afirmar que o 

conhecimento de mundo do revisor é questão importante no que se refere à busca 

do(s) sentido(s) no ato de revisar.  

Para Marcuschi (2008, p. 94) “Um texto é uma proposta de sentido e ele só se 

completa com a participação do leitor/ouvinte”. Assim, a revisão de um texto deve 

levar em conta não só os aspectos textuais e a proposta do autor, mas também a 

recepção do leitor idealizado (materializada no papel do revisor, que será o primeiro 

leitor). Qualquer texto traz um sentido e a sua compreensão pelo revisor será parte 

de extrema relevância na avaliação do trabalho como um todo. Ao perceber o(s) 
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sentido(s), o profissional tem condições de ajustar palavras e construções textuais 

de modo a ficarem adaptadas ao contexto e à intenção pretendida, resultando em 

um bom texto. 

Além do sentido que o autor pretende passar, a interpretação do texto 

depende do conhecimento de mundo do leitor, suas leituras anteriores, o contexto 

social em que está inserido, sua escolaridade etc. Diante desse conjunto de fatores 

que influenciam na compreensão, é preciso destacar que o texto pode ser 

interpretado de muitas maneiras, uma vez que será lido por diferentes leitores. 

 

2.1.2 O conhecimento sobre estruturas e gêneros textuais 

O revisor trabalha com uma importante ferramenta de comunicação: o 

texto/gênero textual. Em vista disso, o domínio da construção textual é indispensável 

a esse profissional. Um texto é constituído por um encadeamento de palavras que 

compõem um sentido se estão expostas de maneira coesa e coerente. O 

entendimento e o domínio dessa organização é essencial à prática de revisão 

textual, uma vez que estabelece intenções e visões do autor. Seguindo essa lógica, 

Marcuschi (2008, p. 72) defende que “o texto pode ser tido como um tecido 

estruturado, uma entidade significativa, uma entidade de comunicação e um artefato 

sócio-histórico. De certo modo, pode-se afirmar que o texto é uma (re)construção do 

mundo e não uma simples refração ou reflexo”. E as diferentes formas como o 

mundo é relatado por meio de textos estabelecem os gêneros textuais. Conforme 

revela Abreu (2004, p. 55), “sempre que praticamos qualquer ato de linguagem, 

estaremos dentro de um gênero textual, uma vez que eles ordenam e estabilizam, 

ainda que de maneira bastante plástica e maleável, nossas atividades comunicativas 

do dia a dia”. Portanto, o estudo e o conhecimento do uso dos gêneros textuais 

fazem parte da competência que torna um sujeito apto à profissão de revisor de 

textos. 

Para garantir, então, que o sentido do texto seja percebido pelo interlocutor e 

que as intenções do autor sejam contempladas, a revisão é uma etapa fundamental 

e a questão dos gêneros faz parte de suas diretrizes essenciais. Durante o processo 

de revisão, o bacharel precisa estudar o texto em questão de modo a ajustar os 

possíveis deslizes, buscando conservar inalterada a mensagem do autor e 

sustentando o gênero em que se encaixa o trabalho. A revisão textual garante ao 
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escritor que seu texto seja apresentado ao leitor (publicado) de forma apropriada. 

Portanto, conhecer a classificação dos tipos de textos e saber fazer uso dos gêneros 

textuais deve ser uma das habilidades do revisor. Fazemos nossas as palavras de 

Coelho Neto (2008, p. 94), quando o autor defende que 

 

Numa revisão, subentende-se, foram delegados poderes ao seu agente (o 
revisor), para aprimorar o texto do autor. Aquele é, assim, extensão do 
autor. Ao mesmo tempo o revisor é leitor – o comum, o exigente, o ingênuo. 
Cabe-lhe então desenvolver uma forma de leitura em que atue como 
decisor linguístico, mas na condição de público alvo ao mesmo tempo, 
desenvolvendo ainda a habilidade de verificar não só forma como conteúdo. 
 
  

De acordo com Marcuschi (2010, p. 25), “[...] pode-se dizer que texto é uma 

entidade concreta realizada materialmente e corporificada em algum gênero textual”. 

É por isso que, como cita Oliveira (2010, p. 51), “[...] o revisor necessita estar 

familiarizado com os diversos gêneros produzidos nas diferentes esferas de 

atividade humana”. Em outras palavras, cabe ao revisor pesquisar e estudar os 

muitos modos como os textos têm se apresentado no nosso cotidiano. E isso 

acarreta dedicação por parte do profissional, uma vez que novos gêneros surgem 

com frequência e precisam ser conhecidos e dominados. 

O conhecimento sobre a noção e uso dos gêneros textuais torna o revisor 

apto a atuar com os variados textos que circulam socialmente, pois esse 

conhecimento está diretamente associado a questões sociais do nosso cotidiano. 

Também o aporte cultural e a identificação dos gêneros, juntamente com os demais 

fatores importantes ao longo do exercício de revisão, possibilitam uma avaliação 

completa do texto por parte do revisor. No entanto, como afirma Marcuschi (2010), 

os gêneros são fenômenos sócio-históricos e, desse modo, não podemos definir 

uma lista fechada contendo todos eles. A partir dessa lógica, o revisor deve estar 

sempre atento aos textos que passam pelo processo revisão porque, como revela o 

mesmo autor: 

 

[...] os gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação 
criativa. Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, 
dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e atividades 
socioculturais, bem como na relação com inovações tecnológicas, o que é 
facilmente perceptível ao considerar a quantidade de gêneros textuais hoje 
existentes em relação a sociedades anteriores à comunicação escrita. 
(MARCUSCHI, 2010, p. 19) 

 

O processo de revisão se torna menos pesado se o profissional for capaz de 
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definir, num primeiro momento, gênero textual, propósito e estilo do autor. Dessa 

maneira, a dedicação do revisor ao estudo dos gêneros estabelece parte do seu 

domínio sobre o texto, uma vez que esse conhecimento, tanto de gêneros já 

existentes quanto a atenção ao surgimento de novos, facilita sua 

atuação/intervenção nos textos revisados. Conforme Oliveira (2010, p. 55): 

[...] a pluralidade de gêneros que circula nas diversas esferas da atividade 
humana e os processos de evolução e transformação de seus formatos e da 
constituição de novos gêneros precisam ser considerados no trabalho do 
revisor, o qual não pode voltar seu olhar apenas para os aspectos 
estruturais do texto, na perspectiva tradicional, a qual tende a classificar e 
colocar em “caixinhas e suportes” vários gêneros institucionalizados [...]. 

 

Voltar, então, o olhar à utilização de gêneros textuais tornou-se um fator 

importante, devido à expansão dos meios de comunicação a que atualmente 

estamos suscetíveis. Com a expansão da internet e o acesso instantâneo à 

informação, novos textos são publicados a todo instante e qualquer leitor pode ter 

acesso a eles. Sobre essa questão, Marcuschi (2010, p. 20) argumenta que, 

atualmente, “com o telefone, o gravador, o rádio, a TV e, particularmente o 

computador pessoal e sua aplicação mais notável, a internet, presenciamos uma 

explosão de novos gêneros e novas formas de comunicação [...]”. 

