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Resumo 
 
Os editores de revistas científicas e de  coletâneas científicas, muitas vezes, não atentam 
devidamente para o que diz respeito aos textos a serem inseridos nelas. Uma vez acolhidos 
pelo conselho editorial, estes, freqüentemente, costumam receber apenas uma ligeira revisão e 
pequenas adequações. É preciso,  em função da “unidade” da revista ou da coletânea, ter mais 
cuidado com os textos, que freqüentemente apresentam problemas de conteúdo, além de 
grandes diferenças de estilo e de procedimento por parte dos respectivos autores. Deve-se dar  
mais atenção à “preparação de originais”, no que se refere não apenas à “técnica”, mas também 
ao “conteúdo”. Trata-se  muito mais do que uma mera “revisão de texto”. É necessário fazer 
uma “normalização dos originais”, tanto no aspecto “editorial” quanto no “científico”. Este 
artigo trata desses aspectos “textuais-normativos” reservados ao profissional que denominamos 
“editor científico” ou  “editor de texto”. 
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Introdução 

 

Como leitor de jornais, deparamo-nos freqüentemente com notícias informando que 

“a nova terapia traz esperanças a todos os que morrem de câncer a cada ano”, que, “apesar 

da [sic] meteorologia estar em greve, o tempo esfriou intensamente”, que  uma pessoa 

“contraiu a doença na época que ainda estava viva” ou que  “o acidente foi no triste e 

célebre Retângulo [sic] das Bermudas”3. O que pensar quando se lêem preciosidades como 

essas? Certamente são lapsos pelos quais se deve perdoar a redatores que militam no corre-

corre diário de uma redação jornalística. Por isso, não lançaremos contra eles o aparente 

anátema contido nesta outra afirmação, que, aliás, não é muito clara: “Há muitos redatores 

que, para quem veio do nada, são muito fiéis às suas origens”.  

                                                                 
1  Trabalho apresentado ao XVI Endocom – Encontro de Informação em Ciências da Comunicação, da Intercom. 
2  Graduado em Filosofia, Jornalismo e Relações Públicas, é mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista 
de São Paulo. Lecionou no curso de Relações Públicas da Metodista e nos cursos de Relações Públicas e Produção 
Editorial da Uni-FiamFaam. Publicou O Verbo se faz palavra: caminhos da comunicação eclesial católica (Paulinas, 
2001). Organizou e editou diversas coletâneas de Comunicação Social. Foi editor das revistas Comunicação & Sociedade  
(Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social) e Estudos de Jornalismo e Relações Públicas (Faculdade de 
Jornalismo e Relações Públicas) da Metodista. E.mail: wlkunsch@uol.com.br.  
3  Uma série de frases desse naipe, aparecidas em jornais jornais do Rio de Janeiro, foi passada, aos colegas do Centro 
Universitário Fiam-Faam, pelo professor Wilson Solani Brinkmann. 
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Enquanto isso, mesmo uma publicação de boa qualidade como Bremen4, cujo texto é de 

bom nível, diz que o Salto de Sete Quedas “seria sepulto sobre [sic] as águas do lago de Itaipu”, 

que “Galápagos surpreendeu a [sic] cento e cinqüenta anos o biólogo Charles Darwin” e que 

Guayaquil está “há [sic] quatros metros acima do nível do mar”. São erros que nunca deveriam 

passar numa publicação que tem todo o tempo do mundo para produzir um texto impecável. 

Já no campo acadêmico, Teixeira (2003, p. 72), em excelente artigo sobre o 

desafio institucional do texto, registra ocorrências como estas: “a imagem [sic] de 

Nossa Senhora Aparecida, construída [sic] próximo à rodovia Presidente Dutra, 

poderia servir também de almirante [sic] para os turistas contemplarem a paisagem”; 

ou: “nós nos atearemos [sic] às seguintes questões”; ou, ainda: “a natureza intangível 

dos desempenhos [sic] de serviços”. São frases que denotam a  principal dificuldade 

relacionada à clareza de um texto:  o emprego de termos apropriados.  

