
Revisão de Textos 

Ementa 

Para muitos, a revisão de textos é um trabalho exclusivamente técnico, pois não se 

associa a tal atividade a complexidade que envolve os processos de calibragem do texto do 

outro. Porém, embora, em certa medida, normativo, esse trabalho não se dá apenas na ordem 

da prescrição ou da aplicação de protocolos. Nesse contexto, ao considerar a língua numa 

dimensão discursiva, propõe-se um método para abordagem da revisão de textos, com base 

nas noções de interlíngua, regimes de genericidade e ethos discursivo. 

 

Objetivo 

Caracterizar, de uma perspectiva discursiva, a revisão de textos em meio às demais 

atividades de edição compreendidas nos processos de tratamento editorial. 

 

Cronograma 

Aula 

 

Proposta 
 

 

Atividade 
 

1  (05/09) 

apresentação do curso e do 

plano de ensino; 

discussão inicial sobre texto e 

revisão de textos. 

atividade prática 1 

2  (12/09) 

feedback da atividade 1; 

apresentação das diversas 

etapas de trabalho com o texto. 

atividade prática 2 

3  (19/09) 

feedback da atividade 2; 

discussão das diferenças 

básicas entre as diversas etapas 

de trabalho com o texto – 

preparação de originais e 

copidesque. 

atividade prática 3 

4  (26/09) 

feedback da atividade 3; 

discussão das diferenças 

básicas entre as diversas etapas 

de trabalho com o texto – 

revisão de textos, batida de 

emendas e normalização. 

atividade prática 4 

5  (03/10) 

feedback da atividade 4; 

discussão das noções de 

interlíngua, ritos genéticos 

editoriais e ethos discursivo. 

atividade prática 5 

6  (10/10) 

feedback da atividade 5; 

reflexões sobre estilo, autoria, 

coesão e coerência. 

atividade prática 6 



7  (17/10) 

feedback da atividade 6; 

compreensão da revisão de 

textos numa perspectiva 

discursiva. 

atividade prática 7 

8  (24/10) 

feedback da atividade 7; 

identificação das diferentes 

modalidades/variantes 

linguísticas e de sua 

importância em diferentes 

gêneros. 

atividade prática 8 

9  (31/10) 

feedback da atividade 8; 

discussão sobre o ensino da 

língua/linguagem por uma 

perspectiva discursiva, 

considerando seu uso e suas 

diferentes formas de 

manifestação, como um meio 

de auxiliar o trabalho de 

revisão e a análise 

interpretativa de textos. 

atividade prática 9 

10  (07/11) 

feedback da atividade 9; 

ênfase para a importância da 

pesquisa em diferentes fontes 

de informação na atividade de 

revisão. 

atividade prática 10 

11  (14/11) 

feedback da atividade 10; 

discussão da importância da 

abordagem do autor/cliente no 

texto. 

atividade prática 11 

12  (21/11) 

feedback da atividade 11; 

confecção de orçamentos e 

discussão da importância de se 

esclarecer os tipos de serviço 

editorial ao autor/cliente. 

atividade prática 12 

13  (28/11) 

feedback da atividade 12; 

discussão da aplicabilidade do 

método discursivo de 

abordagem da revisão de 

textos. 

atividade prática 13 

14  (05/12) 

feedback da atividade 13; 

discussão da aplicabilidade do 

método discursivo de 

abordagem da revisão de 

textos. 

reflexão sobre os 

desdobramentos das 

atividades propostas para o 

trabalho com textos 

 

 

Certificação 

 

Haverá emissão de certificado para os alunos que tiverem frequência mínima de 75%. 
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