Lidar com a gama de gêneros textuais em circulação é um aporte de valor ao 

bacharel em revisão de textos. Novos gêneros surgem constantemente e é preciso 

adaptar-se a seus usos sociais. Isso ressalta mais uma vez a importância de o 

revisor de textos estar sempre atualizado, além de ser um bom leitor.  

2.1.3 O revisor de textos e sua capacidade leitora 

O campo literário possibilita a construção de um aporte histórico, estilístico e 

cultural enriquecedor aos leitores. Para o revisor de textos, agregar essa sabedoria 

transmitida por meio de livros, e hoje também através da internet, ao trabalho de 

revisar, é garantir a legitimidade dessa atividade e, consequentemente, a qualidade 

do texto em sua fase final. 

O conhecimento proporcionado por meio da leitura, seja ela de cunho 

científico, seja de cunho literário, traz o aperfeiçoamento do exercício de revisar, 

pois o ato de ler agrega e contribui para o conhecimento de mundo do bacharel em 

revisão de textos. A leitura pode enriquecer os conhecimentos já apreendidos pelo 



27 
 

revisor. Por isso, antes de se tornar um bom revisor, é necessário que seja um ótimo 

leitor, pois essa é a base para uma revisão textual de excelência. É através da 

leitura que o revisor aprende, de forma crítica, a estabelecer relações entre os textos 

e seus gêneros, estilo e adequações, além de expandir seus conhecimentos gerais. 

Como explica Teixeira (2011, p. 36), “por leitura crítica do texto entende-se a leitura 

que se apoia num sistema prévio de noções conceituais, que contenha um conjunto 

definido de padrões, critérios, de modelos e valores”.  

Outro fato que também está ligado ao hábito da leitura é a percepção da 

coerência do texto, ou seja, como acrescenta Abreu (2004, p. 42), “a coerência de 

um texto depende também do nosso conhecimento de mundo”. Sendo assim, a 

leitura torna o senso crítico do revisor mais apurado, contribuindo na análise do seu 

objeto de trabalho. 

Em outras palavras, a compreensão de um texto dá-se a partir do 

conhecimento prévio do leitor, ou seja, do seu repertório linguístico e cultural, o que 

significa colocar em ação o saber adquirido ao longo do tempo, e por meio de suas 

leituras anteriores. Sob essa perspectiva, a leitura torna-se ferramenta indispensável 

ao revisor, pois lhe oferece conhecimentos linguístico, textual, enciclopédico e, 

também, determina sua visão de mundo. O domínio sobre estratégias de leitura 

garante ao revisor um maior desempenho em seu trabalho, tendo em vista que ele 

deve compreender o sentido do texto submetido à revisão. Como estratégias, 

podemos citar releituras, resumos, paráfrases, sublinhados, anotação em bordas etc. 

Enfim, a prática dessas atividades de leitura contribui positivamente com os 

processos cognitivos do profissional e com a realização eficiente do exercício de 

revisar textos. 
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3 O MATERIAL DE TRABALHO 

Assim como boa parte dos profissionais, o revisor de textos é um agente em 

constante estudo e em estado de aperfeiçoamento. A leitura é a sua principal fonte 

de conhecimentos. Para isso, possuir gramáticas, manuais, dicionários, bem como 

livros com abordagens diversificadas é importante ao trabalho do revisor. E, nesse 

contexto, a internet também tem papel fundamental. É a bagagem de leitura e os 

materiais de apoio que proporcionam a excelência no exercício de revisão. 

Squarisi (2011, p. 18) expõe que “buscar o vocabulário certo para o contexto 

é trabalho árduo. Exige atenção. Paciência e pesquisa. Consultar dicionários, textos 

especializados e profissionais da área deve fazer parte da rotina [...]”. É parte do 

trabalho do revisor saber pesquisar e consultar em materiais de apoio, uma vez que 

não pode dominar todo o saber existente. Nesse contexto, Malta (2000, p. 28) afirma 

ser “necessário saber dosar, saber combinar os dois fatores: recorrer 

incessantemente às fontes de consulta e apoiar-se numa boa cultura geral, num 

senso crítico, numa boa capacidade de duvidar”. 

O conhecimento do bacharel em revisão de textos e a sua capacidade de 

pesquisa a um material que esteja disponível para consulta são elementos decisivos 

em seu exercício diário. Sobre isso, Malta (Ibidem) esclarece que “o revisor precisa 

ter a humildade de duvidar de seus próprios conhecimentos, ou seja, deve recorrer a 

fontes de consulta dezenas de vezes ao dia”. Mas, para isso, é fundamental que a 

pessoa que queira tornar-se revisor saiba a quais materiais recorrer e também saiba 

ajustar sua consulta de acordo com as peculiaridades do texto em processo de 

revisão. Em função disso, seguimos nosso estudo, descrevendo os principais 

instrumentos de consulta usados pelo revisor. 

3.1 As gramáticas  

Cabe ressaltar que a consulta a gramáticas consiste em uma ação essencial 

à atividade de revisar. Há textos que apresentam maneiras informais de escrita, mas 

até mesmo esses devem estar de acordo com as normas gramaticais. Sendo assim, 
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o revisor precisa estar capacitado a adaptar o texto em conformidade com a 

normalização e com a ideia que se pretende transmitir.  

Estudantes e profissionais de Letras têm conhecimento da possibilidade de 

pesquisar diferentes gramáticas, podendo o profissional escolher aquela que melhor 

se ajusta com o texto e/ou assunto a ser trabalhado. Sendo assim, podemos ter 

acesso a gramáticas normativas, descritivas, textuais, pedagógicas e de uso/ 

funcional, tornando necessário ao revisor saber identificar a mais adequada ao texto 

em processo de revisão. Para Coelho Neto (2008, p. 96), “Não há como 

dispensarmos as gramáticas normativas, as descritivas, e as pedagógicas nos 

trabalhos de revisão. Elas constituem material de aprofundamento para os que já 

dominam o sistema e os subsistemas da língua”. O mesmo autor diz ainda que “é 

comum (e necessário) consultar vários autores para tomar uma decisão lingüística” 

(Ibidem, p. 49). Isso porque cada gramática aborda de maneira diferente os aspectos 

gramaticais, ou seja, as colocações presentes estarão de acordo com as 

preferências e os estudos de cada autor e suas inclinações. 

Além do conhecimento e da consulta a diferentes gramáticas, é importante ao 

revisor de textos estar familiarizado com as mudanças ortográficas e gramaticais que 

ocorrem na língua. Assim, o domínio da nova ortografia é fator essencial a sua 

atividade profissional, podendo ser o dicionário recorrente fonte de consulta. 