Como editor de revistas e de coletâneas científicas, recebemos freqüentemente 

textos com passagens como esta, quando não é o texto inteiro desta natureza: “Todos estes 

fenômenos podem ser vistos a partir (...) do termo grego [sic] original propagando [sic], no 

sentido [sic] de levar ao conhecimento de todos novas idéias, concepções etc.” Ou esta: “O 

primeiro curso de relações públicas (...) dava seqüência, [sic] a [sic] programação de outros 

cursos, pois [sic] (...) dava início às primeiras iniciativas no sentido de sistematizar, 

valorizar e divulgar a atividade no Brasil”. Ou, ainda, esta: “Em suma, o alicerce teórico 

em que reside este estudo está aqui para ser criado, sendo que a proposta é que aqui possa 

residir um espaço intelectual. Assim, não se tem a pretensão de assinalar pontos finais, mas 

que seus parágrafos possam ser indicadores que possam contribuir para o ensino e a 

pesquisa em relações públicas e que as idéias lançadas aqui possam se configurar em 

atitudes sugeridas para se incorporem [sic] a estudos futuros”.  

Sobressaem, nestes últimos textos, os erros de pontuação (vírgula depois de “seqüência’) 

e subordinação (o “pois” assinalado). A inexatidão de conceituações (a origem “grega” da 

palavra “propagando”, algo parecido com o “Retângulo das Bermudas”). A repetição de termos 

(quatro vezes o verbo “poder”, no mesmo parágrafo). A imprecisão de idéias (a última citação é 

totalmente confusa e obscura). O que um bom leitor perceberá é que se trata de trechos que não 

chegaram a ser finalizados.  E então a pergunta inevitável: seria em razão de pouca seriedade dos 

                                                                 
4 Revista bimestral publicada pela B2B Petróleo, de São Paulo, com projeto editorial da Mix Editores Associados. 
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autores?  Ou então por incapacidade mesmo de redigir? Será que os autores sabem o que estão 

querendo dizer? E, se sabem, estarão sabendo que não sabem como transmiti-lo? 

São textos em cuja construção faltou, se não a inspiração,  talvez um pouco mais de 

transpiração. “A produção de um texto adequado resulta de um trabalho longo e difícil, que 

requer muito empenho”, diz Serafini (2001, p. 21), acentuando que cada texto nasce 

gradativamente, como resultado de técnica e esfo rço. Um bom texto é, no nosso entender, 

um trabalho de escultor. “A escultura da idéia está escondida dentro da pedra de nossas 

experiências. Caprichosa, só se revela se o candidato a artista acreditar que ela existe e 

aventurar-se rocha adentro, tirando com afinco os excessos e fazendo a obra, enfim, 

aparecer” (Marchiori, 2001, p. 17). Ou, então, de um jardineiro, como pode sugerir esta 

citação de Fernando D. Almada  (apud Nunes, 1973, p. 62): 

 

Dê um punhado de pedras e algumas plantas a alguém. Daí poderá surgir um 
amontoado desordenado de pedras e de plantas. Ou o jardim. Tudo depende 
de um mínimo conhecimento da arte de arranjo de pedras e das plantas e a 
dose indispensável da imaginação para fugir à rotina, ao comum desses 
arranjos. Mas, sem as pedras e as plantas, quem fará um jardim? 

 

Ou, ainda, de um joalheiro, como nesta passagem de Galbraith (apud Perissé, 1998, p. 78): 

 

Pode ser que haja escritores inspirados para quem o primeiro esboço saia 
perfeito. Mas qualquer pessoa  que não seja um Milton5 legítimo deve presumir 
que o primeiro esboço seja uma coisa muito primitiva. A razão é muito 
simples: escrever é um trabalho difícil. Ralph D. Paine, gerente da Fortune no 
meu tempo, costumava dizer que quem afirmasse que escrever era fácil era um 
mau redator ou um mentiroso congênito [...]. Assim, todos os primeiros 
esboços têm falhas profundas decorrentes da necessidade de combinar a 
exposição com o pensamento. Cada um das versões seguintes é menos 
exigente nesse aspecto: portanto, pode ser mais bem escrita. Chega uma hora 
em que a revisão é só para que haja uma mudança, quando se está tão cansado 
das mesmas palavras que qualquer coisa diferente nos parece melhor. Mesmo 
aí, porém, pode ser que seja realmente melhor.  

