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Resumo 

 

ORLANDI, Juliane Mattei. O processo de revisão de textos: alteração, sugestão e 
paráfrase. 2014. 66f. Monografia (Bacharelado em Letras – Redação e Revisão de 
Textos) - Centro de Letras e Comunicação, Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2014. 

 

Esta monografia apresenta uma discussão teórica e prática acerca das questões 
que envolvem o processo de revisão de textos. Na investigação bibliográfica, foram 
utilizadas as obras de Guilherme (1967), Malta (2000), Oliveira (2010) e Coelho Neto 
(2013), as quais abordam esse processo sob diferentes aspectos, como, por 
exemplo, a distinção entre revisão e copidesque – conceito relacionado, neste 
estudo, à prática da paráfrase. Já na análise qualitativa, adotamos como linha 
teórica as noções da Linguística Textual e, principalmente, os tópicos de coesão, 
coerência e sistemas de conhecimento nela fundamentados. Para a coleta do 
corpus, elaboramos uma pesquisa, a qual foi dividida em três etapas, entre elas a 
solicitação de revisão e de paráfrase de um parágrafo que contém problemas na 
construção do sentido. A análise dos resultados foi realizada com base nas 
respostas obtidas com o questionário respondido por dez profissionais revisores, 
participantes voluntários desta investigação, de dois grupos distintos. Para a 
discussão, associamos o uso dos conhecimentos linguístico, enciclopédico e 
interacional com a questão dos limites de intervenção a um texto original, analisando 
diferentes posturas adotadas pelos revisores nessa atividade. 

 

Palavras-chave: revisão de textos; sistemas de conhecimento; linguística textual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

ORLANDI, Juliane Mattei. The process of proofreading of texts: change, 
suggestion and paraphrase. 2014. 66f. Monograph (Bachelor Degree em Letras – 
Redação e Revisão de Textos) - Centro de Letras e Comunicação, Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. 

 

This monograph shows a theoretical and practical discussion about the questions 
that surrounding the process of proofreading. On the literature search, were used the 
works of Guilherme (1967), Malta (2000), Oliveira (2010) and Coelho Neto (2013), 
which approach this process in different aspects, as, for example, the distinction 
between proofreading and Copydesk - concept related, in this study, to the practice 
of paraphrase. For the qualitative analysis, we adopted as theoretical line the notions 
of Text Linguistics and, especially, the topics of cohesion, coherence and knowledge 
systems based on this line. To collect the corpus, we elaborated a search, which was 
divided into three stages, including a request for review and for paraphrase of a 
paragraph that contains problems in the construction of meaning. The analysis of 
result was based on the responses to questionnaire answered by ten reviewers 
professionals, who were volunteers participants of this research, of two distinct 
groups. For discussion, we associated the use of linguistic, encyclopedic and 
interactional knowledges with the question of the limits of intervention on an original 
text, analyzing different postures adopted by the reviewers in this activity. 

 

Key-words: proofreading of texts; knowledge systems; text linguistics. 
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1 Introdução 

  

O foco de estudo desta monografia centra-se no processo de revisão de 

textos. Nesse enfoque, parte-se do princípio de que há a necessidade de ser 

realizado um estudo aprofundado acerca da prática da revisão textual, levando em 

consideração questões teóricas e práticas que circundam essa atividade. No Brasil, 

são poucos os cursos superiores voltados à formação específica de revisores. 

Dentre eles, citamos o curso presencial de Bacharelado em Letras – Redação e 

Revisão de Textos (RRT) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e o curso a 

distância de Especialização em Revisão de Textos da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Diante desse quadro acadêmico, o trabalho 

de revisão textual tem sido desempenhado por profissionais que trabalham com a 

linguagem, em geral, estudantes e professores da área de Letras ou de outros 

cursos voltados às ciências humanas, que exigem e expõem o acadêmico a um 

contato frequente com o uso e o funcionamento da língua portuguesa. 

Como experiência pessoal da autora deste trabalho de conclusão de curso do 

RRT da UFPel, cabe citar um caso ocorrido no início de sua atuação profissional 

como revisora freelancer (independente). Estava matriculada no terceiro semestre 

do curso supracitado quando surgiu a oportunidade de revisar um trabalho de 

conclusão de curso. Aceitou, embora o prazo tenha causado certa insegurança: dois 

dias. Mesmo já tendo sido alertada de que as demandas de revisão tendem a 

chegar com prazos muito curtos, a justificativa (e o pedido) da acadêmica que 

requisitava o serviço de revisão chamou-lhe a atenção, pois sua fala foi a seguinte: 

“Sei que é pouco tempo para revisar, então pode corrigir somente os problemas de 

pontuação e digitação, não precisa reescrever o texto”. Essa parece ser uma ideia 

frequente entre as pessoas que, de vez em quando, solicitam os serviços de um 
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profissional qualificado para revisar seus textos, e isso acaba gerando dúvidas nos 

alunos ingressantes em cursos de formação de revisores, que se questionam: afinal, 

o que compete ao revisor de textos? Corrigir pontuação e ortografia? Corrigir 

concordância e regência verbal e nominal? Reescrever o texto? Há uma delimitação 

entre funções distintas ou elas ocorrem concomitantemente? Sob tais condições, 

este trabalho tem como intuito refletir sobre as diferentes etapas existentes na 

prática de revisão de textos, além de identificar posturas distintas por parte de 

profissionais da área, no exercício dessa atividade. 

Para a realização deste estudo, contamos tanto com um aparato teórico sobre 

o papel do revisor e do ato de revisar, quanto com uma coleta de corpus que possa 

exemplificar como a revisão é feita na prática, tendo a intenção de obter um 

panorama do campo de atuação profissional ao qual o Curso aqui em conclusão se 

destina. No que tange às questões teóricas, buscamos apoio referencial em livros e 

manuais que abordam sobre a prática de revisão de textos e, para embasar a 

análise do processo da prática de revisão, a pesquisa foi fundamentada na 

Linguística Textual, teoria que trata do objeto de trabalho do revisor, ou seja, o texto.  

Nessa perspectiva, nosso estudo centrou-se nos tópicos de coesão, 

coerência e sistemas de conhecimento (linguístico, enciclopédico e interacional), 

relacionados ao processamento textual, tanto na produção (que é trabalhada com a 

paráfrase) quanto na revisão de textos. De maneira mais ampla, procuramos 

investigar como as diferentes estratégias cognitivas estão associadas ao processo 

de produção e de revisão de textos, verificando se os revisores limitam sua 

intervenção ao texto original no plano linguístico (questões de coesão) e 

enciclopédico (questões de coerência) ou no plano interacional. Além disso, de 

maneira mais restrita, buscamos observar o limite de participação de cada revisor no 

texto original, analisando diferentes posturas por eles adotadas no processo de 

revisão textual, contribuindo assim para a ampliação do campo de estudos da área.  

Podemos dizer que este trabalho consiste em uma tentativa em contribuir 

para que haja maior visibilidade do profissional revisor de textos e, no âmbito 

pessoal, resume-se na conclusão do que foi visto ao longo da formação acadêmica, 

ao mesmo tempo em que serve de preparação à futura atuação profissional da 

graduanda. A seguir, passamos à apresentação da fundamentação teórica 
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norteadora desta reflexão e do procedimento metodológico adotado, para a posterior 

análise e discussão dos resultados obtidos com a pesquisa e exposição das 

considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 Fundamentação teórica 

 

Para que esta monografia alcance os resultados esperados, fundamentamos 

nossa reflexão em um referencial teórico que aborda tanto questões linguísticas 

quanto questões contextuais, relacionadas à competência do revisor e ao processo 

de revisar. As primeiras, ancoradas na Linguística Textual e na Semântica, servem 

de base à criação do instrumento de pesquisa para a análise e discussão dos dados 

coletados. Já as segundas, encontradas em publicações que versam sobre a revisão 

textual, constituem, especialmente, a pesquisa bibliográfica deste trabalho. As 

principais obras investigadas foram: Manual de revisão (de Guilherme, 1967); 

Manual do revisor (de Malta, 2000); Revisão textual: da prática à teoria (de Oliveira, 

2010); e Além da revisão: critérios para revisão textual (de Coelho Neto, 2013). 

Começamos esta seção trazendo as questões linguísticas nas quais a presente 

monografia se fundamenta. 

 

2.1 Questões linguísticas 

 

Sabe-se, a priori, que é esperada do revisor a capacidade de enxergar tanto 

os erros crassos quanto os erros invisíveis aos olhos do autor do texto. Para tanto, é 

necessário que o revisor conheça as técnicas de produção textual e, por 

consequência, os mecanismos de coesão e coerência que estabelecem a 

textualidade, pois, afinal, “um texto não é apenas uma soma ou sequência de frases 

isoladas” (KOCH, 2012, p. 14). Logo, é indispensável que se discuta a respeito do
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objeto de trabalho desse profissional – o texto –, uma vez que ele pode ser 

compreendido sob diferentes enfoques. 

Neste trabalho, para a conceituação do que é um texto, adotamos como linha 

teórica as noções da Linguística Textual (LT). Segundo obras como a de Fávero e 

Koch (1983), Koch (2009, 2012) e Marcuschi (2012), a Linguística Textual teve início 

na Europa, na década de 60, a princípio tendo como foco os fenômenos sintático-

semânticos que ocorrem entre enunciados. A partir da década de 70, apesar de os 

estudos ainda estarem presos às gramáticas de frases, começou-se a pensar em 

uma gramática do texto que possibilitasse uma melhor explicação dos estudos 

linguísticos. Já na década de 80, surgiram as teorias do texto que até hoje diferem 

entre si, de acordo com o enfoque que a elas é dado. Sobre essas etapas, assim 

resume Fávero e Koch (1983, p. 13): 

Conte (1977) distingue três momentos fundamentais na passagem da teoria 
da frase à teoria de texto, frisando que não se trata de uma distinção de 
ordem cronológica, e sim tipológica, por não haver, entre eles, uma 
sucessão temporal, constituindo-se cada um deles em um tipo diferentes de 
desenvolvimento teórico. Apresenta, como primeiro momento, o da análise 
transfrástica, em que se procede à análise das regularidades que 
transcendem os limites do enunciado; o segundo é o da construção das 
gramáticas textuais; o terceiro, finalmente, é o da construção das teorias de 
texto. 

Podemos ver que, ao se desenvolver, a Linguística Textual dividiu-se em 

várias vertentes. Para Marcuschi (2012), a LT, apesar de ainda não ter definido 

satisfatoriamente seu objeto de estudo, atualmente se preocupa com os fatores de 

produção, recepção e interpretação de textos, entendendo-os como unidades 

linguísticas hierarquicamente superiores às frases. Tem como base, então, o estudo 

não da palavra ou da frase, mas do texto (de sua estrutura e funcionalidade) como 

manifestação da linguagem. Entretanto, existem, concomitantemente, diferentes 

concepções de língua e de texto, fazendo-se necessário, então, definir a abordagem 

adotada nesta investigação. 

A concepção de língua abordada aqui não é aquela que representa o sujeito 

como senhor absoluto do seu dizer, nem tampouco a que identifica a língua como 

um simples instrumento de comunicação, mas sim a “concepção interacional 

(dialógica) da língua, na qual os sujeitos são vistos como atores/construtores sociais, 
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o texto passa a ser considerado o próprio lugar da interação e os interlocutores 

como sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se constroem e são construídos” 

(KOCH, 2009, p. 17). Adotar essa concepção significa concordar que a 

compreensão de um texto vai muito além de sua decodificação, sendo, na verdade 

uma atividade de construção interativa e complexa de sentido. Assim, a produção de 

sentidos de um texto não se realiza apenas com base em elementos linguísticos, 

mas, também, através de uma mobilização por parte dos autores/leitores, que 

utilizam estratégias para interpretar a materialidade textual. Dessa forma, podemos 

dizer que o exercício de compreender e produzir um texto depende dos participantes 

envolvidos e de seus esforços na/para a construção dos sentidos possíveis. 

Quanto à concepção de texto, Marcuschi (2012, p. 22) defende que pode ser 

definido “(a) partindo de critérios internos ao texto (olhando-o do ponto de vista 

imanente ao sistema linguístico) e (b) partindo de critérios temáticos ou 

transcendentes ao sistema (considerando o texto como uma unidade de uso ou 

unidade comunicativa)”. Nesta pesquisa, optamos pela segunda alternativa, na qual 

“o texto deixa de ser entendido como uma estrutura acabada (produto), passando a 

ser abordado no seu próprio processo de planejamento, verbalização e construção” 

(KOCH, 2010, p. 26). Sob essa ótica, a construção de um (e não do) sentido do texto 

é interacional e envolve tanto mecanismos que estabelecem a tessitura do texto 

quanto conhecimentos armazenados na memória do autor/receptor. 

Os mecanismos que estabelecem ligação linguística entre elementos que 

ocorrem na superfície do texto, ou seja, que são responsáveis por seu tecido, são 

denominados de elementos de coesão textual. Assim, os recursos de coesão textual 

têm como função principal estabelecer relações textuais, através de processos que 

tornam recuperáveis ligações linguísticas entre elementos da superfície do texto. 