3.2 Os dicionários 

Um revisor capacitado não necessita ser portador de uma inteligência 

excepcional e memorizar um vasto vocabulário, mas é indispensável ao seu trabalho 

que pelo menos tenha bons dicionários a sua disposição. Essa é uma ferramenta 

importante à revisão textual, pois seu uso garante o enriquecimento do sentido 

produzido no texto, além de auxiliar no uso do léxico. Conforme Coelho Neto (2008, 

p. 96), ao revisor é imprescindível o uso “dos dicionários convencionais (de 

significados), impressos ou digitais, fontes de consulta preliminar. Se ao seu arsenal 

ele acrescentar dicionários etimológicos, enciclopédicos, ortográficos, jurídicos, mais 

facilidade terá com textos”.  

Possuir um dicionário para eventuais consultas vai colaborar na resolução de 

dúvidas (principalmente nas questões ortográficas, mas também no uso do léxico e 

na semântica) que comumente surgem ao longo da revisão de um texto. Para 
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exemplificar, citamos os dizeres de Squarisi (2011, p. 36): “As repetições – de sons, 

palavras ou estruturas – transmitem a impressão de inexperiência, descuido e 

pobreza de vocabulário. Existem formas de evitá-las. Uma delas: suprimir a palavra. 

Outra: substituir por sinônimo ou pronome. Mais uma: dar outro torneio à frase”.  

Existe uma série de dicionários no mercado, sobre diversas áreas do saber. 

Guilherme (1967, p. 47) dá exemplos de alguns deles: “[...] dicionários de termos 

técnicos, de sinônimos e antônimos, de termos populares, analógico, etimológico, 

gramatical, de coletivos e correlatos, de masculinos e femininos, de regimes de 

substantivos e adjetivos, de regimes de verbos [...]”. É importante ressaltar que, na 

atividade de revisão, o profissional está sujeito a textos de diversas áreas do 

conhecimento, tendo, todavia, a possibilidade de especializar-se em determinado 

campo. Em detrimento disso, o uso de dicionários voltados especificamente ao 

campo (literário, acadêmico, jornalístico etc.) a que está disposto a atuar como 

revisor torna-se imprescindível.  

A consulta a dicionários é importante à prática de aperfeiçoamento de um 

texto para que sua estrutura seja coerente, sem problemas de adequação vocabular 

e para que não apresente marcas da oralidade (quando essa não estiver 

contextualizada). Uma das funções do dicionário é auxiliar na troca de sinônimos 

para que não haja repetição excessiva de palavras, afinal, “palavra ou expressão, 

tantas vezes repetida, perde o viço” (SQUARISI, 2011, p. 20). A consulta a 

dicionários ajuda na aplicação adequada de termos condizentes ao contexto da 

mensagem revisada. Em síntese, esse material é bastante útil na realização de 

ajustes essenciais ao texto. Juntamente com os dicionários, o revisor também deve 

fazer uso dos guias e dos manuais voltados ao uso das regras da língua culta. 

 

3.3 Os manuais e os guias 

Ao prefaciar o manual de redação Atlas, Medeiros (1996, p. 13) explica que 

“um bom manual é resultado de experiências e de reflexões contínuas; seu objetivo 

é orientar para a construção de uma técnica que se solidifica com a pesquisa e a 

busca permanente da verdade”. Sendo assim, os manuais, e também os guias, são 

instrumentos determinantes no trabalho do revisor, pois apontam diretrizes 

necessárias sobre a área que está sendo abordada na revisão.  

Dessa forma, a consulta a manuais e guias auxilia o profissional nas 
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modificações que podem ou não serem feitas no texto. Segundo Houaiss & Villar 

(2010, p. 502), no Minidicionário Houaiss, manual, de acordo com o sentido em que 

aqui tratamos, refere-se a um “livro pequeno que contém as noções de uma matéria, 

técnica, uso de um produto etc.”. O mesmo minidicionário define guia como “o que 

serve de modelo” (Ibidem, p. 399). Por conseguinte, manuais e guias são materiais 

de caráter informativo e que, por isso, enriquecem o arsenal de instrumentos de 

pesquisa do revisor. No caso específico do campo jornalístico, Bronosky (2010, p. 

73) explicita que 

 

O manual de redação é um dos mais importantes dispositivos de informação 
sobre as normas adotadas pela imprensa. Para que ele tenha êxito, as 
direções das empresas se utilizam de várias estratégias, desde incluí-los 
como parte de programas de cursos e processos de seleção de novos 
quadros, até sua forma de organização interna, privilegiando a rapidez no 
manuseio, passando pela divulgação externa dos seus ‘méritos’, entre 
outros aspectos. 

 
 

No caso da atuação do revisor de textos, os manuais e os guias tendem a 

complementar seu material de consulta. Eles podem auxiliar no esclarecimento de 

possíveis dúvidas tanto no que se trata de convenções de língua quanto em casos 

específicos de áreas profissionais. No entender de Coelho Neto (2008, p. 96), os 

manuais de redação, e também de estilo, (governamentais, jornalísticos, 

empresariais etc.) “são instrumentos de homogeneização da redação institucional. A 

sua praticidade é inconteste, transmitindo segurança, porém não substituem outras 

fontes de referência, como gramáticas e dicionários – os manuais são 

complementares”. Atualmente, podemos ter acesso a manuais de ortografia, de 

redação, manuais que especificam atividades de determinadas profissões, manuais 

sobre normas de empresas, manuais de princípios, regras e ética de instituições, 

dentre muitos outros. Enfim, tem-se expandido a publicação de manuais nas mais 

diversas áreas de atuação.  

Os manuais mais conhecidos são os de redação, utilizados por empresas de 

comunicação. Como importante complemento à revisão textual, “[...] os manuais de 

redação – enquanto gramática – definem e propõem instruções [...]. Indicam a forma 

e, por vezes, interferem nos processos e conteúdos a serem produzidos. Definem 

caminhos e estabelecem metodologias [...]” (BRONOSKY, 2010, p. 123). 

É comum haver manuais nas redações de jornais e demais setores voltados à 

comunicação. Também outras profissões utilizam manuais e guias sobre rotinas e 
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regulamento interno para melhor desempenho de suas atividades, bem como para a 

orientação de iniciantes na área. Cabe lembrar que os manuais e os guias, e 

também os dicionários, podem ser impressos ou online. 

 

3.4 A internet 

Por muito tempo a interação entre pessoas deu-se por meio da fala e através 

do envio de correspondências. A carta, por centenas de anos, foi um meio de 

comunicação indispensável. No entanto, a tecnologia passou por avanços cada vez 

mais notáveis, resultando na criação de um instrumento de troca de informações em 

tempo real e virtual. A internet tornou-se um dos mais bem-sucedidos investimentos 

no que diz respeito ao desenvolvimento da informação, estando hoje entre os meios 

de comunicação mais utilizados no mundo todo. 

A expansão da internet acrescentou uma ferramenta bastante útil ao trabalho 

do revisor, mas somente se for utilizada com precauções. É sabido que há na Web 

conteúdos equivocados, porém uma pesquisa cautelosa pode favorecer a prática da 

revisão. A rede nos permite o acesso a publicações a respeito dos mais variados 

assuntos, que auxiliam o revisor na solução de muitas dúvidas. O revisor de textos 

preparado para sua função necessita ter o conhecimento sobre as novas tecnologias 

para, como afirma Oliveira (2010, p. 88), “não ficar isolado, limitado, sem poder de 

agenciamento diante delas. Saber utilizá-las como mais uma ferramenta de trabalho 

significa também poder se situar e se familiarizar melhor com o mundo 

contemporâneo e as possibilidades virtuais proporcionadas por ele”.  