 

Quando, então, um editor recebe um texto que não é nem uma escultura, nem um jardim 

e nem uma jóia burilada, o que fazer? Publicá-lo tal e qual, como muitas vezes se faz? “O autor 

tem que ser criticado pelo texto deficiente que escreveu e publicou”, disse-nos alguém, 

justificando a sua opinião de que não se deve revisar e editar um original recebido. Uma amiga 

                                                                 
5  O autor certamente se refere ao grande escritor e poeta inglês do século XVII, mais conhecido por seu poema épica Paraíso 
perdido, que não é fácil de ler, em razão de sua sintaxe não-usual, seu vocabulário difícil e seu estilo complexo e nobre.  Sua 
poderosa prosa retórica e a eloqüência de sua arte poética exerceram grande influência nas gerações seguintes (Luminarium, 2003). 
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fez esta ponderação acerca de nosso trabalho: “Você vai muito além do que deve ser feito. Eu 

não perderia tempo. Faria só a revisão mínima. Se o autor diz que ‘a roda é quadrada’, a frase 

está correta. Deixe o conteúdo à responsabilidade dele”. Seria mesmo isto? Para nós, não. O que 

fazer então? Simplesmente desconsiderar o texto? Devolvê-lo ao autor, declarando o real porquê 

ou, talvez, inventando uma razão? Ou, quem sabe, fazendo o que defendemos neste artigo?  

 

 

Edição, editoração, editor 

 

O Dicionário Aurélio define edição como “ato ou efeito de editar”. Editar é “fazer 

a edição de, dar a lume, publicar”. E editor é “aquele que edita”, sendo o termo também 

um neologismo para indicar “o responsável pela supervisão e preparação de textos 

especializados numa publicação que abrange assuntos diversos (jornal, revista, obra de 

referência etc.)”. Nestes mesmos sentidos também se usam os termos editoração  

(“preparação técnica de originais para publicação, envolvendo revisão de forma e, em 

certos casos,  de conteúdo”), editorar e editorador.   

Estendamo-nos um pouco mais na análise dos termos edição, editoração e editor. 

Para o  Dicionário Houaiss, editor é “o que gera, produz, causa”. Originalmente, era a um 

tempo o erudito que preparava (criticando-o e apurando-o) um texto e o fazia copiar; 

depois do advento da tipografia (Gutenberg, 1450), o primeiro passou a ser o editor de 

texto, “indivíduo responsável pela preparação, organização e revisão de uma obra para 

publicação”; e o segundo, aquele que em inglês hoje se conhece por publisher.  Segundo a 

Enciclopédia Delta, editoração “é o conjunto de processos que levam ao público palavras e 

ilustrações que mentes criativas produziram”. Ela distingue a função de coordenador 

editorial (“o responsável pela obtenção, seleção, revisão e preparação do que vai ser 

publicado”) das funções de revisor de estilo (também chamado de copidesque),  revisor de 

conteúdo, verificador de dados e revisor tipográfico. 

Os dois dicionários, Aurélio e Houaiss, dão como origem dos   verbetes edição, 

editar e editor o verbo latino editare. Mas, o Dicionário Houaiss também mostra que, mais 

remotamente, eles procedem do verbo edere, que, em sentido próprio significa “dar à luz” 

e, em sentido figurado, “produzir, expor, mostrar”. E editio seria, em sentido próprio “ação 

de dar à luz, parto” e, em sentido figurado, “publicação, edição”.  Da mesma forma, se 
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pesquisarmos dicionários de Latim, estes nos dirão que  edere é, por um lado, “fazer sair, 

dar à luz” e, por outro, “apresentar, fazer ver,  mostrar, publicar”; editio seria “parto, ação 

de dar à luz”, mas também “exibição”. 