Conforme Koch (2012), esse elo entre elementos pode ocorrer pela coesão 

referencial (processo de referenciação, em que um componente da superfície textual 

faz remissão a outro) e pela coesão sequencial (processo de sequencialização, 

alcançado por procedimentos linguísticos que estabelecem relações semânticas na 

medida em que é feita a progressão do texto). Por estabelecer relações de sentido, 

a coesão é entendida como um conceito semântico, que se realiza por meio de um 

sistema léxico-gramatical e, embora seja um princípio importante da textualidade, 
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não é condição suficiente nem necessária para tal, porque um texto pode estar 

destituído de coesão, mas garantir sua textualidade no nível da coerência. 

Entendemos, então, que, além da coesão textual, há outro mecanismo muito 

(se não mais) importante ao domínio do revisor: a coerência textual, que está 

relacionada a um princípio de interpretabilidade, à capacidade que o receptor 

(leitor/ouvinte) deve ter para calcular os sentidos do texto que não se encontram na 

superfície. Os elementos de coerência são os que permitem ao leitor o 

processamento cognitivo e, consequentemente, uma análise mais profunda do texto, 

“assim, ela pode ser vista também como ligada à inteligibilidade do texto numa 

situação de comunicação e à capacidade que o receptor do texto (que o interpreta 

para compreendê-lo) tem para calcular o seu sentido” (KOCH; TRAVAGLIA, 1995, 

p.11). Dessa forma, a coerência está ligada mais a sua boa formação em uma 

situação de comunicação com o leitor do que com a noção de gramaticalidade, em 

nível de frases. 

Por algum tempo, desconsiderou-se a distinção existente entre a coesão e a 

coerência. Alguns autores usavam um termo ou outro para se referirem aos dois 

fenômenos. Atualmente, há estudiosos que utilizam a expressão coerência 

microestrutural, para se referirem aos mecanismos anteriormente denominados 

como coesão, e coerência macroestrutural, em referência aos elementos 

denominados como coerência. Se aceitarmos que existe a possibilidade de um texto 

ser coerente ainda que não tenha coesão, a distinção entre coesão e coerência 

textual torna-se indispensável, mesmo que, na maioria das vezes, precisamos dos 

dois elementos/mecanismos para construir sentido. 

Essa questão remete à definição de textualidade. Segundo Koch e Travaglia 

(1995), os estudiosos Halliday e Hasan afirmavam, em 1976, que era a coesão a 

responsável pela textura de um texto. Entretanto, na opinião de outros autores 

contemporâneos, tal concepção não é mais aceita, pois se sabe que um texto pode 

apresentar coerência (ser reconhecido/entendido pelos falantes) mesmo sem 

apresentar elementos de coesão. Segundo Koch e Travaglia (1995, p. 26), a 
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Textualidade ou textura é o que faz de uma seqüência lingüística um texto e 
não uma seqüência ou um amontoado aleatório de frases ou palavras. A 
seqüência é percebida como texto quando aquele que a recebe é capaz de 
percebê-la como uma unidade significativa global. Portanto, tendo em vista 
o conceito que se tem de coerência, podemos dizer que é ela que dá origem 
à textualidade. 

Assim, a coerência configura-se como a estruturação do sentido no nível 

macroestrutural, como o mecanismo que possibilita ao texto manter uma 

continuidade e, portanto, se tornar compreensível. Koch (2010) acrescenta que a 

coerência não é apenas uma característica do texto, mas uma interação 

protagonizada por quem busca compreender esse texto; entretanto, “é bastante 

comum, para se interpretarem adequadamente as relações coesivas que o texto 

sugere, que sejamos obrigados a efetuar determinados cálculos quanto ao sentido 

possível dessas relações” (p. 53). Dessa forma, embora geralmente entendidos 

como fenômenos distintos, há uma intersecção entre a coesão e a coerência, no 

momento em que se obliteram os limites entre um e outro mecanismo. Essa relação 

é explicada por Koch e Travaglia (2009, p. 49), quando afirmam que “a coerência é 

estabelecida a partir da sequência lingüística que constitui o texto, isto é, os 

elementos da superfície lingüística é que servem de pistas, de ponto de partida para 

o estabelecimento da coerência”. 

Chegamos, assim, ao estudo das pistas referidas acima, que são as 

estratégias cognitivas e os sistemas de conhecimento envolvidos no processamento 

do texto, divididos em linguístico, enciclopédico e interacional. O conhecimento 

linguístico engloba o conhecimento de gramática e de organização do material na 

superfície do texto; logo, está associado a esse conhecimento o domínio da sintaxe, 

do léxico e do vocabulário. Além disso, é de competência do conhecimento 

linguístico o uso adequado dos meios coesivos à disposição na língua para efetuar a 

remissão ou a sequencialização textual. 

O conhecimento enciclopédico, por sua vez, relaciona-se ao conhecimento de 

mundo que o indivíduo possui armazenado na memória, tanto do tipo declarativo (a 

respeito dos fatos do mundo), quanto procedural (adquiridos pela experiência). Pode 

também ser denominado de conhecimento compartilhado e, por estar relacionado às 

experiências de vida particulares a cada indivíduo, favorece uma comunicação com 

maior facilidade quando o autor e o receptor partilham de grande parcela de 
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conhecimentos comuns. É utilizado, por exemplo, no levantamento de hipóteses a 

partir de títulos e manchetes de jornais, pelos quais o leitor cria expectativa sobre o 

assunto que será tratado. 

Por último, o conhecimento interacional trata das formas de inter-ação pela 

linguagem, em uma dada situação. Dentro desse encontram-se o conhecimento 

ilocucional (os atos de fala, o dizer algo de forma indireta, esperando a compreensão 

do interlocutor no que realmente se pretendeu enunciar), o conhecimento 

comunicacional (as máximas de Grice), o conhecimento metacomunicativo 

(correções, repetições, parafraseamentos e outras ações linguísticas que visam 

assegurar a compreensão do texto, no momento ou a posteriori) e o conhecimento 

superestrutural (reconhecimento dos gêneros textuais, distinção entre bula de 

remédio e receita de bolo, por exemplo). 

Em síntese, o conhecimento linguístico é o responsável pela relação lógica 

das frases e de seus constituintes, o conhecimento enciclopédico relaciona-se à 

experiência prévia do falante e o conhecimento interacional diz respeito às ações 

verbais através da linguagem. Nesse contexto, Koch (2009, p. 19) define que 

“produtor e interpretador do texto são, portanto, ‘estrategistas’, na medida em que, 

ao jogarem o ‘jogo da linguagem’, mobilizam uma série de estratégias – de ordem 

sociocognitiva, interacional e textual – com vistas à produção do sentido”. 

Considerando que essas estratégias são necessárias tanto ao receptor (que 

precisa decifrar/entender o texto) quanto ao autor (que as utiliza durante o processo 

da escrita), elas também se fazem necessárias ao profissional revisor, que exerce 

uma função crítica frente ao material escrito: precisa compreender esse material 

para saber o que está certo e o que necessita ser corrigido e, ainda, por vezes, 

reescrever (parafrasear) fragmentos obscuros, visando à clareza, à coesão e à 

coerência do dizer. Para Fuchs (1985, p. 129), a paráfrase “é uma noção difícil de 

precisar, tanto na teoria quanto na prática; ela pode, de fato, ser objeto de uma série 

de caracterizações opostas”, como, por exemplo, ser uma atividade linguística do 

sujeito e também o objeto linguístico resultante dessa atividade. 

Fuchs (1985) examinou três principais fontes históricas de reflexão linguística 

acerca da paráfrase. A primeira delas é a perspectiva lógica da paráfrase como 
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equivalência formal entre frases, que se relaciona ao fato de as proposições terem o 

mesmo valor verdade. A segunda é uma perspectiva gramatical que entende a 

paráfrase como sinonímia de frases, tendo como identidade um núcleo semântico de 

partida que pode divergir quanto a sentidos topicalizados, focalizados e conotativos, 

com a possibilidade de pontos de vista diferentes, a partir de um mesmo referente. 

Por último, a terceira fonte é a da paráfrase como reformulação, perspectiva retórica 

que aborda a atividade de reformulação na qual o locutor restaura o conteúdo de um 

texto-fonte em um texto-secundo. 

Seguindo essa linha de reflexão teórica, Ilari e Geraldi (1987, p. 51) apontam 

que a paráfrase é “encarada ora como distorção ora como esclarecimento exato e 

pontual do sentido das expressões”, ou seja, com semelhança de significação das 

construções, mas não uma semelhança completa, uma reformulação que articula 

informações antigas e novas. Já para Santanna (2003, p. 27-28), “a paráfrase, 

repousando sobre o idêntico e o semelhante, pouco faz evoluir a linguagem. Ela se 

oculta atrás de algo já estabelecido, de um velho paradigma”. O autor acrescenta 

que, ao parafrasear, alguém abre mão de sua voz para que esteja presente no texto 

a voz do outro, e que essa reescrita pode ser utilizada como esclarecimento de um 

fragmento do texto. A partir dessas noções, destacamos que a paráfrase é uma 

reformulação, que mantém certa relação de equivalência semântica com o texto 

original, articulando informações dadas e novas e não ignorando aspectos de 

coesão e de coerência no texto reformulado. 

Nessas condições, reiteramos que a Linguística Textual e a Semântica 

possibilitam que o estudo do texto seja feito com base em diferentes aspectos. No 

que tange a esta monografia, o entendimento das questões linguísticas e também o 

conhecimento de noções de texto, de coesão e de coerência textual, dos sistemas 

de conhecimento e da paráfrase são importantes ao estudo do processo de revisão, 

pois estão presentes na atividade exercida pelo revisor, no seu dia a dia. Assim 

expostas, passamos a tratar, na sequência, das questões contextuais, que também 

devem ser dominadas pelo profissional revisor de textos. 
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2.2 Questões contextuais 

 

Primeiramente, ressaltamos que a revisão textual é uma prática exercida por 

muitos escritores, autores e redatores, assim, “diz-se que a primeira revisão é 

sempre aquela procedida pelo próprio autor do texto” (COELHO NETO, 2013, p. 

107). Entretanto, entendemos também que nem sempre o autor consegue afastar-se 

de seu texto, fator que ressalta a importância do papel social de um profissional que 

não tenha participado do processo de criação para revisá-lo. No entender de 

Guilherme (1967, p. 1), 

Provém certamente do latim revisio o têrmo ‘revisão’, que expressa o 
sentido geral de tornar a examinar, rever. Assim, tanto pratica ato de revisão 
o orador que, a bordo de uma aeronave, relê o discurso escrito horas antes 
do embarque, como o médico que, no hospital, procede a uma 
reauscultação do doente ou, então, o estrategista militar, na véspera de 
uma batalha, voltando a discutir com os seus imediatos os planos táticos 
anteriormente expostos. 

Nesta investigação, entendemos que o simples fato de alguém não ter 

participado da elaboração das ideias do texto não é suficiente para torná-lo apto a 

desempenhar a atividade de rever, de revisar o material em estudo, sendo esse 

exercício algo mais complexo. Isso porque longos períodos de envolvimento com o 

texto, com o processo de criação e de materialização das ideias, impedem que 

certos desvios de construção de sentido sejam percebidos, mesmo por pessoas 

habituadas à arte da escrita. 

A partir da leitura de nosso aparato teórico, constituído por obras que versam 

acerca da prática do revisor e de sua atuação profissional, encontramos questões 

contextuais que exemplificam essa complexidade de fatores envolvidos no processo 

de revisão. Como resultado dessa pesquisa bibliográfica, organizamos os aspectos 

que consideramos mais relevantes em cinco tópicos, a saber: tipos de revisão; como 

se faz; por quem é feita; limites de/na intervenção; e revisão versus copidesque. Na 

sequência, detalhamos essas questões contextuais, as quais são também 

importantes à posterior discussão dos resultados de nossa pesquisa qualitativa. 
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2.2.1 Tipos de revisão 

 

A atividade de revisão de textos existe há bastante tempo. Todavia, muitas 

mudanças ocorreram no decorrer dos anos e a maioria delas procura acompanhar 

as inovações tecnológicas. Antigamente, conforme expõe Guilherme (1967), falava-

se em revisão tipográfica ou propriamente dita (revisão de prova), na qual se 

corrigiam erros gramaticais e tipográficos. A revisão de textos, a princípio, não se 

tratava de uma revisão rigorosamente técnica, mas coexistia ao lado da revisão 

tipográfica, sobre ela produzindo efeitos. Nessa concepção, era necessário que o 

revisor tivesse conhecimento sobre aspectos do funcionamento das oficinas gráficas 

que compreendiam os textos de escrita mecânica ou manual, os diversos tipos de 

impressos, fotos e desenhos, enfim, tudo o que se destinava à produção gráfica. 