Desse modo, cabe ao revisor ser flexível a mudanças e se manter atualizado 

no que diz respeito a caminhos mais modernos para pesquisar e adquirir 

conhecimento. Além disso, muitos textos que passam pelo processo de revisão 

entram em circulação via internet, à qual diferentes leitores têm acesso. Isso faz do 

revisor um profissional de caráter social importante no ambiente virtual. 

O acesso à internet também nos permite encontrar dicionários online; acessar 

bibliotecas e obras nas diversas partes do mundo; identificar e ler um vasto número 

de artigos, resenhas, nas mais variadas áreas do conhecimento; comprar revistas e 

livros; listando apenas algumas das facilidades que a internet traz à prática de 

revisar. Para auxiliar nesse uso, temos a disposição sites de busca que permitem ao 

usuário pesquisar a respeito de qualquer assunto de seu interesse. 
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4 OS LIMITES DO REVISOR DE TEXTOS  

Comumente, o sujeito que tem interesse em formar-se na profissão de revisor 

de textos já traz consigo o hábito da leitura e também o gosto pela escrita. Essas 

duas características de um revisor, principalmente o interesse pela escrita, podem 

interferir além do permitido na atividade de revisar. Isso porque o conhecimento a 

respeito do assunto tratado na revisão e o gosto pela escrita tendem a levá-lo a 

comprometer o texto do autor, alterando o trabalho de maneira a contemplar suas 

opiniões e visões de mundo e não as do criador/cliente. Para que deslizes sejam 

evitados, é necessário estar ciente de que “Os poderes do revisor de sugerir ou 

intervir no texto – e até na diagramação –, apontando construções gramaticais mal 

concebidas, falta de clareza, de correção etc., vão variar sempre de acordo com 

cada cliente e cada situação” (COELHO NETO, 2008, p. 107). 

Um revisor não preparado e/ou inexperiente corre o risco de se deixar levar 

por impulsos e modificar o texto de forma a alterar a ideia e a intenção que o 

autor/escritor pretende transmitir a seu leitor. O ato mais grave é intervir no estilo 

próprio do autor. Portanto, para que deslizes desse tipo não aconteçam, o revisor 

precisa estar preparado e ciente dos procedimentos apropriados a sua atividade. 

Logo, a formação específica nessa área profissional torna-se importante, pois 

prepara o futuro profissional a lidar com seus limites e a desempenhar a revisão de 

textos de maneira adequada para que se mantenha a finalidade/intencionalidade 

proposta pelo autor. Como revela Malta (2000, p. 17), o revisor de textos precisa “se 

limitar a sua função. Tem de contribuir com seus conhecimentos, sua cultura geral 

ou especializada, claro está, mas não pode mostrar-se um autor frustrado, entrar em 

conflito com a editora, com o autor, com o tradutor, de tanto mexer no texto, [...]”.  

Além de toda atenção voltada ao texto sujeito à revisão, o revisor precisa 

estabelecer limites às modificações que devem ser feitas. Isso porque o profissional 

deve realizar somente as mudanças que se fazem necessárias, evitando ajustes 

oriundos de seus caprichos enquanto revisor, tais como trocar uma expressão por 

outra sinônima somente para fazer uma alteração, pois essa é de sua preferência, 

mesmo que seja ação desnecessária à melhoria da qualidade do texto. É preciso ter 
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em mente que o texto não lhe pertence e deve prevalecer o estilo do autor. Nessas 

condições, Guilherme (1967, p. 40-41) explica, quanto à atividade do revisor, que “as 

alterações que processar não podem ultrapassar os limites do estritamente 

necessário. Nada de bancar o autor e tentar, através de alterações, imprimir os seu 

pensamento ou estilo à produção alheia”. 

Além disso, o revisor está propenso a cometer erros e é fundamental estar 

atento para não corrigir de forma equivocada, devido à afobação, termos e 

expressões que poderiam estar corretos da maneira como o autor os colocou. Sendo 

assim, “[...] Às vezes o revisor também comete erros. E não só por um cochilo, 

quando não percebe um erro já existente, mas, o que é pior, por provocar um erro 

novo” (PINTO, 1993, p. 128). Ocorre também que, algumas vezes, por nervosismo, 

ao encontrar poucos problemas para ajustar no texto, um revisor inexperiente 

comete equívocos ao realizar trocas desnecessárias de palavras ou expressões. 
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5 AS RELAÇÕES COM OUTROS PROFISSIONAIS 

O revisor de textos necessita ter domínio sobre o processo de comunicação. 

Saber dialogar e sugerir ideias de forma adequada aos autores, editores ou 

supervisores de seu trabalho é imprescindível. Como ressalta Coelho Neto (2008, p. 

113), “a interação revisor-cliente ou revisor-editor é salutar e deve ser incentivada, 

sempre com vistas à máxima qualidade do trabalho”. Essas relações são 

importantes marcas para o entendimento entre profissionais, pois resultam na 

excelência do trabalho. 

O diálogo entre profissionais do texto precisa ser mantido para que haja o 

esclarecimento de dúvidas que comumente surgem no decorrer do processo de 

revisão. É a conversa entre editores, revisores e autores/escritores que define o 

cumprimento das metas exigidas até que a obra esteja finalizada. Além disso, a 

relação entre esses profissionais oferece a aquisição de novos conhecimentos aos 

envolvidos, devido ao diálogo, ou melhor, à troca de saberes. 

É fundamental que o revisor passe segurança e responsabilidade ao seu 

cliente, seja ele autor, editor, seja outra pessoa ou empresa que sujeite seu texto à 

revisão. Saber dialogar e levar a conversa ao entendimento das partes interessadas, 

oferecer soluções para o enquadramento do texto, expor sugestões para o 

aperfeiçoamento do trabalho são características de relevância ao bacharel em 

revisão de textos. 

Como vemos, o diálogo com os demais profissionais envolvidos na produção 

e na circulação do texto é essencial à função do revisor. Isso porque sempre 

surgirão dúvidas quanto ao querer dizer do autor do texto, ou em situações 

relacionadas a editores e diagramadores, sendo papel do revisor interagir para que 

se garanta o sentido original do trabalho. Em virtude desses diálogos entre 

profissionais, às vezes, o revisor de textos, como afirma Oliveira (2010, p. 126), 

“precisa se referir a questões que podem ser bem ou mal recebidas, mas que devem 

ser verbalizadas, assim como precisa estar receptivo à escuta das explicações dos 

autores, nem sempre condizentes com aquilo que enunciam os seus textos [...]”. 

Nessa perspectiva, a conversa e a troca de conhecimentos entre os 
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profissionais da comunicação agrega qualidade ao trabalho. Esclarecer possíveis 

dúvidas, assim como mal entendidos que podem intervir no processo de revisão, é 

uma característica fundamental aos profissionais envolvidos, uma vez que qualquer 

deslize reflete no resultado final do trabalho. 