Observe-se que também os termos redação, redigir e redator têm dentro de si a raiz 

latina edo, sendo eles derivados de redactione, redigere e redactu. O Dicionário Aurélio, 

por exemplo, define redação como “ato ou efeito de redigir”.  Redigir  é “escrever com 

ordem e método”. E redator é “aquele que redige”, sendo o termo também um neologismo 

significando “aquele que revê ou corrige, quanto ao conteúdo ou à forma, um texto 

literário, científico, artístico, jornalístico etc.” Consultando alguns dicionários de Latim, 

não identificamos neles o verbo redigere, o que, sem aprofundarmos a nossa pesquisa, 

talvez indique que ela é mais recente. Mas encontramos o verbo reddere, que, como 

emprego especial, tem o sentido de “fazer sair, expelir”.  

Nessas anotações, muito interessantes, é de destacar a acepção de “parto” inerente 

ao conceito de “editar” – assim como ao de “redigir”, que não é exatamente o objeto deste 

nosso artigo, pois este se concentra mais de perto na função de editor, concretamente na 

função do editor de texto –, deixando de lado o significado que a palavra editor  tem de 

publisher, ou seja, de estabelecimento que publica textos ou mesmo de profissional que 

cuida da publicação dos mesmos. O que abordamos em nosso trabalho diz respeito, então, 

à edição no sentido de “dar à luz” e ao editor como aquele que gera um texto, criticando-o 

e apurando-o, o responsável pela supervisão e preparação de um texto especializado, o 

revisor de conteúdo, o revisor de estilo, o copidesque.  Saliente-se, desde já, que se trata de 

ações ou efeitos que cabem primariamente ao próprio autor do texto e só por extensão. 

diríamos, ao profissional que se chama de editor. 

 

 

O que é “redigir” um texto? 

 

Embora nosso tema não seja a “redação”, queremos tecer aqui algumas 

considerações pertinentes, que nos encaminharão de alguma forma ao tópico da “edição”.  

Redigir é dar à luz, através de palavras e ilustrações, o pensamento concebido na mente 

criativa do autor (Delta). O texto daí gerado, numa paráfrase de  Perissé (1998, p. 71), é fruto do 

talento, da personalidade, das idéias e dos sentimentos de uma pessoa. Se ele tiver sido gestado 
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com todo o carinho, nascerá com as qualidades que caracterizam a sua corporificação perfeita: 

objetividade, coerência, concisão e clareza (Teixeira, 2003, p. 70). Segundo o mesmo Perissé 

(1998, p. 90), “um texto claro, objetivo, coerente nasce de uma reflexão pausada, de um 

raciocínio sereno”, enquanto  um texto obscuro eclode de um pensamento confuso.  

Trata-se então, antes de tudo, de conceber claramente as idéias. “A precisão lógica da 

exposição lingüística importa (...) em bem ajustar e concatenar os pensamentos; o próprio 

raciocínio ainda não exteriorizado depende disso para desenvolver-se”, diz Câmara Jr.(1985, p. 

13). Ou seja, a boa concepção é fator condicionante para um parto feliz: “O que é bem concebido 

se enuncia claramente”, como conclui o autor, citando  Boileau (Art Poétique). 

Mas, da concepção das idéias ao parto efetivo de um texto, o processo é longo, 

segundo Serafini (1998, p. 13):  

 

Inicia-se uma redação com uma fase preparatória, que compreende 
seleção de informações, organização do material e elaboração do roteiro. 
À fase de planejamento segue-se o desenvolvimento em si, com os 
problemas ligados à estrutura do parágrafo, aos conectivos e à pontuação. 
Há, enfim, a revisão, que tem o objetivo de melhorar o conteúdo, a forma 
e a legibilidade do texto até atingir a versão final. 