Segundo Oliveira (2010, p. 16): 

O processo de revisão, até fins dos anos 1970, tinha características bem 
diferentes das atuais. Na Editora da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (Edufrn), por exemplo, os textos originais eram 
revisados/copidescados por um profissional com reconhecido domínio das 
normas gramaticais, na maioria das vezes, um professor universitário da 
área de Letras convidado para tal atividade, e, em seguida, compostos em 
uma máquina linotipo ou uma máquina fotocompositora. Os textos 
compostos eram revisados por uma dupla de revisores quantas vezes 
fossem necessárias, seguindo sempre a primeira revisão dos textos 
originais. 

Todavia, com o surgimento de tecnologias de digitação, os autores puderam 

começar a produzir os seus próprios textos e entregá-los diretamente ao revisor, 

sem mais necessitar do auxílio de uma gráfica ou editora. Assim, atualmente, é difícil 

imaginar que alguém exercite a profissão de revisar textos sem o auxílio de um 

computador, já que as trocas entre autor e revisor acontecem, na maioria das vezes, 

via e-mails e a internet também é utilizada para divulgar o trabalho e estabelecer 

novos contatos.  

Desse modo, nesta reflexão, a atenção está voltada à forma mais recorrente 

de revisão que existe atualmente, aquela feita com o auxílio do computador, seja em 

editoras, seja em trabalhos freelancers (independentes), em que o contato autor-

revisor acontece, na maior parte das vezes, via e-mail. Assim, não estando o revisor 

frente a frente com o autor do texto, resta a ele fazer uso de recursos que possam 

estabelecer uma relação virtual, a qual possibilite a sugestão de alguma alteração ou 
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a inserção de um comentário questionando uma passagem do texto que tenha 

causado algum tipo de dificuldade para a compreensão do sentido. 

Ao analisar os tipos de revisão por outro enfoque, cabe dizer que muitas 

pessoas ainda entendem essa atividade como uma simples correção de problemas 

gramaticais da superfície do texto. Não temos a pretensão de diminuir a importância 

da prática de revisar e resolver problemas dessa natureza, entretanto, defendemos 

que a atividade de revisão de textos, quando bem executada, engloba muito mais do 

que tais aspectos. Entre as opiniões mais erroneamente difundidas a respeito da 

prática da revisão está aquela de que o revisor pode vir a ser substituído, no futuro, 

por softwares que disponibilizam correção ortográfica, já que  

é mais do que sabido que os tais de corretores só atendem parcialmente às 
necessidades de correção de um texto. Eles não copidescam, não 
reescrevem, não descobrem erros de data, de grafia, de nomes de 
personalidades, de vultos históricos, nomes de países, cidades e assim por 
diante. (MALTA, 2000, p. 82) 

De fato, o termo revisão tem sido utilizado com sentido amplo, englobando 

desde a correção de elementos gramaticais até a reescrita e a orientação textual. 

Esses processos coexistem e variam de acordo, por exemplo, com as competências 

do revisor e seu local de trabalho (e as funções que a ele são atribuídas), além de 

influenciarem no preço do serviço (no caso de serem prestados por profissionais 

freelancers). Enfim, o profissional que trabalha nessa área precisa estar 

constantemente atualizado com as mudanças tecnológicas e também com as novas 

necessidades do público, aliando essas atualizações aos conhecimentos já 

consolidados através da prática de como é feita a revisão textual. 

 

2.2.2 Como se faz 

 

É improvável que uma boa revisão seja feita sem que haja um bom 

conhecimento e domínio da língua padrão – no manuseio de suas regras de 

acentuação, pontuação, concordância, entre outras –, ou ainda sem que o 

profissional acompanhe as mudanças concernentes à gramática e seus usos. 

Embora haja diferentes etapas na revisão de um texto, prática que vem se 
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modificando com o passar do tempo e se adaptando a cada local de trabalho e a 

demanda dos clientes, Oliveira (2010, p. 110) enfatiza ser  

importante mostrar o processo de revisão sob uma perspectiva que leve em 
conta não apenas os aspectos formais, estruturais e notacionais mas 
também os discursivos, as relações de sentido, conforme segue: em uma 
primeira revisão, o profissional lê o texto atentando para quem (destinatário) 
e por quem (autor) o texto está sendo produzido, observando a sua esfera 
de circulação, além das relações dialógicas que o conformam. Em uma 
segunda revisão, relê o texto para analisar eventuais questões gramaticais 
e notacionais, como a concordância verbal e nominal, a ortografia, a 
pontuação, o enquadramento às normas da ABNT, entre outras. Cumpridas 
essas etapas, o revisor passa à seguinte, que é discutir com o autor as 
dúvidas e os problemas encontrados no texto, para fazer as adequações e 
mudanças necessárias. 

A partir disso, percebemos ser necessário que o revisor leia atentamente o 

texto, identificando se está condizente com as características exigidas na esfera de 

circulação a que se destina (o destinatário); analisando questões gramaticais, como 

o uso de concordância, ortografia e pontuação, bem como conferindo elementos de 

coesão e de coerência; e adequando o texto às normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) – ou às normas exigidas pela instituição em que o trabalho 

será publicado. Por fim, antes de finalizar o processo de revisão, precisa discutir com 

o autor sobre os problemas encontrados no texto e as eventuais dúvidas que ainda 

restam, para que sejam feitas as adequações e correções necessárias à qualificação 

do dizer. 

Acreditamos que as dúvidas que dizem respeito a aspectos de coerência do 

texto são mais frequentes do que aquelas que remetem a problemas ortográficos e 

de superfície textual – embora, equivocamente, esses últimos sejam mais 

frequentemente relacionados à revisão textual do que os primeiros. A partir de sua 

experiência com revisão de textos em sala de aula, Oliveira (2010, p. 17) explica que 

“a revisão é vista como uma etapa subsequente à produção escrita, principalmente 

de alunos, com o objetivo principal de corrigir o texto e detectar transgressões nas 

convenções da norma culta”. De fato, muitas pessoas ainda consideram que o 

processo de revisão se resume à correção de ortografia, pontuação e outros 

aspectos pautados pelas normas apontadas nas gramáticas, negligenciando como é 

feita a revisão em relação ao aspecto da clareza do sentido produzido no texto. 
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Para Coelho Neto (2013, p. 105), há três tipos de parâmetros que devem ser 

levados em consideração pelo revisor na realização de seu trabalho. Esses são 

divididos em (1) regras maiores (da norma culta); (2) regras do editor (ou do próprio 

cliente, quando se trata de uma produção independente, e no caso de ele possuir 

uma visão desenvolvida nessa área) e (3) regras pessoais do revisor. Dentre esses 

parâmetros, o terceiro é o que dá margem a uma maior variedade de tomada de 

decisões frente ao texto que está sendo revisado. Relaciona-se a isso a 

uniformização e a homogeneização do texto, relacionadas aos casos em que mais 

de uma construção gramatical ou uso de palavra são possíveis (o personagem ou a 

personagem, por exemplo), cabendo então ao revisor escolher por uma opção ou 

outra, fazendo dessa escolha uma uniformização a ser aplicada ao longo de todo o 

texto. 

Já no que diz respeito aos materiais de trabalho do revisor, há instrumentos 

fundamentais, como é o caso dos dicionários, sejam eles de língua portuguesa ou 

de outros idiomas, de sinônimos e antônimos, de abreviaturas, entre outros. Além 

disso, faz-se necessária a constante consulta a diferentes gramáticas e, sem dúvida, 

à Internet, importante ferramenta que oferece ao revisor bons recursos, como 

dicionários eletrônicos, por exemplo. Mas também são necessários livros, revistas e 

materiais de divulgação científica da área de Letras, os quais possibilitam que o 

revisor esteja sempre atualizado, sendo que “isso significa não só estar por dentro 

de eventuais mudanças na gramática e no emprego da acentuação/ortografia, mas 

também observar novos usos de palavras já existentes, os neologismos, as palavras 

que não possuem tradução ou aportuguesamento” (MALTA, 2000, p. 28).  

É também imprescindível que o revisor possa dispor de um adequado 

ambiente de trabalho, o qual deve ser silencioso e ter boa iluminação. O ideal seria 

que a esse profissional fosse destinada uma sala separada das demais, a fim de se 

evitar que barulhos ou conversas entre pessoas de outros setores da empresa 

venham atrapalhar a concentração exigida no processo de revisão. Também é 

importante que ao revisor seja dado um tempo adequado à realização de cada 

tarefa, tendo em vista que a atividade por ele desenvolvida requer concentração e, 

se for feita às pressas, as chances de algum problema de construção textual passar 

despercebido é maior. Para Malta (2000, p. 27), “o que faz um bom revisor, isto é, 
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como ele desempenha sua atividade é uma coisa; o que torna alguém um bom 

revisor é outra coisa”. Sendo assim, não basta saber como é feita a revisão; tem de 

se saber qual é a postura adotada por quem a pratica. 

 

2.2.3 Por quem é feita 

 

O revisor não pode ser um leitor comum. Erros crassos de escrita são 

facilmente notados por leitores assíduos, mesmo quando não têm a intenção de 

identificá-los. Entretanto, a postura do revisor frente ao texto com o qual está 

trabalhando é a de um investigador, já que “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-lhe soluções” (OLIVEIRA, 2010, p. 19). 

Nas palavras de Coelho Neto (2013, p. 108), “O revisor analisa o texto como 

profissional e como leitor. Tal postura crítica não é assumida frequentemente pelo 

autor. Por isso é que tantos submetem seus textos a outras pessoas antes de os 

finalizar”.  Assim, não basta ao revisor apenas o conhecimento do conteúdo que está 

na gramática. O ideal seria que o revisor soubesse de tudo um pouco, já que lida, 

em seu dia a dia, com uma enorme variedade de textos e assuntos – a não ser que 

trabalhe para uma área específica. Em relação a isso, no entender de Guilherme 

(1967, p. 49): 

Não basta que [o revisor] 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. 

Continuando sua explanação, o autor argumenta que dentre os principais 

atributos necessários ao revisor destacam-se: domínio da língua portuguesa (e de 

outros idiomas) em todos seus aspetos gramaticais e ortográficos e de 

particularidades de sua análise sintática; elevado nível cultural, apresentando 

conhecimentos para além da língua vernácula e tornando-se enciclopédico, com 

uma visão bastante ampla do saber em múltiplas manifestações; conhecimentos 
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tipográficos, que, na perspectiva deste trabalho, podem ser entendidos como 

conhecimentos de informática; imparcialidade para realizar seu trabalho, afastando-

se de interesses pessoais que podem despertar avaliações tendenciosas. 

Da mesma forma que existem diversos tipos de revisão, também há 

diferentes profissionais encarregados dessa atividade, os quais adotam posturas 

distintas. Quando um texto é submetido à revisão, subentende-se que foi dado ao 

revisor o poder de ajustá-lo de acordo com o que o profissional acredita estar 

correto; assim, ao autor do texto cabe confiar no trabalho do revisor, e ao revisor 

compete atender ao que foi solicitado, cumprindo sua função. De acordo com 

Coelho Neto (2013, p. 93),  

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. 

No entanto, para que a relação entre autor e revisor se torne mais maleável, 

há alguns recursos que devem ser utilizados. Como exemplo, citamos a 

possibilidade de serem feitos comentários ou sugestões voltadas ao autor – 

preferencialmente, fora do corpo do texto – e de ser usado algum tipo de marcação 

para as modificações feitas, a fim de que o autor possa facilmente identificá-las, 

aceitando-as ou recusando-as. Para isso, é possível contar com ferramentas 

oferecidas por alguns editores de texto, que auxiliam na facilitação da comunicação 

entre as duas partes envolvidas no processo.  

Além disso, é importante que o profissional se permita duvidar. Para Malta 

(2000, p. 84), “revisor que não tem coragem de dizer que não conseguiu entender 

certos trechos (ou muitos) de um original ou prova que recebeu se prejudica e 

prejudica o cliente”. Por geralmente lidar com uma grande variedade de temas, é 

normal que o revisor receba trabalhos cujo assunto é por ele desconhecido. Nesses 

casos, é de fundamental importância que o profissional faça pesquisas sobre o 

tema, atitude que, além de deixá-lo mais confortável em sua atuação, também evita 

que ultrapasse os limites daquilo que lhe foi solicitado. 
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2.2.4 Limites de/na intervenção 

 

Uma das questões contextuais mais relevantes em relação à revisão textual é 

questionar até que ponto há lugar à intervenção de quem está revisando o texto 

original. Em relação ao perfil do revisor de textos, Coelho Neto (2013, p. 112) 

aconselha: “Faça suas intervenções de forma clara. Estabeleça um critério para 

diferenciar (1) as alterações que não admitem contestação e (2) as que se 

apresentam como sugestões suas”. Essas ressalvas são feitas em função da 

distinção que ocorre entre fragmentos que precisam, de fato, serem corrigidos 

(tratados neste trabalho no item Alteração) e os que podem ser apontados como 

passíveis de reescrita (tratados no item Sugestão). 

Nesse mesmo sentido, Malta (2000) argumenta que o revisor precisa 

conhecer os seus limites, contribuindo com seus conhecimentos sem alterar a 

essência do trabalho que está revisando. Nas palavras de Malta (2000), o revisor 

“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, de tanto alterá-lo.” (p. 17). 