5.1 A relação revisor-editor 

O revisor de textos deve estar atento às objeções do editor, pois é esse 

profissional que dita os caminhos pelos quais a revisão tem de seguir para garantir a 

proposta do trabalho. Além disso, o revisor pode aprender bastante com o editor, 

uma vez que este tende a transmitir seus conhecimentos sobre o funcionamento do 

local e sobre o modo mais adequado para realizar revisões, de acordo com as 

diretrizes da empresa ou instituição. Enfim, o bom relacionamento entre esses dois 

profissionais resulta no desempenho pleno do produto final: a obra a ser publicada. 

Além do que, nas editoras, é o editor quem faz a mediação entre os revisores e os 

autores. O editor é a figura responsável pela supervisão do trabalho do revisor.  

Os editores estão presentes em jornais, revistas, editoras, rádio, televisão, ou 

seja, nos mesmos lugares onde também atuam os revisores. Um editor é 

responsável pela coordenação e pelo acompanhamento de todo processo de criação 

do produto. Por isso, o revisor precisa estar ciente das observações realizadas pelo 

editor para direcionar a atividade de revisão. 

Como observa Malta (2000, p. 82), “Enquanto houver livros, jornais, revistas, 

textos de propaganda, dissertações de mestrado, teses de doutoramento, bulas, 

rótulos, enfim, textos a serem impressos, haverá revisores”. Sendo assim, não só o 

revisor deve ser receptivo às recomendações do editor, mas também este último 

deve se conscientizar de que o trabalho do revisor é essencial em uma empresa que 

trabalha com comunicação. Em outras palavras, o comprometimento e a relação 

estabelecida entre esses profissionais necessitam visar à qualidade do trabalho 

como um todo. 

5.2 A relação revisor-autor 

Um revisor profissional deve ter em mente que o diálogo com o cliente 

(autor/escritor) é de extrema importância. Portanto, manter essa relação aberta e 

sem desentendimentos é parte importante no desempenho do processo de revisão, 
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uma vez que seu alicerce é a troca de informações entre esses dois sujeitos.  

Segundo Koch (2004, p. 45),  

[...] não só os conhecimentos prévios são de extrema importância no 
processo textual e, portanto, para o estabelecimento da coerência, como 
também os conhecimentos partilhados – entre os interlocutores, que vão 
determinar, por exemplo, o balanceamento entre o que precisa ser 
explicitado e o que pode ficar implícito no texto. Pressuposições falsas de 
conhecimento partilhado podem levar ao processamento inadequado do 
texto [...]. 

 
 

Esses dizeres reforçam a relação profissional que deve ser mantida entre um 

revisor e um autor/escritor, devido ao objeto de trabalho em comum. Sobre essa 

questão, Oliveira (2010, p. 47) defende que 

 

Particularmente no cotidiano profissional, a interação entre autor e revisor é 
fundamental para subsidiar o trabalho de revisão. A troca de conhecimento 
que ocorre nesse processo exerce o importante papel de afastar os 
obstáculos que se interpõem a uma análise linguística bem-sucedida, o que 
implica trabalhar a linguagem nas situações discursivas as mais diversas.  

 
 

Os obstáculos citados por Oliveira devem ser superados no processo de 

revisão para que o texto final permaneça com a intenção e as ideias do autor, 

mantendo seu sentido e sua coerência. Em vista disso, Malta (2000, p. 84) 

aconselha que o revisor “ouça sempre o que o cliente tem a dizer sobre o serviço, 

sobre o que espera que você faça com o material que tem a revisar”. Por 

conseguinte, o texto estará pronto para ser divulgado, dentro dos padrões da língua, 

de acordo com o gênero em que se insere e seguindo sua proposta original, além de 

satisfazer o cliente. 

É necessário estarmos atentos ao fato de que o texto que o revisor tem em 

mãos pertence a um autor que agregou valores às palavras escritas. O texto sujeito 

à revisão, independentemente dos erros encontrados, deve ser valorizado, pois 

carrega em si as visões de seu autor, ou seja, expressa aquilo que seu criador 

considera importante. Certamente, os equívocos devem ser ajustados, uma vez que, 

todo autor, segundo Coelho Neto (2008, p. 61), “comete erros, emite conceitos 

incoerentes, é repetitivo, fica cego às vezes a coisas absurdas que o seu texto 

contém. Essa incapacidade de ‘enxergar’ é fruto comumente do seu contato diuturno 

e exaustivo com a criação”. 

Para a realização plena da revisão e do resultado final da obra (do texto), o 
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diálogo aberto e respeitoso entre autor e revisor precisa ser estabelecido, pois 

 

Uma comunicação textual pode não atingir plenamente os objetivos 
pretendidos pelo autor. É nesse momento que a necessidade do revisor se 
impõe, não só como profissional, mas como leitor, agindo como decisor 
lingüístico, respeitados os limites razoáveis de atuação. Para dar suporte à 
interação que o autor do texto pretende com o leitor, há de se configurar um 
domínio do código a ser utilizado – a língua portuguesa. O domínio que o 
autor não possuir poderá ser suprido pelo revisor, conforme a formação 
deste. Obviamente, não basta conhecer vocabulário – é necessário 
conhecer bem as leis combinatórias que regem o português. (COELHO 
NETO, 2008, p. 79) 

 
 

Um revisor profissional tem ciência de que deve levar em conta o fato de que 

“Cada falante de uma língua tem sua sintaxe particular, ou seja, uma maneira única 

de expressar suas ideias ou construir seu texto” (CONTANI & FURTADO, 1998, p. 

27). E, a partir disso, precisa realizar e ajustar seu trabalho de acordo com as 

intenções do autor. O revisor também compreende que o autor é quem decide sobre 

as questões referentes a sua obra. “Seu texto sujeita-se aos padrões da editora, mas 

ele pode e deve defender a integridade de seus escritos, sempre que for necessário. 

Autores há que julgam seu texto perfeito e definitivo; outros reconhecem a 

colaboração que se possa dar” (PINTO, 1993, p. 11). 

Nessas condições, um bacharel em revisão de textos adquire o entendimento 

necessário para definir que “a liberdade do autor em romper padrões é praticamente 

ilimitada, mas isso não é motivo suficiente para que seu texto não seja revisado com 

rigor, mesmo que se trate de um texto de natureza literária” (PINTO, 1993, p. 12). 

Porém, também é importante ao revisor saber expor suas ideias e sugerir as 

modificações necessárias no texto, uma vez que até o autor/escritor mais renomado 

também comete deslizes e necessita de conselhos e observações sobre sua obra. 