 

É um processo que envolve muita paciência, muito exercício e muita dedicação. 

“Os poetas e os profetas não esperam comodamente o sopro do espírito, o sussurro das 

musas ou as torrentes do inconsciente. Vão buscá- lo, abrem o peito para agasalhá- lo, 

provocam a sua vinda. Mesmo os sonhos são depois submetidos à consciência, ao trabalho, 

ao modelamento” (Perissé, 1998, p. 73). Só então é que haverá reais condições para o 

nascimento da redação definitiva. Diz Câmara Jr. (1985, p. 67): 

 

Uma redação completa surge (...) da revisão, muitas vezes feita, do rascunho. 
Com ela diante de nós, podemos então encetar a redação que deve ser 
definitiva, com a consideração posta nos problemas de gramática, de escolha 
de vocábulos, de harmonia e efeito estético das frases. É um verdadeiro novo 
escrito, antes do que a rigor o rascunho passado a limpo.  
 
E mesmo uma pessoa altamente exercitada em escrever não deve ainda 
ver nisso o seu trabalho final. Porá o espírito à vontade em referência a 
certos detalhes formais que, dignos de cuidado embora, ficarão para 
revisões posteriores e não a desviarão, nessa altura, dos problemas mais 
básicos. É quase inútil salientar que no rol desses detalhes se incluem 
naturalmente as pequenas dúvidas de ortografia. 
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O trabalho da redação obedece assim ao modelo dos círculos 
concêntricos: do esquema passa-se para o rascunho, do rascunho para 
uma redação propriamente dita, e esta, ampliada e trabalhada 
paulatinamente, chega a uma forma definitiva. 

 

Tudo isso vale para qualquer tipo de redação, incluindo a literária. Mas aqui nos 

referimos principalmente à redação técnica, de artigos científicos, monografias, 

dissertações e teses, por exemplo, entre outras formas possíveis. Qual seria o papel do 

editor nesse processo de gestação de um texto técnico? É a questão básica de nosso 

trabalho, sobre a qual discorremos na seqüência. 
 

 

O que é, afinal, “editar” um texto? 

 

Sabemos que a evolução da universidade e o aperfeiçoamento dos pesquisadores trouxeram 

consigo o progresso das ciências, letras e artes, através da pesquisa. O aumento da produção científica 

obrigou os transmissores de idéias a obedecer a determinados procedimentos de organização e 

normalização. Surgiu, assim, a editoração científica, para permitir aos pesquisadores apresentarem 

textos escritos dentro de normas. É claro,  segundo Castro (1976, p. VIII), que 

 

não será apenas a obediência a essas regras que vai garantir  sequer um 
mínimo de mérito ou valor a qualquer publicação. O seu valor está 
necessariamente no conteúdo, na importância da  informação oferecida. 
Contudo, tratando-se de trabalho científico, a eficiência da comunicação 
depende da aderência a critérios de padronização. 

 

Vale notar aqui a diferença entre “contexto de descoberta” e “contexto de 

apresentação”. A princípio, um autor se dedica a “pensar” e, quando sente que as idéias 

estão arrumadas, procura “apresentá- las” aos outros. Quer dizer, existe o “estilo do 

pesquisador”. Mas deve existir também uma “ortografia do pesquisador”. Não se trata só 

da correção de acentos, pontuação, concordâncias. Mas também da “ortografia” num 

sentido mais amplo,  envolvendo normas, que, por mais desagradável que seja o seu 

aprendizado, são especialmente úteis e necessárias em ciência.  

Trata-se aqui da organização dos capítulos, da disposição da matéria segundo um roteiro 

predeterminado, da exposição das idéias, das referências bibliográficas, das notas de rodapé, das 

ilustrações etc. A experiência mostra que são os trechos iniciais de um texto que  mais carecem de 
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revisão e, também, de burilamento. Uma introdução mal feita afugenta o leitor bem intencionado.  