Quando defende que o revisor não pode alterar a essência do trabalho, quer dizer, 

em resumo, que o estilo do texto, as marcas discursivas do autor e sua linha de 

pensamento devem permanecer intactas na versão revisada, fiéis ao documento 

original. 

 Conhecer e respeitar limites de intervenção no texto original também é uma 

questão de ter senso crítico, de identificar a atividade que está sendo requisitada e 

executá-la tendo em vista um melhor resultado para o trabalho final. De acordo com 

Malta (2000, p. 28), um dos desafios da profissão de revisor é não cair na tentação 

de “ser um autor frustrado e começar a retalhar, a deturpar, em nome de uma 

suposta inteligibilidade maior do texto, de uma melhor fluência etc.”. Contudo, há 

casos em que se faz necessária uma reescrita que, no campo da revisão textual, é 

por vezes denominada copidesque. 
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2.2.5 Revisão versus copidesque 

 

No entender de Malta (2010, p. 16), a palavra copidesque é um 

aportuguesamento da expressão inglesa copydesk, que caracteriza a atividade de 

reescrever e retrabalhar um texto original. Sendo assim, consiste em um trabalho 

mais árduo e exigente do que o da revisão. A noção do que é mais difícil talvez não 

seja tão simples de definir, pois pode variar de acordo com a situação. Entretanto, 

claro está o necessário conhecimento de técnicas de produção textual, por parte do 

revisor, tanto para o copidesque quanto para apontar problemas em um texto. 

No que intitula etapas de revisão, Guilherme (1967) explica sobre a diferença 

entre o trabalho do revisor (corretor) e do copydesk (reescrevedor). Segundo o 

autor, na revisão de textos ocorre correção das imperfeições da linguagem, 

esclarecimento de dúvidas e uniformização de pontos repetidos. Já o copidesque é o 

trabalho no qual um redator qualificado refaz matérias produzidas por repórteres ou 

outros redatores (principalmente no campo jornalístico). Por isso, frente ao texto,  

é importante, então, que o revisor defina o objeto do trabalho que está 
iniciando – se revisão, ou se copidesque. Se revisão, o revisor deve limitar-
se a isso e não se deixar contaminar pela sensação que toma conta da 
maioria das pessoas que redigem: a insatisfação com o que produziu. 
(COELHO NETO, 2013, p. 106) 

Em outras palavras, é preciso que o revisor de textos tenha consciência da 

diferença desses dois processos para não ultrapassar seus limites enquanto 

profissional. Essa é uma questão que requer muito cuidado por parte de quem está 

revisando, pois, além de se relacionar com a não intervenção no texto-fonte, 

também pode significar reclamações por parte do autor e problemas no ambiente de 

trabalho. No entanto, muitas vezes acontece que, mesmo tendo sido estabelecido o 

acordo de que o trabalho realizado seria de revisão, o texto em questão deve passar 

pelo processo de copidesque, tendo em vista a quantidade de problemas de coesão 

e de coerência nele contidos. Nesses casos, é preciso, como já foi dito, que o revisor 

reescreva (parafraseie) o parágrafo ou fragmento problemático. 

Contudo, o revisor precisa ter cuidado para não utilizar excessivamente a 

paráfrase, ao ponto de alterar a escrita do autor, ou seja, não pode ultrapassar os 

limites de intervenção na ideia básica expressa no texto original. Acredita-se que a 
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dosagem entre aspectos que podem ou não serem alterados no texto original é 

adquirida com a prática. A experiência prepara o profissional a agir frente a 

diferentes situações e também oportuniza que adquira habilidades, as quais 

Guilherme (1967) denomina como olhos de revisor, atributo que “consiste na 

faculdade de com um simples golpe de vista sôbre uma palavra, frase ou linha 

descobrir, de pronto, o êrro ou defeito” (p. 51). Mas é provável que o limite de 

intervenção no texto varie de um revisor para outro. 

Em resumo, o bom senso e o profissionalismo devem prevalecer para que o 

revisor mantenha-se fiel ao conteúdo da mensagem original. De acordo com Coelho 

Neto (2013, p. 136), “se um texto é mal redigido, com repetições injustificáveis, mal 

paragrafado, contendo ideias desconexas, primando pela falta de coesão e 

coerência textual etc., ele deve ser copidescado”. Mas essa decisão não deve ser 

tomada arbitrariamente, pois mesmo quando aprovada (ou solicitada) pelo autor do 

texto, o recomendável é que as modificações sejam realizadas com cautela. Essa é 

uma das questões abordadas neste trabalho, cuja metodologia é exposta na 

sequência. 

 

 

 

 

 



 
 

3 Metodologia 

 

A investigação desta monografia foi norteada por uma análise qualitativa, na 

qual, de acordo com Flick (2009), a interpretação de dados é a essência e “a 

subjetividade do pesquisador, bem como daqueles que estão sendo estudados, 

tornam-se parte do processo de pesquisa” (p. 25), de forma que as reflexões dos 

pesquisadores se constituem como parte da interpretação. Ainda segundo o autor, 

na metodologia qualitativa “a estrutura dos grupos levados em consideração é 

definida antes da coleta de dados. [...] esse procedimento é adequado para posterior 

análise, diferenciação e, talvez, ao teste de hipóteses sobre aspectos comuns e 

diferenças entre grupos específicos” (FLICK, 2009, p. 120). 

Assim, buscamos interpretar e analisar, por indução, os dados coletados na 

pesquisa, sendo o corpus constituído por diferentes revisões e paráfrases de um 

mesmo parágrafo, realizadas por dez revisores, de dois grupos distintos, definidos 

previamente. O primeiro grupo é formado por cinco revisores que atuam em editoras 

de universidades federais (associadas à ABEU – Associação Brasileira de Editoras 

Universitárias). Já o segundo grupo é constituído por bacharéis em Letras – 

Redação e Revisão de Textos, graduados nos períodos de 2012/2 e 2013/2, na 

UFPel. 

O instrumento para a coleta de dados foi composto por uma pesquisa (Anexo 

2) enviada por e-mail, contendo três etapas. Ao grupo um (1), as etapas foram: 

dados sobre a formação acadêmica, ano de conclusão e período de atuação na 

área; solicitação de revisão de um parágrafo – com sugestão e/ou comentários 

opcionais; e uma paráfrase do mesmo parágrafo. Ao grupo dois (2), questionamos a
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respeito do ano de conclusão do curso, dos trabalhos de revisão realizados desde 

essa conclusão, da visibilidade do revisor de textos no mercado de trabalho e da 

importância da existência de cursos superiores específicos para a formação desse 

profissional; a segunda e a terceira etapas foram as mesmas propostas ao grupo 1: 

solicitação de revisão e paráfrase de um mesmo parágrafo. 

O parágrafo em estudo foi elaborado tendo em vista elementos de coesão e 

de coesão/coerência – grosso modo, questões que exigem uma análise mais 

profunda, ainda que estejam ancoradas na superfície do texto, já que “embora não 

seja possível apreender o sentido de um texto com base apenas nas palavras que o 

compõem e na sua estruturação sintática, é indiscutível a importância dos elementos 

lingüísticos do texto para o estabelecimento da coerência” (KOCH; TRAVAGLIA, 

2009, p. 71). Na figura 1, apresentamos o referido parágrafo, que contém, 

propositalmente, problemas prejudiciais à clareza e objetividade do sentido 

expresso. 

 

 

Figura 1 - Parágrafo construído especialmente para a realização desta pesquisa 

 

Para a análise dos dados, utilizamos a lista de Problemas na construção do 

sentido do parágrafo-fonte (Anexo 1), que contém os equívocos de coesão e de 

coesão/coerência, previamente entendidos como necessários à correção da clareza 

do sentido produzido. A discussão dos resultados foi dividida e categorizada em 

quatro etapas: alteração, sugestão, paráfrase e comparação. Além disso, trouxemos 

para o corpo do texto as respostas obtidas com a primeira etapa da pesquisa 

enviada por e-mail aos revisores, de acordo com a fluência da análise. 
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Buscamos analisar a construção dos sentidos no processo de revisão de 

textos, relacionando o corpus coletado com a teoria adotada. Para isso, tivemos 

como base o pressuposto de que a maioria dos revisores utiliza, em relação ao texto 

original, tanto o conhecimento linguístico, para solucionar problemas de coesão, 

quanto o conhecimento enciclopédico, de mundo, para solucionar problemas de 

coerência, mas limita sua participação no texto do outro ao sugerir determinados 

ajustes, sem alterar diretamente o texto, utilizando o conhecimento interacional 

apenas no uso da paráfrase.  

Na etapa da alteração, investigamos se os problemas de coesão, os quais 

exigem do revisor o acesso ao seu conhecimento linguístico, e de coesão/coerência, 

os quais exigem que o revisor acesse seu conhecimento enciclopédico, foram 

resolvidos. Na etapa da sugestão, foram analisadas as alterações sugeridas pelos 

revisores, em relação a elementos de coesão e de coesão/coerência em cada frase 

do parágrafo. Em relação ao item anterior – alteração –, discutimos sobre 

modificações que o revisor se limitou a sugerir, sem as fazer diretamente no 

parágrafo original. 

Na etapa da paráfrase, foi analisada a reescrita do texto, com discussão a 

respeito de acréscimo ou apagamento de informações, mudanças na estrutura 

textual e outras modificações relacionadas a esses aspectos. Por último, realizamos 

a comparação entre as alterações, sugestões e paráfrases feitas por cada revisor, 

confrontando o parágrafo original com os parágrafos ora revisados, ora 

parafraseados. Os resultados dessa análise do processo de revisão são discutidos 

no capítulo subsequente. 



 
 

4 Análise e discussão dos resultados 

 

 Conforme exposto na metodologia, a proposta de análise dos resultados 

coletados na pesquisa com os dois grupos de revisores foi realizada em quatro 

etapas, via alteração, sugestão, paráfrase e comparação. Tendo em vista que 

trabalhamos com grupos distintos, a discussão foi feita, primeiramente, utilizando os 

dados obtidos com o grupo 1 e, em um segundo momento, os dados obtidos com o 

grupo 2. As semelhanças e diferenças existentes entre os dois grupos foram 

discutidas na conclusão parcial. 

 

4.1 Resultados obtidos com as respostas do grupo 1 

 

Antes de entrarmos na análise e discussão dos resultados obtidos, cabe 

trazer informações sobre os profissionais revisores que participaram de nosso 

estudo. Não se trata, obviamente, de divulgar nomes ou instituições das quais os 

revisores fazem parte – visto que isso não teria influência direta sobre os dados 

coletados e foi dada garantia de anonimato aos revisores voluntários na pesquisa. 

As informações expostas aqui foram coletadas na primeira etapa dessa pesquisa, 

enviada por e-mail. 

Os cinco revisores que compõem o grupo 1 (denominados R1, R2, R3, R4 e 

R5, conforme ordem de chegada de suas respostas) responderam, na etapa 1 da 

investigação, a duas perguntas (Anexo 2, item A). A primeira delas questiona qual é 

a formação acadêmica do profissional e em que ano concluiu seu Curso. Já a
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segunda indaga há quanto tempo esse profissional trabalha com a prática de revisão 

de textos. Para melhor visualização das respostas, criamos a seguinte tabela: 

 

Tabela 1 - Respostas dos revisores do grupo 1 (etapa 1 da pesquisa) 

 Formação acadêmica Ano de conclusão Tempo de trabalho com revisão 

R1 Licenciatura Plena em Letras 
(Português/Inglês) 

2002 1 ano e 9 meses 

R2 Licenciatura em Letras; Mestrado 
em Letras 

2005; 2008 9 anos 

R3 Bacharel em Comunicação Social 
– Jornalismo 

1982 10 anos 

R4 Graduação em Letras; Pós-
Graduação em Filosofia, Pós-

Graduação em Linguística 

1986; 2003; 2009 
(incompleta) 

18 anos 

R5 Bacharel em Tradução 
Inglês/Português 

1994 15 anos 

  

Desses dados, chamamos a atenção para a longa experiência de trabalho 

com a revisão de textos do grupo – com exceção de R1. No que se refere à 

formação acadêmica, o resultado já era esperado, pois, levando em consideração o 

ano de conclusão e o tempo de trabalho desses revisores, faz sentido que sejam 

formados não em Curso específico da área de revisão de textos, mas em 

Licenciaturas, Bacharelados em Tradução e Jornalismo, visto serem ainda recentes 

os cursos superiores em Letras com habilitação em Revisão de Textos. Passamos, 

então, à análise do processo de revisão. 