Nessa ótica, sempre “[...] faltará ao autor a colaboração crítica que os revisores, com 

o seu largo tirocínio no trabalho, sempre concedem, já apontando deslizes, já 

corrigindo situações que se mostravam extravagantes na estrutura da narrativa” 

(GUILHERME, 1967, p. 16). Portanto, é fundamental que se estabeleça uma sintonia 

profissional entre revisor e autor/escritor.  
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6 OS CAMPOS DE ATUAÇÃO  

Pessoas que escolhem a profissão de bacharel em revisão de textos, no início 

da carreira, podem se sentir inseguras e se perguntarem em quais áreas poderão 

atuar. Sabe-se que o mercado profissional para o revisor de textos é vasto, mas o 

que acaba dificultando o ingresso desses profissionais nos diversos campos é o 

desconhecimento de empresas sobre a profissão de revisar textos.  

Um revisor de textos pode atuar em qualquer empresa que trabalhe com o 

texto, inclusive instituições de caráter administrativo, que fazem uso de textos oficiais 

e de documentos burocráticos e administrativos. Desse modo, mesmo que empresas 

não tenham o texto como matéria prima, elas necessitam da utilização de 

documentos oficiais, que também devem ser revisados. Sendo assim, qualquer 

agência ou corporação pode precisar do trabalho do revisor, de forma permanente 

ou como freelancer. Também o profissional de revisão está apto a trabalhar com a 

oratória. 

Além disso, a escrita ganhou evidência com o avanço da internet. Atualmente, 

os usuários procuram sites dos mais variados assuntos para esclarecimento de 

dúvidas e na busca de informações. Esse é mais um espaço onde o revisor pode 

atuar, pois um texto publicado de acordo com a norma padrão, claro e coerente, 

tende a transmitir mais confiança e credibilidade a seu autor ou empresa. 

No entanto, a falta de conhecimento da atuação desse profissional não ocorre 

somente por pessoas leigas na área da comunicação ou do meio acadêmico. Esse 

descaso encontra-se também por parte de sujeitos inseridos nesses ramos, uma vez 

que até as empresas jornalísticas, principalmente as regionais e locais, não atribuem 

importância ao exercício de revisão textual em seus periódicos, pois defendem que o 

próprio redator ou jornalista está habilitado a efetuar a revisão do texto que produz. 

No dizer de Oliveira (2010, p. 24), “o revisor de textos ainda é visto por alguns 

escritores [...] como um profissional que deve apenas corrigir erros gramaticais [...]”. 

E é importante esclarecer que não só escritores, mas outros profissionais que 

trabalham em conjunto com o revisor, muitas vezes, julgam desnecessária uma 

revisão completa de seu texto, achando que corrigir erros ortográficos é o necessário 
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para que a obra seja publicada. Diante desse quadro de desconhecimento do real 

papel do revisor, o futuro bacharel em revisão de textos, além de dedicar-se ao 

estudo da profissão, deve estar a par de possíveis dificuldades a serem enfrentadas 

no que diz respeito ao reconhecimento do seu trabalho e a sua atuação no mercado 

atual. Guilherme (1967, p. 43), em tempos remotos, já comentava sobre a falta de 

prestígio da profissão:  

 

O profissional de revisão ainda não conseguiu atrair para si o conceito e o 
apreço que outros obreiros intelectuais de há muito tempo granjearam. 
Afirma-se que a causa remota do desprestígio reside nas descoloridas 
vantagens que os órgãos de imprensa oferecem a todos quantos se lhe 
apresentam pleiteando a função, sobretudo as de ordem financeira, haja 
vista que em certas regiões do País somente em raríssimos casos os 
salários pagos aos revisores atingem o teto fixado para os trabalhadores em 
geral. 

 

Ainda no dizer de Guilherme, “[...] corrigimos as imperfeições de linguagem, 

esclarecemos as dúvidas, uniformizamos os pontos semelhantes, que se repetem na 

matéria, e orientamos o compositor” (Ibidem, p. 13). No entanto, essas aptidões 

parecem não ser valorizadas no mercado de trabalho. Ainda é necessário que 

estabelecimentos de comunicação adquiram conhecimento a respeito do profissional 

de revisão textual. Isso porque o trabalho do revisor não se detém ao texto impresso 

ou online. Embora visto por muitas pessoas por essa perspectiva, “[...] um revisor 

pode atuar sobre um texto escrito, fruto da expressão pura da oralidade, como 

também pode atuar sobre texto escrito que se destina a passar uma mensagem de 

forma oral (um texto a ser lido em rádio, em televisão, em evento etc.)” (COELHO 

NETO, 2008, p. 79). 

A atividade de revisão de textos está diretamente ligada aos veículos de 

comunicação, como jornais, revistas, rádio, TV e internet. Logo, o revisor tem um 

vasto campo de atuação, porém ainda não explorado pela falta de espaço oferecido 

por empresas de comunicação, além de outras empresas que também poderiam 

utilizar seu trabalho na redação e na revisão de documentos oficiais, entre outros 

tipos de textos. Essa situação exige que o revisor conquiste seu espaço e busque, 

de alguma maneira, contribuir para a expansão da profissão, ou melhor, do seu 

campo de atuação. 

A ampliação dos meios de comunicação colabora para um maior contato 

entre as pessoas e permite acesso rápido à informação. Desse modo, empresas de 
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comunicação, como TV, rádio, jornal impresso e internet, devem estar atentas a seu 

conteúdo, principalmente porque, atualmente, ganha o mérito quem noticia primeiro 

e é nesse aspecto que equívocos surgem no que diz respeito ao texto. Diante da 

pressa e da concorrência, algumas vezes o texto é divulgado de forma oralizada. E, 

nesse caso, a mensagem pode chegar confusa ao ouvinte/telespectador/internauta.  

Normalmente diário, o jornal impresso é um dos meios de comunicação mais 

importantes, pois a maior parte da sociedade tem o costume de utilizá-lo como 

mecanismo de informação e também de modalização no uso da língua. Como ele 

alcança uma grande parte da sociedade, tem o compromisso de apresentar um 

conteúdo legível, de acordo com o gênero em questão e adequado gramatical e 

linguisticamente, com base nas normas da língua padrão. Nesse sentido, é 

importante destacar que os jornais atuam com agilidade, uma vez que a informação 

não cessa, e essa rapidez pode comprometer a qualidade da informação transmitida.  

No intuito de ter o jornal publicado no tempo correto e com matérias inéditas, 

editores e demais responsáveis pelo veículo podem pecar quanto à apresentação da 

notícia. Isso porque é o redator/jornalista quem acaba sendo responsabilizado pelos 

equívocos apresentados nas notícias publicadas. Entretanto, nem todo 

redator/jornalista domina conhecimentos linguístico-gramaticais, textuais e 

discursivos próprios da língua escrita, ressaltando a importância do papel do revisor 

nessas empresas. Guilherme, já no ano de 1967, afirmava que 

 

A revisão em jornal se caracteriza pela rapidez, pois o periódico, 
geralmente, circula todos os dias. Assim, a revisão de textos, mesmo nos 
jornais de melhor estruturação fica reservada somente às matérias de maior 
importância (editorial, por exemplo), sendo substituídas nas demais por uma 
rápida leitura, feita por um redator antigo, de bom preparo e conhecedor das 
normas de redação (p. 18). 