Outras vezes são os títulos e entretítulos que não estão bem arquitetados ou não têm nexo com o 

desenvolvimento da matéria, denotando um texto de construção deficiente. Às vezes há passagens 

deslocadas ou mal formuladas, que podem ser reposicionadas ou copidescadas.  

Ninguém ignora que, por mais que se ensinem técnicas de redação e metodologia 

científica, sempre há autores, em nível não só de iniciação científica, mas também de mestrado, 

doutorado e pós-doutorado, que, infelizmente, nem sempre conseguem fazer uma boa 

apresentação do que pensaram, estruturar bem o seu trabalho, escrever corretamente.  

É incrível como é grande, no Brasil, o número de textos científicos a denotar uma 

deficiência, quando não uma falta de seriedade por parte de quem os escreve! Da 

incorreção de detalhes e de dados a falhas na exposição do pensamento, ocorre de tudo em 

profusão. É de se notar a quantidade de textos precários produzidos em cursos de pós-

graduação, especialmente quando se trata de pesquisas em grupo. Mesmo entre as 

dissertações de mestrado e as teses de doutorado, são poucas as que podem ser 

consideradas um primor de redação, sendo a maioria de nível bastante rudimentar.  

Por que os autores com problemas não se valem da colaboração de um bom redator ou 

de um editor científico? Cremos que deveriam fazê-lo, se não como uma obrigação cidadã, até 

mesmo por uma questão de pudor, já que seus trabalhos vão parar, pelo menos, na biblioteca da 

universidade à qual se vinculam. Por que tantos textos, principalmente em coletâneas científicas 

e em algumas revistas especializadas, são publicados sem uma edição criteriosa ou, quando 

muito, apenas com uma revisão mínima? A impressão que se tem é de que o interesse esteja 

apenas na quantidade e não na qualidade, na “edição-exibição” e não na “edição-parto”.  

Ressaltemos, desde já, que nem todos os textos científicos submetidos ao editor são 

“problemáticos”. Muitos lhe dão pouca preocupação. Por outro lado, não faltam aqueles 

que, pela deficiência na abordagem do tema, na argumentação, na metodologia e na 

redação, serão recusados se não passarem por um burilamento por parte dos autores. E há, 

ainda, aqueles que, embora mal apresentados, criando até mesmo dificuldades para os 

próprios autores, no que se refere, por exemplo, à disparidade de citações incompletas e 

referências não- localizáveis,  podem ser melhorados pelo editor, em conjunto com os 

autores, o que hoje se vê muito facilitado com o correio eletrônico.  

Um autor apresenta seu original para ser publicado e este é aceito pelo conselho 

editorial de uma revista. Vamos simplesmente mandar o original para o paginador, junto 
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com outros originais, entre os quais costuma haver grandes diferenças de estilo e de 

método? É o que acontece com muitos textos publicados, nos quais se percebe que foram 

feitas tão-somente uma revisão sumária e algumas unificações mínimas e nada mais. Ou 

seja, se a editora não tem quem faça a editoração dos textos, estes chegarão até o leitor 

praticamente como foram encaminhados. Cremos que se trata de um procedimento 

equivocado. Os resultados são facilmente percebidos, quando não se precisa chegar ao 

cúmulo de imprimir folhas com “erratas”, que, no mais, só apontarão erros gritantes.  

Fazer a editoração científica  de uma revista, uma coletânea, uma monografia, 

uma tese  ou um livro não é tão simples como pode parecer. O objetivo é obter um 

trabalho bem organizado, que só se valorizará com sua coerência em termos de 

redação e metodologia, o que constitui para o documento original fator condicionante 

de maior aceitação pelo público. Em suma, o que se deve buscar é uma apresentação 

unificada quanto à forma extrínseca e intrínseca do original (cf. Dória, p. 31). Trata-

se de uma tarefa complexa quando se considera que revistas e coletâneas científicas 

são  formadas por textos de diferentes autores, cada um dos quais  com suas 

peculiaridades e, eventualmente, com um determinado tipo de problema. 