 

4.1.1 Alteração efetuada pelos revisores do grupo 1 

 

 Para analisarmos as alterações feitas por cada um dos cinco revisores do 

grupo 1, nos guiamos pelo Anexo 1 – Problemas na construção do sentido do 

parágrafo-fonte. Como ponto de partida da análise do processo de revisão, foi 

montada a tabela 2, marcando-se com um xis (X) as alterações feitas e deixando-se 

em branco os campos correspondentes a alterações não realizadas. 
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Tabela 2 – Alterações efetuadas pelos revisores do grupo 1 

 Frase 1 Frase 2 Frase 3 Frase 4 Frase 5 Frase 6 

 Coesão Coesão/ 
Coerência 

Coesão Coesão/ 
Coerência 

Coesão/ 
Coerência 

Coesão/ 
Coerência 

Coesão Coesão/ 
Coerência 

R1 X X X X   X X 

R2 X X X X X X X X 

R3 X  X X X X  X 

R4 X X X X X X X X 

R5 X  X X X X X X 

 

 Com base na tabela, identificamos que um dos problemas de 

coesão/coerência não corrigidos, no caso de R1, é a palavra – prescindíveis –, que 

adjetiva o substantivo regras, ancorado por uma anáfora indireta ao substantivo 

Gramática, sendo essa anáfora uma “expressão que funciona como âncora ativa no 

léxico mental representações nucleares, tornando acessíveis relações semânticas e 

conceituais” (KOCH, 2009, p. 108). A incoerência seria desfeita com a alteração do 

adjetivo para imprescindíveis (...as regras são imprescindíveis...), ou seja, com a 

extração do referente a partir de conhecimento armazenado na memória. Além 

disso, a expressão gêneros diferentes textuais também não foi alterada (com a 

ressalva de que, para esse problema, R1 forneceu uma sugestão de alteração, a 

qual será discutida na sequência).  

No caso de R3 e R5, não houve a inserção de uma forma de remissão que 

ligasse a frase 2 com a 1, mantendo-se, então, o problema de falta de 

coesão/coerência. Percebemos ainda que, quanto aos problemas de coesão, o 

único equívoco não corrigido foi o da frase 6, na atividade de revisão de R3. Nesse 

caso, o revisor não utilizou o conhecimento linguístico (e gramatical) de que no lugar 

do adjetivo Independente deveria ter sido usado o advérbio Independentemente. 

Tais dados mostram que os problemas na construção do sentido previstos 

como necessários de serem corrigidos no parágrafo original foram notados e 

trabalhados pelos revisores, com exceção dos problemas de coesão/coerência das 

frases 4 e 5, por R1; do problema de coesão/coerência da frase 2 e de coesão da 

frase 6, por R3; e do problema de coesão/coerência da frase 2, por R5. Já os 

revisores R2 e R4 solucionaram todas as inadequações que impediam a clareza do 

sentido construído, além de fazerem pequenas outras alterações, que não estavam 

previstas. Assim, os cinco revisores utilizaram, na maioria dos casos, tanto seus 

conhecimentos linguísticos para solucionar os problemas de coesão da superfície 
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textual, quanto seus conhecimentos enciclopédicos para resolver questões 

semânticas dos problemas de coesão/coerência. 

 

4.1.2 Sugestão feita pelos revisores do grupo 1 

 

Dando sequência à análise, passamos à discussão das sugestões feitas pelos 

revisores do primeiro grupo. Ao projetar esta pesquisa, tínhamos a hipótese de que 

o número de modificações que os revisores se limitariam a sugerir, em vez alterá-las 

diretamente no texto original, seria maior do que o encontrado. Apenas R1 e R2 

forneceram sugestões diretas a determinadas frases, as quais sinalizamos com um 

xis (X), na tabela abaixo. 

 

Tabela 3 – Sugestões feitas pelos revisores do grupo 1 

 Frase 1 Frase 2 Frase 3 Frase 4 Frase 5 Frase 6 

R1 X X X  X  

R2  X    X 

R3       

R4       

R5       

 

A sugestão de R1, no que tange à expressão gênero diferentes textuais, na 

frase 5, foi: “Melhor: de diferentes tipos textuais... Ou ainda: de diferentes gêneros 

textuais...”. Ou seja, o profissional forneceu duas opções de alteração, a fim de que 

o próprio autor escolhesse qual delas seria de sua preferência, sem fazer ele mesmo 

a modificação no texto original. Em relação às demais frases, as sugestões tiveram 

caráter semântico, relacionado com a inserção ou apagamento de informações que, 

na opinião de R1, melhorariam o sentido do texto. 

Já as sugestões de R2 consistiram em soluções opcionais para as alterações 

por ele já feitas. Na frase 2, à alteração “para auxiliar nessa tarefa”, fez o  

comentário: “sugiro este ou outro gancho semelhante para conferir coesão ao 

trecho”. Na frase 6, à modificação “mas seu sentido deve ser mantido”, fez o 
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seguinte comentário: “para o parágrafo ter coerência, deve ser informado 

exatamente o contrário do que consta no original: seu sentido não pode ser 

desvirtuado/distorcido ou sinônimo”. Essa é a postura do revisor que fornece opções 

de escolha ao autor. De certa forma, podemos dizer que o revisor dialoga com o 

texto, na medida em que faz sugestões de alterações, mas deixa a possibilidade 

para que o próprio autor altere seu texto. 

No que tange ao campo sugestões e/ou comentários, a resposta de R3 foi “O 

texto, além de repetitivo, apresenta incoerências e antagonismos”; a de R4 foi “Nada 

a declarar”; e a de R5 foi “Na parte que pintei de vermelho, achei que poderia ter 

havido erro de digitação, fato a ser questionado ao(à) autor(a)”. As respostas de R3 

e R4 não são significativas ao propósito deste tópico, mas utilizamos a resposta de 

R5 para discussão. Essa “parte que pintei de vermelho”, mencionada por R5, é 

referente à frase 2, na qual há o problema da falta da expressão remissiva, que a 

princípio não havia sido percebida pelo revisor, isto é, ele não havia utilizado seu 

conhecimento enciclopédico nessa parte do texto. 

Apesar de R5 não ter feito, diretamente, uma sugestão, levantamos aqui uma 

questão sobre a qual ainda não havíamos pensado: é possível dizer que (no caso de 

R5) um sistema de conhecimento foi ativado, embora não utilizado. Koch (2009) 

entende que as estratégias cognitivas são estratégias de uso do conhecimento, 

sendo que “esse uso, em cada situação, depende dos objetivos do usuário, da 

quantidade de conhecimento disponível a partir do texto e do contexto, bem como de 

suas crenças, opiniões e atitudes” (p. 50). Dessa forma, entendemos que a atitude 

de R5 em seu processo de revisão pode ser explicada pela quantidade de 

informações que o contexto oferecia. Por não estar frente a frente com o autor do 

texto, R5 não poderia se certificar de que a questão a ser corrigida era de fato um 

problema negligenciado pelo autor ou um erro de digitação. 

Voltando nossa atenção à tabela 2, percebemos que R3 também não 

solucionou esse problema de coesão/coerência. Vale dizer que, apesar de não 

haver uma forma de remissão que assinalasse uma justificativa entre a frase 1 e a 2, 

ambos os revisores (R3 e R5) inseriram uma vírgula na oração, que ficou assim 

configurada: “É, existe o profissional que trabalha com a revisão textual”. Porém, ao 
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contrário do que fez R5, R3 não utilizou o campo sugestões e/ou comentários para 

comentar a respeito desse fato. 

 

4.1.3 Paráfrase efetuada pelos revisores do grupo 1 

 

Finalizada a discussão das alterações e das sugestões feitas pelos revisores, 

chegamos à análise da etapa 3 da nossa pesquisa: a produção de uma paráfrase. A 

reescrita ocorreu de variadas maneiras – houve revisor que parafraseou o texto 

frase por frase e revisor que eliminou totalmente os limites das frases do texto 

original em sua paráfrase. R1 foi o único (entre os revisores que parafrasearam o 

parágrafo) que conservou uma frase intacta (a frase 4) e, na verdade, 

incorretamente, já que essa frase tinha problema de coesão/coerência. Sua reescrita 

consistiu em pequenas alterações frase por frase, com acréscimo de informação nas 

frases 1 e 2 e apagamento da palavra crítico, que adjetiva leitor, na frase 3 – aliás, a 

sugestão desse apagamento havia sido sugerida por R1. Em relação à sugestão que 

havia fornecido à frase 5, optou por escrever: “[...]há diferença na revisão de 

diferentes tipos textuais” e, na última frase, alterou o termo mantido por modificado 

(“seu sentindo não pode ser mantido” por “seu sentido não pode ser modificado”). 

 Já R2 foi na direção oposta, transformando as seis frases iniciais em três, 

inserindo muitas palavras não citadas no texto original e, de certa forma, sua opinião 

sobre o assunto. A sugestão proposta por ele à frase 2, na etapa anterior, foi 

ignorada, devido à mudança de ordem de informações no texto. A relação entre as 

frases 1 e 2 da paráfrase de R2 se deu pela palavra capacitado, sendo assim escrito 

o início do parágrafo: “Uma revisão textual bem feita exige certo distanciamento do 

texto, razão pela qual precisa ser desenvolvida por um profissional capacitado, e não 

pelo próprio autor. Estar capacitado significa ser um bom leitor crítico, ter domínio 

das regras gramaticais e dispor de materiais de consulta”. 

 A paráfrase de R3 aproxima-se muito da de R1, pois também consistiu em 

pequenas alterações nas frases, sem juntá-las umas às outras. Em termos de 

estrutura, essa reescrita ficou semelhante ao dizer do texto original, mas com as 

alterações, em termos semânticos, feitas por R3, na revisão. Destacamos o 

apagamento de “Independente disso”, no início da frase 6; “Independente”, aliás, 
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não havia sido corrigido por R3 e, agora, na paráfrase, a reescrita da última frase 

ficou assim: “Há um limite em toda revisão: o texto deve ser corrigido, mas seu 

sentido deve ser mantido”. 

R4 mexeu na estrutura do parágrafo, e assim como fez R2, seus acréscimos 

de informações acabaram incutindo à reescrita sua opinião sobre o assunto. Isso 

fica explícito pelo fato de R4 ter inserido uma frase inédita na sua paráfrase: “Além 

disso, o revisor costuma fazer pesquisas linguísticas para solucionar questões 

específicas, como a aceitação de neologismos”. Destacamos, também, a alteração 

do verbo precisa pelo verbo deve, na frase 5: “O revisor também deve levar em 

consideração...”. Ainda, R4 concluiu o parágrafo substituindo “seu sentido não pode 

ser mantido” por “seu sentido original tem de ser mantido”. Essas modificações em 

demasia se distanciam da afirmação de Malta (2000, p. 17) de que “o bom senso e o 

profissionalismo exigem que o revisor/copidesque seja fiel ao conteúdo do original”, 

embora reconheçamos ser essa fidelidade algo difícil de precisar. 

Por fim, não foi possível contar com a análise da paráfrase de R5, uma vez 

que esse justificou o fato de não parafrasear o parágrafo original da seguinte forma: 

“Particularmente, procuro não fazer sugestões em razão de tempo. Nossa equipe é 

pequena e precisamos gerenciar o tempo demandado não apenas à produção, mas 

ao controle da qualidade que implementamos na pré-finalização de cada livro, etapa 

que dividimos com os diagramadores. Em relação ao texto acima, não encontrei 

motivos para sugerir alterações de grandes proporções”. Esse comportamento, 

apesar de pertinente à proposta da pesquisa – que solicitava aos voluntários que 

revisassem o parágrafo com os mesmos critérios utilizados em sua prática cotidiana 

–, demonstra uma postura que contraria a recomendação de Malta (2000), a qual 

sugere que a revisão seja feita em sossego, ou seja, sem pressa ou sem pressão. 

 

4.1.4 Comparação entre as respostas do grupo 1 

 

Chegamos, assim, à última instância de análise e discussão dos resultados 

obtidos com o grupo 1, ou seja, é chegado o momento de comparar as alterações, 

sugestões e paráfrases feitas por cada profissional revisor do primeiro grupo. R1 

utilizou seus conhecimentos linguísticos para resolver todos os problemas de coesão 
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do parágrafo e seus conhecimentos enciclopédicos para resolver alguns dos 

problemas de coesão/coerência, mas não todos, pois as frases 4 e 5 permaneceram 

incoerentes. Há, todavia, uma diferença: enquanto a incoerência da frase 4 passou 

despercebida (afirmação que é corroborada pelo fato de que essa frase permaneceu 

com seu conteúdo inalterado na paráfrase de R1), ao problema de coesão/coerência 

da frase 5, embora não corrigido pelo revisor, foi fornecida uma sugestão de 

alteração. Para esse caso, propomos a explicação de que, apesar de R1 ter ativado 

seu conhecimento enciclopédico e percebido que havia um problema a ser 

solucionado, o uso desse conhecimento não foi visível na revisão. Na paráfrase, a 

maioria dos acréscimos de informação que foram feitos corresponde ao que R1 

havia sugerido. Em resumo, R1 utilizou seus conhecimentos linguísticos para 

solucionar problemas de coesão; utilizou em parte seus conhecimentos 

enciclopédicos para resolver problemas de coesão/coerência e ativou seus 

conhecimentos interacionais na sugestão, utilizando-os apenas na realização da 

paráfrase. 