 

É lamentável que a pressa em divulgar matérias em primeira mão permita que 

somente textos julgados como mais importantes recebam uma revisão mais 

detalhada. E basta observar nos jornais diários quantos erros chegam ao leitor, que, 

muitas vezes, toma como correta as formas equivocadas de escrita por achar que 

um jornal de forte circulação jamais publicaria tais deslizes. Nesse sentido, a 

atividade do revisor de textos toma um caráter social. 

Outra questão a ser posta em destaque é a redução de empregados a fim de 

diminuir gastos, havendo cortes em consequência da informatização das empresas 
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de modo geral. Primeiro, vê-se o redator/jornalista como uma pessoa apta a 

correções, o que já sabemos ser um equívoco. Segundo, há um pensamento 

errôneo de que o computador, com seus editores de textos, possa substituir o 

trabalho do revisor. E, nessas condições, é necessário o conhecimento e o 

entendimento sobre a revisão de texto, que é uma atividade imprescindível à 

qualidade das notícias dos jornais. 

Certamente, o bacharel em revisão (e também em redação) de textos tem um 

papel fundamental nesse veículo de comunicação. Pois um jornal é um meio não só 

de informação como também de aprendizado à sociedade, tendo em vista que, para 

muitas pessoas, esse é um importante acesso ao mundo fora do cotidiano em que 

estão inseridas (somente perdendo para a TV e o rádio). Nesse sentido, é essencial 

que o revisor tenha consciência de seu papel social, pois promove o aprendizado da 

língua e tem a incumbência de transmitir a informação com clareza e precisão ao 

leitor. Assim como os jornais, as revistas também necessitam do trabalho do revisor 

de textos. Nelas, encontramos textos com os mais variados assuntos, exigindo que 

seja feita uma revisão antes de ser posta em circulação.  

Outro campo de atuação do revisor é o das editoras, instituições responsáveis 

pela editoração e pela publicação de livros. A credibilidade do serviço de editoração 

depende da qualidade do produto final, que só será adequado se o texto apresentar-

se de maneira clara e coerente ao leitor, o que exige não apenas uma revisão, na 

primeira versão, mas também uma revisão do boneco7, antes da publicação. Após o 

texto de um autor/escritor ser aprovado pela comissão editorial, a obra entra em 

processo de revisão para, posteriormente, ser diagramada em formato de livro. No 

decorrer da revisão, editor, revisor e autor deverão manter contato para que o 

propósito do texto seja mantido conforme as ideias de seu criador. Nesse entremeio, 

faz-se revisões de tantas versões quantas forem necessárias à qualidade final da 

obra, antes de ser publicada. É nesse momento que o revisor coloca em prática suas 

habilidades e conhecimentos de mundo, pois fará a revisão de livros sobre assuntos 

diversos. 

Uma editora pode ser especializada em conteúdos didáticos, ou em obras 

literárias, e isso exige competências nas áreas e preparo profissional do revisor. 

                                                             
7 É o esboço do produto final, que serve para analisar e ajustar possíveis deslizes que passaram 

despercebidos ao longo da redação e/ou da diagramação do produto. 
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Também as editoras estipulam prazos de entrega da revisão, porém estabelecem 

um maior espaço de tempo para esse trabalho em relação a empresas jornalísticas. 

O desempenho do trabalho em editoras tende a ser tranquilo ao revisor se houver 

um espaço isolado destinado a essa atividade, em que o profissional possa se 

concentrar e se focar na revisão.  

Agências de publicidade também fazem uso do texto escrito, além de outras 

expressões de linguagem. Diante disso, torna-se importante o trabalho do revisor (e 

também do redator) nessa área, pois ele buscará evitar que possíveis deslizes sejam 

publicados e divulgados a título de propaganda. Contani & Furtado (1998, p. 10) 

revelam que “[...] um bom texto será aquele que conseguir expressar nosso 

pensamento de modo que nosso interlocutor entenda exatamente o conteúdo 

daquilo que desejamos comunicar”. Nesse enfoque, fatores como coerência, 

emprego de metáforas e demais figuras de linguagem devem ser observados com 

bastante atenção.  

As agências de publicidade trabalham na produção de materiais como 

catálogos, folhetos, revistas, anúncios e propagandas, assim como websites e 

produtos interativos, ou seja, trabalhos com caráter comercial. Então, o revisor se 

insere nesse campo profissional atuando na revisão dos textos redigidos para esses 

materiais. A extensão do trabalho varia de acordo com o material solicitado, podendo 

ser breves anúncios ou longos textos. Empresas de publicidade geralmente 

trabalham com prazos curtos, o que exige mais atenção, prática e rapidez do 

profissional de revisão. Além disso, por ser um dos últimos passos da produção, a 

revisão é uma etapa decisiva para que os materiais sejam publicados com 

qualidade. 

O revisor de textos também pode trabalhar como freelancer, mesmo que 

tenha um emprego com carteira assinada. Assim, é comum a maioria dos revisores 

atuar na revisão de textos acadêmicos como artigos, teses e dissertações. Nessa 

área, os revisores costumam ser bastante procurados não só para revisar o texto 

acadêmico, como também para ajustá-lo às normas da ABNT.  

Ao ligar o rádio ou a televisão, o ouvinte ou telespectador espera ouvir uma 

língua adequada por parte do comunicador. Para que a transmissão ocorra de 

maneira a contemplar as normas da língua culta, antes que o texto seja transmitido, 

via oral, ele é escrito e necessita estar de acordo com a linguagem jornalística, que 

apresenta uma forma simples, mas correta de comunicação. Portanto, essas 
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também são áreas em que o revisor pode atuar, além de ser importante que os 

diretores desses locais tenham conhecimento da profissão e de sua relevância, tanto 

no rádio como na televisão. Como observa Oliveira (2010), podemos concluir que a 

revisão de textos ultrapassa a correção gramatical, dado que o revisor também deve 

levar em conta aspectos de produção, recepção e circulação dos textos.  

Também há vaga para revisores em cargos públicos. Periodicamente, 

concursos públicos federais e de universidades oferecem vagas a revisores. Neles, a 

exigência é de que o profissional tenha curso superior em Letras, Comunicação 

Social ou áreas afins. 

Por fim, campos de atuação não faltam ao bacharel em revisão de textos. O 

que dificulta seu ingresso nessas áreas são o desconhecimento sobre a profissão, a 

insciência sobre a importância do trabalho do revisor na área de comunicação e a 

desvalorização por parte de empresas e profissionais que conhecem a profissão e, 

mesmo assim, deixam a atividade de revisão sob responsabilidade somente do autor 

do texto. 
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CONCLUSÃO 
 

Ao longo da realização desta pesquisa, com base principalmente nas cinco 

obras voltadas à revisão textual e resenhadas no primeiro capítulo, procuramos 

definir e especificar a função do revisor de textos e estabelecer sua importância. A 

partir de nosso estudo, foi possível perceber que, além da escassa quantidade de 

publicações na área, na maioria das vezes, as obras disponíveis ainda têm seu foco 

apenas no exercício de revisão gramatical. Isso promove a ideia equivocada de que 

o trabalho do revisor se detém na aplicação da gramática vista como correta, quando 

sabemos que, na verdade, o exercício de revisar textos exige conhecimentos e 

experiências que denotam uma carga bem maior do que somente o uso das regras 

gramaticais. Além disso, professores e alunos da área de revisão de textos 

necessitam de um embasamento teórico inicial à profissão escolhida, o que implica o 

acesso a um conteúdo que engloba definições sobre esse ofício, antes do 

aprofundamento sobre linguística, gramática e práticas de leitura. 