“Editoração”, no processo de comunicação escrita, significa preparar originais para 

publicação,  não apenas tecnicamente, mas também quanto ao conteúdo.  No caso de uma revista, 

trata-se de “preparar os originais” que compõem determinada edição – cada original isoladamente, 

assim como todos os originais entre si. Para tanto, duas coisas entram em consideração, segundo 

Kotait (p. 12-13) e Houaiss (1975a/b): a revisão e a normalização.  

A revisão liga-se com a correção da gramática e do texto. Observa-se, comumente, que a 

grande dificuldade na transmissão da informação é devida quase que exclusivamente à falta de 

conhecimento da gramática e de técnicas de redação. A normalização diz respeito às regras 

científicas e da própria editora, abrangendo do artigo à monografia. Nem sempre uma  editora 

tem pessoal capacitado para editorar trabalhos científicos, o que envolve domínio da língua, 

adoção de um “manual de estilo”, posse de uma ampla cultura geral, conhecimento de normas, 

zelo pela qualidade, uma boa dose de paciência e muita diplomacia.  

Uma coisa é certa: se, como diz Severino (1978, apud Kotait, p. 13), não se 

admite a elaboração de um trabalho científico “ao sabor da inspiração intuitiva e 

espontânea, sem que se obedeça a um planejamento e à aplicação de um método”, o 

mesmo vale, a nosso ver, para o editor científico. 
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Revisão de texto 

 

Fugindo um pouco de obras e manuais de técnicas de redação, todos eles, por via 

de regra, de grande qualidade e utilidade, citemos aqui a página eletrônica de uma empresa 

que, como nós, se vê diretamente envolvida com a produção e finalização de textos6:   

 

O trabalho de revisão é o aprimoramento do texto, da comunicação 
escrita. É o controle da qualidade desse material do ponto de vista da 
sintaxe, do uso de palavras sem equívocos de significado, da pontuação, 
das regras de concordância verbal e nominal, das normas técnicas 
estabelecidas para dar uniformidade ao texto. Enfim, a utilização mais 
precisa dos recursos que a língua oferece na busca da boa comunicação. 

 

A revisão começa com o próprio autor. Escrever implica reescrever um texto quantas vezes 

for necessário, como faziam os grandes escritores do tempo do lápis e da borracha ou das velhas 

máquinas de escrever. Muita coisa se modifica no curso das versões sucessivamente melhoradas. 

Mesmo assim, o editor deve revisar os textos. Vejamos mais uma vez o mencionado site:  

 

Produzir um material escrito de qualidade, que atinja os objetivos, não se limita 
à organização adequada dos dados e das informações, à redação do texto e à 
definição da melhor solução gráfica. Todo texto graficamente produzido 
precisa da aprovação de um profissional especializado nas letras: o revisor.  

 

Ante um erro ou uma ambigüidade,  o leitor não saberá se isso decorre de uma revisão  

que deixou de ser feita ou de uma falha no raciocínio ou nos procedimentos do autor. Segundo 

Castro (1976), “um trabalho medíocre não passará a ser bom na fase de revisão; mas um 

trabalho, por excelente que seja, não sobrevive a uma revisão descuidada”.  

Como se pode ver, “revisão” não é tão-somente uma questão de sanar falhas de 

ortografia ou concordância, mas também de burilamento da estrutura e da exposição. Erros 

de concordância, regência, colocação e pontuação podem ser corrigidos impunemente, sem 

que a substância da mensagem seja modificada. No caso de “infrações textuais”, que 

podem acontecer por descuido do autor ou, por outro lado, em razão de um especial 

domínio do idioma por parte dele, é preciso muito cuidado com a revisão.  

O fato é que deve ser preservada a autenticidade e a fidedignidade do original. 