 Quanto às posturas de R2 e R4, podemos dizer que foram muito similares 

entre si, uma vez que ambos utilizaram seus conhecimentos linguísticos e 

enciclopédicos para solucionar todos os problemas de coesão e de 

coesão/coerência, listados no Anexo 1. Também verificamos que ambos utilizaram o 

conhecimento interacional para fazer pequenas alterações no texto que não tinham 

sido previstas, por não serem estritamente necessárias. Na reescrita, foram os 

revisores que mais inseriram informações novas e, de certa forma, suas opiniões 

pessoais. A diferença entre eles está no fato de que, enquanto R2 forneceu duas 

sugestões opcionais a alterações que já havia feito, R4 respondeu da seguinte forma 

ao campo sugestões e/ou comentários: “Nada a declarar”, ou seja, alterou 

diretamente todas as incoerências que encontrou no texto, sem mais 

pronunciamentos a respeito. 

Já R3 fez todas as alterações que considerou necessárias diretamente no 

texto, utilizando o campo sugestão e/ou comentários apenas para comentar que o 

parágrafo apresentava incoerências, repetições e antagonismos. Esse tipo de 

comentário revela a postura de um revisor que, embora entenda que o parágrafo 

não esteja bom (apesar das correções necessárias já feitas), prefere apenas alertar 

o autor quanto a isso. O profissional age assim por entender que não é de sua 
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competência reescrever o texto, tendo um posicionamento compatível ao 

pensamento de que “as alterações que processar não podem ultrapassar os limites 

do estritamente necessário. Nada de bancar o autor e tentar, através de alterações, 

imprimir o seu pensamento ou estilo à produção alheia” (GUILHERME, 1967, p. 40-

41). O conhecimento interacional só foi ativado e utilizado por R3 na paráfrase e, 

mesmo assim, de forma contida, com poucas alterações.  

R5 também fez todas as alterações diretamente no texto, com exceção da 

frase 2 – na qual destacou em vermelho o problema na construção do sentido e, 

após, utilizou o campo sugestões e/ou comentários para demonstrar seu desejo de 

conversar com o autor do texto a respeito do fragmento, para saber se houve erro de 

digitação. Ao realizar seu trabalho, é comum que o revisor sinta necessidade de 

conversar com o autor do texto, pois, conforme Oliveira (2010, p. 111), esse 

encontro entre revisor e autor é “um momento em que ambos dialogam para 

solucionar problemas de várias dimensões (do valorativo ao formal). Esse 

procedimento é importante não só para a preservação das faces de ambos, mas 

também para a compreensão dos enunciados”, ou seja, é um momento de 

esclarecimento de dúvidas sobre trechos obscuros ou sobre a mensagem que se 

pretende transmitir. 

 

4.2 Resultados obtidos com as respostas do grupo 2 

 

Também para o grupo 2, a primeira etapa da pesquisa consistiu em duas 

perguntas (Anexo 2, item B). A primeira questionou a respeito do ano de conclusão 

do curso de Bacharelado em Letras – Redação e Revisão de Textos e sobre 

trabalhos desenvolvidos na área pelo bacharel, desde o término de sua graduação. 

A segunda questão indagou sobre a opinião do revisor a respeito do mercado de 

trabalho e acerca da visibilidade profissional decorrente da criação de cursos 

superiores voltados especificamente à formação de revisores de texto. As respostas 

a essas questões estão representadas na tabela 4. 
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Tabela 4 - Respostas dos revisores do grupo 2 (etapa 1 da pesquisa) 

 Resposta à pergunta nº1 Resposta à pergunta nº2 

R6 

Concluí o curso no semestre 
letivo de 2012/2, encerrado 
no primeiro trimestre de 
2013. Desde minha 
formatura, trabalhei 
ocasionalmente como 
revisora de dissertações e 
teses, como autônoma. 
 

Acredito que os revisores de texto ainda não têm a 
visibilidade que merecem no mercado de trabalho. A criação 
de cursos superiores específicos pode contribuir para 
aumentar a visibilidade dos profissionais de revisão textual, 
mas não entendo que essa iniciativa, isoladamente, possa 
repercutir na experiência profissional dos revisores. Além 
dela, penso que seria necessário criar uma entidade de 
classe que tentasse delimitar as atribuições de um revisor de 
textos. 
 

R7 

Concluí no primeiro semestre 
de 2014. Desde então, tenho 
trabalhado como freelancer, 
mas encontro dificuldades 
para conseguir um emprego 
com carteira assinada nessa 
área. 
 

O revisor de textos não tem visibilidade. Muitas pessoas 
desconhecem o trabalho desse profissional. Novos cursos 
podem aumentar essa visibilidade, mas isso depende do 
empenho dos estudantes, de quem se forma na área. Quem 
se dedica à profissão de revisor deve estar consciente de 
que é necessário buscar espaço e de que tem um 
compromisso com a expansão da profissão. Vejo os cursos 
de graduação essenciais, uma vez que as pós-graduações 
dão margem para que outros profissionais da comunicação 
se insiram na área, tratando a profissão como segunda 
opção. É preciso definir o espaço do revisor e estabelecer 
sua importância. 
 

R8 

Concluí o curso no segundo 
semestre do ano de 2013 e, 
desde então, tenho feito 
trabalhos apenas de revisão 
e formatação de textos, mas 
não de redação. 
 

A profissão de revisor textual é informal (não regulamentada) 
e, muitas vezes, não é vista como indispensável/necessária 
e, por isso, acredito que o profissional de revisão não tem 
muito espaço no mercado de trabalho. Os cursos superiores 
específicos para essa área de atuação só contribuem para o 
crescimento da profissão quando enfocam majoritariamente 
na revisão textual – o que só é possível por meio de uma 
grade curricular apropriada que seja respeitada pelos 
docentes.  
 

R9 

Conclui a graduação na 
turma 2013/02. Desde então 
sigo fazendo o mesmo 
trabalho que desempenho há 
mais de dois anos, que é a 
redação para blogs. No 
momento não trabalho como 
revisora.  
 

Acredito que o revisor de textos ainda precisa de uma maior 
valorização, especialmente fora dos grandes centros. A 
maior parte das boas ofertas de emprego está concentrada 
em São Paulo, o que é inviável ou não atraente para muitos 
profissionais. Com a criação dos cursos, creio que fica mais 
fácil ganhar visibilidade e garantir vagas, mas o retorno 
financeiro ainda é pequeno.  
 

R10 

Conclui o curso em 2013-2, 
mas, devido à greve, a 
colação de grau ocorreu no 
dia 9 de maio de 2014. Sim, 
tenho trabalhado como 
revisora. Antes mesmo de 
estar formada já atuava 
nessa área. Os principais 
textos que eu revisei e reviso 
são artigos acadêmicos, 
além de livros de cunho 
científico, jornais e 
documentos. Além de ter 

O que percebo atualmente é que o trabalho do revisor(a) de 
textos vem ganhando espaço em diversas áreas e sim tem 
uma boa visibilidade no mercado de trabalho, mas essa 
visibilidade também depende do quão profissional e ético 
são os revisores e revisoras. Sobre essa questão gostaria de 
comentar alguns pontos que me chamam a atenção. Há 
empresas, instituições e entidades que possuem uma visão 
empreendedora e também preocupada em realizar cada vez 
melhor os seus serviços e produtos e, em função disso, 
abrem espaço para nós profissionais redatores e revisores. 
Por outro lado, há empresas que, na busca da redução de 
custos, acabam por não mais contratarem e/ou dispensarem 
seus revisores e exigirem de outros profissionais, como por 
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revisões para fazer, estou 
trabalhando como assessora 
de imprensa, cuja graduação 
também me gabaritou a 
conseguir esse emprego, 
juntamente com a graduação 
em jornalismo, que irei 
concluir. 
 

exemplo, em alguns jornais os jornalistas também 
exercerem a função de revisores.  
Mesmo com aberturas de mercado por um lado e algumas 
portas que parecem se fechar de outro, percebo que quem 
quer ser revisor(a) de textos precisa, além de saber 
aspectos linguísticos, morfossintáticos e gramaticais, ter 
também conhecimentos específicos de determinadas áreas.  
Sem dúvida, o curso superior dá uma maior visibilidade ao 
profissional.  
 

 

A partir das respostas dadas à pergunta de número 1, vemos que, com 

exceção de R9, que atua como redator, todos os outros bacharéis têm trabalhado 

com a revisão de textos na modalidade freelancer, sendo que R7 relata encontrar 

dificuldades em arrumar emprego com carteira assinada na área. No que tange às 

respostas dadas à pergunta 2, é possível estabelecer um gancho entre essa 

dificuldade e a questão da pouca visibilidade do revisor no mercado de trabalho. Os 

revisores reconhecem a importância de existirem cursos superiores voltados à 

formação específica em revisão de textos, mas sentem falta de órgãos que 

regulamentem a profissão, de “uma entidade de classe que pudesse delimitar as 

atribuições de um revisor de textos”, segundo palavras de R6.  Assim expostas as 

opiniões dos revisores acerca da profissão, passamos à análise das alterações, 

sugestões e paráfrases por eles efetuadas, utilizando como método de investigação 

os mesmos passos aplicados às ações realizadas pelo grupo 1. 

 

4.2.1 Alteração efetuada pelos revisores do grupo 2 

 

Em comparação com os resultados obtidos no grupo 1, os revisores do grupo 

2 obtiveram maior sucesso na correção de problemas na construção do sentido, em 

termos de modificações necessárias (e esperadas). Entretanto, individual e 

comparativamente ao ocorrido no primeiro grupo, dos cinco revisores participantes 

deste grupo, apenas dois (R7 e R8) solucionaram todos os problemas existentes. 

Tal fato pode ser conferido na tabela 5, em que estão marcadas com um xis (X) as 

alterações feitas. 
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Tabela 5 – Alterações efetuadas pelos revisores do grupo 2 

 Frase 1 Frase 2 Frase 3 Frase 4 Frase 5 Frase 6 

 Coesão Coesão/ 
Coerência 

Coesão Coesão/ 
Coerência 

Coesão/ 
Coerência 

Coesão/ 
Coerência 

Coesão Coesão/ 
Coerência 

R6 X X X X X X  X 

R7 X X X X X X X X 

R8 X X X X X X X X 

R9 X  X X X X  X 

R10 X X X X X X  X 

 

R6 solucionou a maioria dos problemas na construção do sentido, com 

exceção da questão de coesão na frase 6. Na frase 1, ele não usou a vírgula para 

separar a palavra entretanto, mas usou um ponto final, dividindo essa frase em 

duas. Quanto à questão da coesão/coerência da frase 4, R6 trocou a ordem de 

escrita entre regras gramaticais e gramática, nas frases 3 e 4, tendo como resultado: 

“o revisor deve conhecer bem as regras gramaticais” e “uma gramática é 

imprescindível”. A afirmação de Guilherme (1967, p. 40) de que “em tese, ninguém 

discute o princípio de que o revisor deve ater-se ao original” pode ser utilizada para 

caracterizar a atividade de revisão efetuada por R6, pois as modificações não 

alteraram substancialmente o sentido do texto. 

R7 e R8 fizeram uso de seus conhecimentos linguísticos e enciclopédicos na 

revisão para corrigir todos os problemas do texto, fazendo também, assim como R6, 

alterações além das estritamente necessárias, apesar de adotarem abordagens 

distintas. Em relação à frase 4, por exemplo, R7 fez a alteração necessária, 

utilizando a ferramenta de comentários para propor uma reescrita, de acordo com 

seu entendimento sobre o assunto do parágrafo; em contrapartida, R8 acrescentou a 

palavra gramaticais para adjetivar o substantivo regras. 

 Já R9 não alterou dois problemas presentes no texto. Esses equívocos, aliás, 

foram os menos notados pelo total dos dez revisores participantes da pesquisa. O 

primeiro deles é a questão de coesão/coerência da frase 2, na qual há falta de uma 

forma remissiva que estabeleça a relação entre as frases 1 e 2 (embora R9 tenha 

riscado o verbo – existe –, não forneceu solução à ausência de uma justificativa 

entre as duas frases). O segundo problema – também ignorado por R6 e R10 (cujas 

alterações seguiram a linha do estritamente necessário) – é o erro de emprego do 

adjetivo independente. Segundo Cegalla (2008, p. 217), “é incorreto usar 
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independente (adjetivo) em vez de independentemente (advérbio)”, ainda que esse 

uso equivocado venha se tornando frequente na escrita contemporânea. 

Com esses resultados, podemos verificar que as alterações feitas pelos 

revisores do grupo 2, apesar de terem atendido em maior número a lista de 

expectativas quanto a problemas na construção do sentido, assemelham-se às 

alterações feitas pelo grupo 1, no sentido de os limites de intervenção dos revisores 

no texto original não terem sido homogêneos – com a ressalva de que o segundo 

grupo utilizou com maior frequência o conhecimento interacional nas alterações. Tal 

fato permite levantar a hipótese de que, provavelmente, o perfil do revisor de texto 

esteja mais relacionado a uma postura pessoal/individual do que a um perfil 

construído em sua formação acadêmica ou na sua experiência de prática 

profissional. Por ora, passamos à análise das sugestões. 