Com enfoque na leitura das obras publicadas sobre a revisão de textos, 

organizamos nossa reflexão com o propósito de contemplar estudantes, docentes e 

profissionais da área com um levantamento dos conhecimentos necessários à 

formação de um revisor competente. Buscamos, por meio da teoria estudada, 

responder às questões levantadas inicialmente: Qual é a função do revisor? O que o 

torna um profissional importante nas diversas áreas que lidam com o texto, em 

nossa sociedade contemporânea? Com base nessas perguntas, procuramos 

delimitar, caracterizar e especificar a atividade de revisão de textos e suas 

implicações.  

Assim, visando ao melhor entendimento do processo que constitui a atividade 

de revisão de textos, definimos o trabalho do revisor como aquele que 

ajusta/prepara os textos a serem divulgados/publicados, em conformidade com as 

exigências liguístico-gramaticais, com clareza no sentido, com o uso do gênero 

textual e levando em conta a preservação e a valorização do estilo do autor. Dessa 

maneira, entendemos a tarefa de revisão de textos como elementar a todo conteúdo 

a ser publicado, o que torna o revisor um profissional indispensável a diversas 
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empresas, em especial, às de comunicação. 

Através de dizeres dos autores das obras em destaque neste trabalho, pôde-

se perceber o quão complexa é a profissão de revisor de textos, pois abrange 

questões que vão bem além da correção de erros ortográficos e gramaticais. Ao 

revisor compete a tarefa de adequar o texto com as exigências linguísticas, textuais 

e de conteúdo, corrigindo falhas sem que, todavia, a mensagem do autor seja 

adulterada. 

Um texto que apresenta problemas estruturais, gramaticais e ortográficos 

desqualifica e compromete a credibilidade da empresa (de comunicação) e do seu 

autor, bem como dos profissionais envolvidos, dentre eles, o nome do revisor. 

Assim, o trabalho do revisor implica identificar erros gramaticais, contextuais, 

estruturais, culturais, históricos e de sentido, além de ajustar o texto de acordo com 

normas editoriais. Essas aptidões demonstram que o revisor de textos tem um papel 

primordial nas áreas acadêmica, de editoração e de comunicação porque permite 

que o texto seja publicado de maneira a agradar o leitor e a empresa ou cliente 

responsável pela divulgação, por meio de um conteúdo claro, preciso e coerente.  

Destacamos que o revisor de textos deve se dedicar ao estudo/leitura de 

variados temas. Ele precisa desenvolver seu senso crítico, ter diversificado 

conhecimento de mundo, gostar de ler, conhecer e dominar o uso dos gêneros 

textuais, desenvolver a capacidade de pesquisa, ser hábil na compreensão do(s) 

sentido(s), ter desenvoltura para estabelecer diálogos e interagir com autores e 

demais profissionais da área de comunicação e de editoração. 

Na investigação do campo de atuação do profissional, identificamos que há 

mais demanda de trabalho nas áreas de comunicação e de editoração. Assim, 

destacamos a atividade de revisão em jornais, revistas, editoras, agências de 

publicidade, rádio, televisão, no meio acadêmico e nas demais áreas que fazem uso 

direto da língua, seja ela escrita, seja falada. Vimos que o trabalho do revisor é 

importante a inúmeras instâncias da sociedade, pois ele prepara o texto para que 

seja publicado de modo adequado, ao longo de sua divulgação. Desse modo, foi 

possível analisar e concluir que a revisão textual tem vasto campo de atuação, mas 

precisa ser socialmente valorizada, tarefa que compete aos profissionais que vêm se 

formando e se especializando na área de redação e revisão de textos. À medida que 

eles começarem a atuar no meio social, mostrando a importância dessa atividade, 

irão conquistar e ampliar o mercado de trabalho. Essas são observações feitas com 
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base em um estudo a respeito das atividades e das competências a serem exercidas 

pelo bacharel em revisão de textos, a partir de uma quantidade ainda escassa de 

publicações sobre o tema em questão.  

O revisor de textos disputa sua área de atuação com outros profissionais que 

não possuem os estudos necessários à formação de revisor e, comumente, 

possuem somente conhecimentos básicos de português. Como vimos ao longo 

deste trabalho, o exercício de revisar tem uma complexidade que vai muito além do 

domínio linguístico-gramatical. No entanto, ainda não possuímos uma 

regulamentação que define direitos e deveres do profissional de revisão (e redação 

de textos), ou que exige diplomação na área. Tal situação acaba permitindo que 

outros profissionais, por terem conhecimento da e sobre a língua, atuem no 

mercado, competindo com o bacharel, mesmo que esse tenha formação específica 

na prática de revisar textos.  

Além de uma regulamentação para essa área profissional, julgamos de 

grande relevância a criação de um sindicato que represente o redator e revisor de 

textos, defendendo a importância da profissão e os direitos trabalhistas desses 

sujeitos, bem como crie uma tabela de preços. Com base nessa observação, é 

importante esclarecer que sindicatos trabalhistas são organizações que defendem os 

direitos dos trabalhadores. Esses grupos se dedicam ao estudo de sua área de 

atuação, promovem cursos e palestras de aperfeiçoamento profissional, e também 

realizam reuniões periódicas com seus associados. Também são os sindicatos os 

responsáveis por articular greves e intervenções que buscam aumento salarial e 

melhorias nas condições de trabalho dos profissionais.  

Com a implementação de leis que defendam o profissional de redação e 

revisão de textos e a criação de um sindicato que o represente, o revisor terá meios 

de recorrer a seus direitos. Essa falta de regulamentação da profissão e a 

inexistência de um sindicato têm como consequência o desprestígio desse 

profissional. Primeiro, porque não há normas regulamentando que o sujeito 

responsável pela revisão de textos seja um profissional de Letras ou Comunicação 

especializado nesse exercício, o que dá espaço para que profissionais de áreas 

diversas se insiram na atividade. Segundo, porque colabora com o desconhecimento 

da profissão, por pessoas de diferentes níveis sociais e escolaridade e pelos 

próprios profissionais da área de comunicação, ou seja, colegas de trabalho do 
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revisor. Comumente, esses colegas não valorizam o trabalho do revisor de textos 

devido à falta de consciência da relevância dessa atividade profissional. 

Ao tecer essas considerações, concluímos ser de total relevância o exercício 

de revisão de textos nos variados campos da comunicação. Assim como é 

imprescindível que preparo e estudo sejam traçados pelo sujeito que pretende 

tornar-se revisor, especializando-se em uma das tantas áreas de atuação no 

mercado de trabalho. 
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