Por isso, é preciso consultar o autor para saber se as alterações com vistas a uma 

                                                                 
6  Referimo-nos ao site www.holoedro.com.br, da Holoedro Serviços Editoriais. 
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melhor formulação do original não agridem a substância da mensagem que ele tem 

em mente, principalmente no caso de passagens obscuras. O perigo a evitar é que,  

não sendo  o preparador um bom conhecedor da matéria, se subverta, altere ou mesmo 

inverta o sentido de trechos ou, ainda, se provoque uma matização não desejada pelo 

autor (cf. Houaiss, 1975a, p. 63). Enfim, principalmente em casos mais críticos, o que 

se  faz necessário é que sempre haja um diálogo entre o preparador de texto e o autor, 

a quem devem ser submetida a  edição feita. 
 

 

Normalização editorial e científica 

 

O editor científico deve preocupar-se com a normalização editorial  dos textos – de 

cada texto isoladamente e do conjunto de originais. Presume-se que toda editora proceda a 

uma normalização dos textos que aceita para publicação. Para isso ela geralmente tem ou 

deveria ter seu “manual de estilo”, que leva em consideração  aspectos como os que se 

ligam à apresentação organizada dos originais, à estrutura do texto, à numeração ou não da 

entretitulação, ao uso de maiúsculas e minúsculas, à formatação, à tipologia a ser 

empregada, ao emprego de  italics, negritos ou sublinhados etc.   

Mas  o editor deve envolver-se também com a normalização científica dos textos. É 

preciso  controlar a adoção correta de regras estabelecidas, com relação ao texto, pelas 

instituições normativas, como, entre nós, uma Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) ou uma Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 

Estamos lidando com textos que são diferentes dos textos de obras literárias. Ou dos textos  

opinativos, interpretativos ou de entretenimento das revistas de interesse geral, 

informativas ou de interesse específico do campo da grande- imprensa. Trata-se aqui de 

revistas especializadas e, mais concretamente, de revistas científicas, voltadas para 

discussões universitárias e de institutos de pesquisa. Exceto em seções especiais como as 

de registros de eventos, notícias,  notas e informações ou mesmo de memórias,  os demais 

textos têm a apresentação característica do trabalho científico, representado por artigos 

analíticos, resenhas, comentários, relatos de pesquisas etc. Se, como dissemos, grande 

parte dos autores tem dificuldade em construir um trabalho plenamente correto, cabe ao 

editor levar a efeito a necessária normalização, sempre mantendo um diá logo com o autor 

para resolver dúvidas, promover esclarecimentos e complementações etc. 
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O editor de texto 

 

Especialmente no caso de revistas científicas, temos um primeiro tipo de editor: 

aquele que se envolve, antes de qualquer coisa, com a estrutura e o funcionamento da 

publicação. Padrão, formato, tamanho, periodicidade. Agenda e seções. Conselho editorial 

ou de referees, formado por pesquisadores externos à instituição, reconhecidos por sua 

maturidade acadêmica. Qualidade, visibilidade, credibilidade, acessibilidade e 

sustentabilidade da revista. Tudo isso está entre as macro-funções de quem chamaríamos 

de “editor-executivo” ou “editor-responsável”.  

O que expusemos neste artigo tem a ver com outro tipo de especialista, que, atuando na 

produção de publicações, obras e coletâneas científicas, chamaríamos de “editor científico” ou 

“editor de texto”. Que é muito mais do que apenas um “revisor”, mesmo que se veja neste  mais 

do que um simples detectador de erros ortográficos ou tipográficos.  

Foi assim que temos exercido a tarefa de editoração ou edição científica das revistas 

Estudos de Jornalismo e Relações Públicas e Comunicação & Sociedade,7 assim como de 

dissertações, teses, monografias, livros de autoria única e coletâneas da área de comunicação. 

É uma filosofia e política de trabalho com a qual, certamente, todos têm a ganhar. 

Tanto documentaristas, bibliotecários e  responsáveis por editoras, quanto os próprios 

autores e, sobretudo, o campo científico e a produção por ele gerada. 
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