 

4.2.2 Sugestão feita pelos revisores do grupo 2 

 

De modo similar ao ocorrido no grupo 1, apenas dois revisores do grupo 2 

forneceram sugestões de revisão, apesar de o número total de sugestões ter sido 

menor neste grupo, em relação ao primeiro. Marcamo-las com um xis (X) na tabela 

6, abaixo. 

 

Tabela 6 – Sugestões propostas pelos revisores do grupo 2 

 Frase 1 Frase 2 Frase 3 Frase 4 Frase 5 Frase 6 

R6       

R7    X  X 

R8 X      

R9       

R10       

 

 As sugestões propostas por R7 têm carácter semântico e demonstram o 

cuidado desse revisor com o conteúdo da mensagem expressa no texto. A primeira 

delas foi proposta à frase 4, em que R7 assim argumentou: “Regras são 

importantes, mas há situações em que precisamos ‘fugir’ delas. Seria mais 
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adequado dizer que os materiais são imprescindíveis e precisam estar ao alcance do 

revisor em caso de dúvidas”. Já a segunda foi direcionada à frase 6, com o 

comentário de que  “não há um único limite” no processo de revisão.  

A sugestão de R8 foi sobre o conteúdo da primeira frase, ao qual o revisor 

acredita ser válida “a inserção de uma justificativa para o referido ‘distanciamento do 

texto’ – algo que explicite que o autor tem dificuldade em se distanciar do seu 

próprio texto ao revisá-lo e que, para isso, existe o profissional de revisão”. Essa 

sugestão, igualmente às de R7, tem caráter semântico, sendo que esses dois 

revisores demonstram uma postura crítica frente ao material revisado. Para Malta 

(2000), ao revisar um texto, é necessário, além de recorrer a fontes de consulta, 

“apoiar-se numa boa cultura geral, num senso crítico, numa boa capacidade de 

duvidar” (p. 28). As sugestões de R7 e R8 foram feitas a partir do conhecimento 

prévio que os revisores tinham sobre o assunto (sua cultura geral) e de suas 

capacidades de questionar o conteúdo da mensagem, de duvidar da relevância da 

informação contida no texto. 

R9 utilizou o campo sugestões e/ou comentários para a seguinte 

recomendação: “Verificar uso de vocabulário utilizado, pois há problemas de sentido 

em algumas partes, como no final do texto. Observar as regras de concordância 

verbal e nominal. Uso repetitivo do termo revisor”. Cabe lembrar aqui o conselho de 

Coelho Neto (2013) aos profissionais revisores: “não queira explicar com 

verbalizações cada ponderação que fizer – os comentários devem falar por si 

mesmos” (p. 112). R9 poderia ter destacado no parágrafo todos os usos do termo 

revisor que considerou repetitivo, um por um, mas preferiu utilizar a seção destinada 

aos comentários para fazer uma observação geral a respeito dessa repetição lexical, 

deixando em aberto a escolha do autor do texto pela troca de um dos termos por um 

sinônimo. 

R6 e R10 não realizaram sugestões ou comentários. Porém, um aspecto 

importante é que R10 não fez as alterações diretamente no parágrafo; reproduziu o 

fragmento, logo abaixo ao original – fazendo as mudanças que considerou 

necessárias nessa reprodução e conservando o original intacto –, e o intitulou de 

“sugestão de revisão”. Essa titulação explicita um fato que é de conhecimento de 
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profissionais que trabalham com a revisão textual: as alterações e sugestões são 

feitas, mas quem decide se vai aceitá-las ou não, via de regra, é o autor do texto. 

 

4.2.3 Paráfrase efetuada pelos revisores do grupo 2 

 

 Chegamos à análise dos dados coletados na etapa 3 da pesquisa realizada 

com os revisores do grupo 2. Começamos refletindo sobre a paráfrase de R6 que, 

entre os cinco revisores deste grupo, foi quem mais manteve a estrutura do novo 

parágrafo fiel ao sentido original. É interessante que, nessa reescrita, o advérbio 

independentemente ocupa o lugar do adjetivo independente, algo que não havia sido 

corrigido na etapa anterior. Apesar de ser uma noção difícil de precisar, a paráfrase 

corresponde a uma relação entre duas frases, “equivalentes quanto ao seu 

significado: utilizadas num grande número de situações práticas, elas ‘dizem a 

mesma coisa’” (ILARI & GERALDI, 1987, p. 42). Entretanto, vemos que a reescrita 

realizada no contexto da revisão de textos, como ocorre com a paráfrase de R6, tem 

a particularidade de conter frases com sentido inverso às do texto original: por 

exemplo, é reescrita a ideia de que, no processo de revisão, o sentido do texto deve 

ser mantido, e não de que não deve ser mantido, conforme diz a asserção primeira. 

R7 adicionou algumas informações em sua paráfrase, as quais têm relação 

com as sugestões oferecidas. Por exemplo, quanto ao comentário de que “seria 

mais adequado dizer que os materiais são imprescindíveis e precisam estar ao 

alcance do revisor em caso de dúvidas”, direcionado ao fragmento que citava a 

importância das regras gramaticais, vemos que essa parte do texto foi reescrita da 

seguinte maneira: “Para o bom desempenho do seu trabalho, é importante que 

materiais de consulta estejam ao seu alcance a fim de solucionar dúvidas”. Já em 

relação à segunda sugestão dada, a de que “não há um único limite” na revisão 

textual, R7 escreveu, em sua paráfrase, que “a revisão demanda limites”, 

pluralizando. 

R8 acrescentou várias informações, incluindo uma breve explicação acerca 

do “distanciamento do texto”, citado na primeira frase do texto original (sendo que, 

na etapa anterior, havia utilizado o campo sugestões e/ou comentários para expor 
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que acreditava ser válida uma justificativa a essa questão). Sobre isso, R8 escreveu: 

“o autor não consegue se distanciar do seu texto o suficiente para perceber certos 

equívocos (como ambiguidades, por exemplo), os quais são mais perceptíveis a um 

segundo leitor”. As últimas frases mantiveram-se estruturalmente semelhantes ao 

parágrafo original, embora com a particularidade de apresentarem construções com 

carga semântica distintas das originais, conforme já assinalado, característica que 

diz respeito ao papel do revisor em solucionar incoerências. 

Apesar de não ter feito sugestões, R9 também acrescentou informações a 

sua paráfrase, como em “a mensagem deve ser conservada, visando destinatário e 

referente”, sendo que em nenhum momento há menção a esses conceitos de 

emissor e receptor no parágrafo, embora seja mencionada (depois de corrigida a 

incoerência da frase 6) a necessidade de, no processo de revisão, ser conservada a 

mensagem do texto. Conforme Malta (2000), a atividade de copidesque é mais 

complexa do que a de revisão, pois há de se reescrever um original sendo fiel ao 

conteúdo que esse carrega. A questão é que o limite de interferência, o ponto que 

determina se a construção parafrástica está fiel ou não ao texto original, conforme 

podemos analisar pela paráfrase de R9, é uma linha muito tênue. 

Por fim, R10 reconstruiu (condensou) a mensagem do texto original em um 

novo parágrafo, constituído por quatro frases. Mesmo tendo sido o revisor do grupo 

2 que mais mexeu na estrutura do parágrafo, em termos de conteúdo, ele conseguiu 

manter a mensagem original, reescrevendo-a com suas próprias palavras. Coelho 

Neto (2013) afirma que “o revisor exerce uma posição de crítico construtivo do 

material escrito. E para apontar problemas num texto, o revisor necessita conhecer a 

técnica da redação” (p. 135). Assim, para que o profissional que trabalha com a 

revisão textual possa copidescar um texto de forma satisfatória, é necessário que 

ele, além de ter uma boa leitura e compreensão do material escrito, domine a 

técnica de redigir textos – tendo a consciência de que a mensagem não pode ser 

deturpada. 
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4.2.4 Comparação entre as respostas dadas pelos revisores do grupo 2 

 

 Como última instância de análise do processo da prática de revisão de textos, 

no que se refere às respostas dadas pelos participantes voluntários do grupo 2, 

comparamos as etapas de revisão executadas por esses revisores. R6 não forneceu 

sugestões e foi o revisor mais cauteloso desse grupo em relação à paráfrase, no 

sentido de conservar a estrutura do parágrafo original. Uma das mudanças mais 

perceptíveis já havia sido feita na etapa da revisão do texto, a qual consiste na troca 

na ordem de uso entre os termos gramática e regras gramaticais, ou seja, não houve 

muita distinção entre o resultado da etapa da revisão e da paráfrase. Cabe destacar 

que R6 foi o único dos revisores que não utilizou alguma ferramenta de realce ou 

destaque para aplicar a proposta da pesquisa (dentre os artifícios utilizados pelos 

demais profissionais, citamos a ferramenta de revisão novo comentário, a mudança 

da cor de fonte e o uso de fonte em itálico). 

Além de terem solucionado todos os problemas de coesão e de 

coesão/coerência do texto, R7 e R8 também foram os únicos que ofereceram 

sugestões diretas a determinadas frases. Vemos que, além de bons conhecimentos 

linguísticos e enciclopédicos, domínios que possibilitaram a correção dos problemas 

na construção do sentido, ambos contam com uma capacidade de analisar 

criticamente o texto. Esses revisores utilizaram o conhecimento interacional, 

principalmente o ilocucional, que “permite reconhecer os objetivos ou propósitos que 

um falante, em dada situação de interação, pretende atingir” (KOCH, 2009, p. 49), 

para sugerir inclusão de informações, as quais, sob seus pontos de vista, 

melhorariam a redação final do parágrafo. Os dois profissionais incorporaram essas 

sugestões às suas paráfrases, mas R8 manifestou maior liberdade em mexer na 

estrutura textual, nessa etapa da pesquisa. 

 R9 teve o desempenho menos satisfatório entre os revisores do grupo 2, se 

considerarmos as alterações feitas, uma vez que não corrigiu dois dos problemas na 

construção do sentido. O campo sugestões e/ou comentários foi utilizado para 

considerações acerca do texto de forma ampla, e não a casos específicos – com 

exceção à indicação direta a evitar o uso repetitivo do termo revisor. Já a paráfrase 

foi realizada com liberdade de acréscimo de informações, sendo essas bem 

colocadas, demonstrando bom entendimento do tema do parágrafo e da técnica de 
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redação. Em resposta à primeira pergunta da pesquisa, R9 relatou que trabalha há 

mais de dois anos como redator e não exerce profissionalmente a função de revisor.  

 Por fim, as poucas mudanças feitas no parágrafo original – além das 

necessárias – e a grande modificação estrutural feita por R10, na paráfrase, 

demonstram que esse revisor sabe distinguir uma atividade de revisão da de 

copidesque. Para Malta (2000, p. 28), “O trabalho de revisão exige atenção, senso 

crítico, sempre visando o livro que se revisa (ou futuro livro). Nada de se meter a 

autor, reescrevendo furiosamente laudas e mais laudas”. Mesmo que o parágrafo 

elaborado para esta pesquisa tenha sido um texto simples e pequeno, pode-se dizer 

que R10 teve senso crítico para se ater às mudanças mais necessárias na revisão, 

limitando a utilização de seu conhecimento interacional para a paráfrase. 

 

 

4.3 Conclusão parcial 

  

Concluída a análise dos dados obtidos com os dois grupos participantes desta 

investigação, chegamos a alguns resultados. Conforme já exposto, o segundo grupo 

obteve melhor desempenho no destaque de problemas existentes no texto, 

entretanto, sob uma comparação individual, o resultado foi bastante semelhante: 

apenas dois revisores em cada grupo utilizaram seus conhecimentos linguísticos e 

enciclopédicos para solucionar todas as questões de coesão e de coesão/coerência. 

Os problemas na construção do sentido que menos foram solucionados pelos 

revisores foram a falta de um elemento coesivo na frase 2, que ligasse essa à 

primeira frase do parágrafo (problema que passou despercebido em três das dez 

revisões) e o uso inadequado do advérbio independentemente (equívoco não 

resolvido em quatro das dez revisões). Chamou a atenção o fato desse último 

problema ter sido a questão preponderantemente mais ignorada pelos revisores do 

grupo 2. Poderíamos pensar, a princípio, que a prática no exercício da profissão, 

adquirida com o tempo pelos revisores do grupo 1, possibilitou-lhes a capacidade de 

uma mais rápida identificação desse uso lexical incorreto, que tem se tornado 
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recorrente na escrita. E, sobre a importância da prática da revisão, assim discorre 

Guilherme (1967, p. 54-55): 

A prática se apresenta como 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 
a prática que ensejará ao revisor a maneira de proceder diante de 
determinadas situações, difíceis de explicar nas páginas de um livro. 

 Entretanto, não podemos dizer que a prática (a experiência) defina por si só a 

competência de um profissional revisor, visto que R3 trabalha há dez anos com a 

revisão de textos e também não identificou a incoerência do uso do adjetivo, em 

lugar do advérbio. Além disso, como já mencionado, os bacharéis recém-formados 

em Redação e Revisão de Textos obtiveram, em geral, um desempenho mais 

satisfatório em identificar os problemas na construção do sentido. Nem mesmo a 

questão do limite de intervenção ao texto original deve estar relacionada unicamente 

à prática, pois, embora o primeiro grupo tenha limitado com maior frequência o uso 

do conhecimento interacional à paráfrase, essa postura não foi homogênea entre os 

membros desse grupo. 

Em relação às ferramentas e recursos usados na atividade de revisão, os 

profissionais destacaram as alterações feitas no texto por meio da mudança da cor 

da fonte, do uso de itálico e negrito e da ferramenta controlar alterações. De todos 

os revisores, três utilizaram a ferramenta novo comentário para fazer observações, e 

a totalidade dessas observações, analisadas no tópico Sugestão, ficou abaixo do 

esperado. Em cada grupo, apenas dois revisores forneceram sugestões diretas a 

questões do texto, somando um total de seis fornecidas pelo primeiro grupo e três 

pelo segundo. 

No segundo grupo, tanto as sugestões diretas a determinadas frases quanto 

os comentários gerais ao texto, feitos no campo sugestões e/ou comentários, 

tiveram caráter semântico, as quais visavam ao conteúdo da mensagem e ao que 

poderia ser adicionado ou apagado para que o texto ficasse melhor escrito – de 

acordo com a opinião de cada revisor. Enquanto isso, no primeiro grupo, houve 

variação entre as sugestões de caráter semântico e as referentes a problemas 

coesivos, que já haviam sido corrigidos (com exceção do caso em que R1 sugeriu 

uma alteração necessária à frase 5, mas não a efetuou). Assim, o posicionamento 
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de Guilherme (1967, p. 41) de que “diante do errado, entretanto, não há que vacilar. 

Corrigirá, valendo-se dos seus conhecimentos técnicos e linguísticos”, é sustentado 

pela postura assumida por ambos os grupos, de modo mais enfático, pelo segundo. 

Podemos ver também que há correspondência entre as sugestões e as 

paráfrases, ou seja, questões de acréscimo, apagamento e reformulação de 

informações sugeridas por alguns revisores aparecem em suas respectivas 

paráfrases, de acordo com a possibilidade da nova estrutura. Isso demonstra que as 

sugestões não são feitas sem critério, mas pautadas no conhecimento de mundo 

que o revisor tem a respeito do assunto tratado. 

 Também são criteriosas as alterações realizadas no parágrafo original, já que 

essas são vistas na paráfrase. A particularidade da paráfrase (como copidesque), 

desenvolvida no processo de revisão textual, decorre do fato de o revisor ter de 

reescrever o texto não apenas com o objetivo de expressar com suas palavras a 

ideia nele contida, mas de fazer com que o novo dizer seja coeso e coerente 

(qualidades que, no caso desta investigação, faltavam ao parágrafo original). Em 

outras palavras, o revisor precisa reelaborar a ideia não a partir do texto-fonte, mas 

a partir do texto-fonte revisado. 

Em conclusão parcial, defendemos que as questões de limite de intervenção 

ao texto parecem estar mais relacionadas ao perfil individual de cada revisor do que 

aos anos de sua atuação profissional na área ou a sua formação acadêmica. 

Entendemos, então, que esse perfil pode sofrer influências da prática e dos 

conhecimentos da língua adquiridos com o exercício da profissão, assim como pode 

ser moldado pelo conhecimento acerca de questões contextuais que envolvem a 

atividade de revisar, mas se manifesta de forma particular em cada revisor. 

 

 

 

 

 



 
 

5 Considerações finais 

 

 Nesta monografia, fundamo-nos na tese de que o processo de revisão de 

textos não pode ser entendido apenas como uma simples correção de problemas 

gramaticais da superfície do texto. Ao revisor é necessário, primeiramente, ter o 

domínio da língua em que o texto está escrito e dos mecanismos de coesão e 

coerência dessa língua para, então, ao fazer a leitura e acessar seus sistemas de 

conhecimento, saber identificar três situações no texto: o que está correto e não 

deve ser modificado; o que está problemático e precisa ser corrigido/ajustado; e o 

que poderia ser melhorado, embora não seja um problema. 

Com a análise e discussão dos resultados obtidos, percebemos que a 

hipótese inicial de que o conhecimento interacional só seria utilizado pelos revisores 

na paráfrase, se confirmou apenas parcialmente. Enquanto alguns revisores 

limitaram ao plano linguístico e enciclopédico as alterações e sugestões feitas à 

revisão, outros também utilizaram o conhecimento interacional nessa etapa, fazendo 

alterações que ultrapassavam o limite do estritamente necessário. 

 O fato de não ser possível distinguir um perfil homogêneo para cada grupo 

permite dizer – mesmo sendo pequena a amostragem utilizada nesta investigação – 

que a questão da postura adotada por revisores em relação ao texto original é 

variável. A isso pode ser relacionado o fato de o limite do estritamente necessário 

ser, na verdade, uma linha tênue. Conforme já apontado na conclusão parcial, o 

perfil do revisor é constituído tanto pela prática adquirida com o exercício da 

profissão, quanto pelo conhecimento das questões contextuais que envolvem a 

atividade de revisar, as quais favorecem que o revisor compreenda sua função em 

cada uma das etapas desse processo. 
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As respostas obtidas dos participantes do grupo 2, quanto à visibilidade do 

revisor no mercado de trabalho, demonstram uma preocupação com o fato de a 

profissão ser informal (não regulamentada) e também com o fato de empresas 

demitirem revisores tendo em vista a diminuição de despesas, entre outros fatores. 

Na opinião dos bacharéis entrevistados, esses entraves seriam atenuados com o 

reconhecimento da importância de cursos superiores de formação de revisores e 

com a criação de uma entidade que delimitasse as atribuições, ou melhor, definisse 

o papel social de um revisor de textos. 

Entendemos, nessas condições, que cursos superiores voltados 

especificamente à formação de revisores, além de auxiliarem o profissional a 

conquistar seu espaço no mercado de trabalho, são fundamentais para a formação 

de sua experiência. Além disso, tendem a proporcionar discussões em sala de aula 

sobre o processo de revisão de textos e suas implicações, ou seja, criam 

possibilidades de refletir sobre por quem é feito, como é feito, quais são os limites 

envolvidos etc., possibilitando que os ingressantes na profissão utilizem um bom 

embasamento teórico para alcançar, mais facilmente, uma prática profissional de 

qualidade – o que repercute de forma positiva na sociedade que necessita dos 

serviços prestados por esse profissional. 

Para finalizar, podemos dizer que há similaridades e distinções entre as 

posturas dos revisores e acrescentamos ser inoperável a ideia de traçar um perfil 

definitivo, seja dos profissionais que participaram desta investigação, seja do revisor 

de modo geral, visto que há uma linha tênue separando o ato de solucionar as 

incoerências do texto e o ato de ultrapassar a voz do autor. Acreditamos que tal fato 

exemplifica a complexidade e a relevância do papel social do revisor de textos, a 

quem são exigidos conhecimentos e competências que vão muito além do domínio 

da norma culta da língua. 
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Anexo 1 – Problemas na construção do sentido do parágrafo-fonte 

 
FRASE 1 – Alguns escritores revisam seus próprios textos durante a atividade da 
escrita entretanto a revisão textual para ser bem feita exige um distanciamento do 
texto. 

Problema de coesão: pontuação (vírgula). 

 

FRASE 2 – É existe o profissional que trabalha com a revisão textual. 

Problema de coesão/coerência: ausência de uma forma de remissão que assinale uma 
justificativa entre essa frase e a anterior, como, por exemplo, “é por isso que”, “é por esse 
motivo que”.  

 

FRASE 3 –O revisor de textos precisam conhecer bem a Gramática e ter um bom 
leitor crítico. 

Problema de coesão: concordância verbal.  

Problema de coesão/coerência: o revisor não precisa ter para si um leitor crítico, mas, sim, 
ser o leitor crítico durante a revisão. 

 

FRASE 4 –As regras são prescindíveis e devem estar sempre ao alcance, para que, 
na dúvida, o revisor possa consultá-las. 

Problema de coesão/coerência: “regras” é uma anáfora indireta que se ancora no referente 
“Gramática”. Logo, o revisor, entendendo que se trata de regras gramaticais, perceberá que 
o correto é que essas regras são imprescindíveis.  

 

FRASE 5 –O revisor também precisa levar em consideração o tipo de texto que está 
revisando, pois há diferença na revisão de gêneros diferentes textuais. 

Problema de coesão/coerência: o conhecimento enciclopédico da expressão “gêneros 
textuais” permite identificar que o adjetivo “diferentes”, no caso dessa frase, pode vir no 
começo ou no final, mas não no meio da expressão. 

 

FRASE 6 –Independente disso, há um limite em toda revisão: o texto deve ser 
corrigido, mas seu sentido não pode ser mantido. 

Problema de coesão: a grafia correta seria do advérbio independentemente, concordando 
com o verbo haver. 

Problema de coesão/coerência: na verdade, o sentido não pode ser alterado, ou, então, o 
sentido deve ser mantido. 
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Anexo 2 – Questões norteadoras da pesquisa 

 

A) Proposta enviada aos revisores do grupo 1 

 
Etapa 1 

1) Qual é a sua formação acadêmica? Qual o ano de conclusão? 

 

 

2) Há quanto tempo você trabalha com revisão de textos? 

 

 

Etapa 2 

Nesta etapa, peço que revise o texto abaixo com os mesmos critérios que você 
utiliza no seu dia a dia de revisor(a). Você pode fazer comentários ou dar sugestões 
de reescrita, caso julgue necessário.  

 

Alguns escritores revisam seus próprios textos durante a atividade da escrita 
entretanto a revisão textual, para ser bem feita, exige um distanciamento do texto. É 
existe o profissional que trabalha com a revisão textual. O revisor de textos precisam 
conhecer bem a Gramática e ter um bom leitor crítico. As regras são prescindíveis e 
devem estar sempre ao alcance, para que, na dúvida, o revisor possa consultá-las. 
O revisor também precisa levar em consideração o tipo de texto que está revisando, 
pois há diferença na revisão de gêneros diferentes textuais. Independente disso, há 
um limite em toda revisão: o texto deve ser corrigido, mas seu sentido não pode ser 
mantido. 

 

Sugestões e/ou comentários: 

 

Etapa 3 

Entende-se, nesta pesquisa, que, muitas vezes, cabe ao revisor sugerir uma 
reformulação do texto original, a fim de torná-lo mais inteligível. Nesta última etapa, 
peço para que você faça uma paráfrase do texto original, visando à melhoria de 
aspectos de coesão e coerência. 
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B) Proposta enviada aos revisores do grupo 2 

 
Etapa 1 

1) Em que ano você concluiu o curso de Bacharelado em Letras – Redação e 
Revisão de Textos? Desde a conclusão do curso, você tem trabalhado como 
revisor(a)?  

 

 

2) Em sua opinião, o revisor de textos, atualmente, tem boa visibilidade no 
mercado de trabalho? Você acredita que a criação de cursos superiores específicos 
para formação de revisores contribui para aumentar a visibilidade desse 
profissional?   
 
 
 

Etapa 2 

Nesta etapa, peço que revise o texto abaixo. Você pode fazer comentários ou dar 
sugestões de reescrita, caso julgue necessário.  

 

Alguns escritores revisam seus próprios textos durante a atividade da escrita 
entretanto a revisão textual, para ser bem feita, exige um distanciamento do texto. É 
existe o profissional que trabalha com a revisão textual. O revisor de textos precisam 
conhecer bem a Gramática e ter um bom leitor crítico. As regras são prescindíveis e 
devem estar sempre ao alcance, para que, na dúvida, o revisor possa consultá-las. 
O revisor também precisa levar em consideração o tipo de texto que está revisando, 
pois há diferença na revisão de gêneros diferentes textuais. Independente disso, há 
um limite em toda revisão: o texto deve ser corrigido, mas seu sentido não pode ser 
mantido. 

 

Sugestões e/ou comentários: 

 

Etapa 3 

Entende-se, nesta pesquisa, que, muitas vezes, cabe ao revisor sugerir uma 
reformulação do texto original, a fim de torná-lo mais inteligível. Nesta última etapa, 
peço para que você faça uma paráfrase do texto original, visando à melhoria de 
aspectos de coesão e coerência. 
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Anexo 3 – As atividades de revisão 

 

A) Revisão e paráfrase de R1 
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B) Revisão e paráfrase de R2 
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C) Revisão e paráfrase de R3 
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D) Revisão e paráfrase de R4 
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E) Revisão e paráfrase de R5 
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F) Revisão e paráfrase de R6 
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G) Revisão e paráfrase de R7 
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H) Revisão e paráfrase de R8 
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I) Revisão e paráfrase de R9 
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J) Revisão e paráfrase de R10 

 

 


