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Resumo 

Esta pesquisa visa analisar os ritos genéticos editoriais na instituição Serviço Social do 

Comércio (Sesc) de Minas Gerais e de que forma essa dinâmica influencia o trabalho do 

coenunciador editorial. Com base nos pressupostos teóricos da análise do discurso de matriz 

francesa, sobretudo de Dominique Maingueneau ([1995] 2008c, [1998] 2008a), e da noção 

de ritos genéticos editoriais desenvolvida por Luciana Salazar Salgado (2013, 2016), este 

estudo se deteve sobre o corpus composto de textos institucionais/publicitários selecionados 

do período de 2016-2017. Pôde-se perceber que o trabalho desenvolvido por revisores, 

jornalistas, designers e atendimentos no âmbito da comunicação institucional produz um 

discurso coerente com o ethos da instituição. Também foi analisada a construção de uma 

“economia visual” para as peças gráficas. 

 

Palavras-chave: Ritos Genéticos Editoriais; Coenunciador Editorial; Discurso 

Empresarial/Institucional 

 

1. Introdução: o Revisor e a Produção de Textos 

A revolução digital proporcionou o incremento da troca de informações entre as 

pessoas e também entre as empresas/instituições e seus públicos. Isso causou o aumento da 

produção de mensagens empresariais/institucionais que circulam na sociedade pelos meios 

de comunicação, as quais nos “bombardeiam” intensamente. São campanhas publicitárias 

nos vários meios (TV, rádio, internet e mídia impressa), páginas na internet, participações 

nas redes sociais, e-mail marketing, cartazes, folhetos, livretos... 

Buscando compreender como esse tipo de texto é elaborado (em 

empresas/instituições ou em agências de comunicação, no caso de trabalho terceirizado) 

para chegar a seu público, importa considerar que é fruto do trabalho de designers, redatores, 

arte-finalistas, produtores gráficos e revisores de textos. Importa levar em conta também 

que é fruto de diálogos e negociações entre os autores envolvidos nessa produção. 

A respeito dos autores responsáveis por essa escrita, há um sujeito presente de forma 

particular: o revisor de textos. Conhecido como copidesque, preparador de textos, revisor, 
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revisor ortográfico, ou outras denominações, esse profissional – designado como revisor de 

textos daqui em diante –, geralmente formado em Letras ou Comunicação Social, é o 

responsável pela leitura dos textos antes da publicação, é o que se coloca como um outro do 

autor ainda no momento da elaboração do texto, ensejando possíveis futuras leituras e 

permitindo ao autor reler seu próprio texto na condição de leitor. Ana Elisa Ribeiro, na obra 

Em busca do texto perfeito (2016), discute o significado de cada terminologia, as quais se 

relacionam às tarefas desenvolvidas nas diversas etapas do processo de produção editorial. 

Não se trata simplesmente de um trabalho de correção ortográfica, como diria o 

senso comum, mas de “dar as mãos” ao autor para trilhar os caminhos e descaminhos de um 

texto, ajudando-o a elaborar o que será levado a público. No caso dos textos 

institucionais/publicitários, nosso objeto de estudo, é preciso analisar também a forma como 

esse texto é apresentado, o que será melhor detalhado posteriormente. 

 

1.1. O Revisor de Textos e a Instituição 

Ao começar a trabalhar em empresas/instituições, o revisor precisa se ambientar em 

relação à organização que vai atender, compreender a sua identidade e saber ouvir as suas 

demandas, além de estabelecer diálogos transdisciplinares com a Comunicação, área da qual 

ele normalmente faz parte como força de trabalho. Já os demais colegas de trabalho devem 

se adequar ao universo desse profissional que é, via de regra, tido como o expert em língua 

portuguesa ou, ainda, aquele que não entende a linguagem “livre” dos publicitários. No caso 

das agências de comunicação, o revisor deve ter em mente que cada tipo de texto de cada 

instituição pede um olhar diferente. Vê-se que há aí todo um universo de sentido sendo 

construído, o que deixa suas marcas no fio do discurso. 

Assim, esta pesquisa visa instrumentalizar o revisor de textos para atuar nessa fatia 

de mercado, que é ampla (todas as empresas/instituições que produzem e veiculam 

discursos), com ação em várias plataformas de comunicação. Para tal investigação, foi 

escolhida a instituição Serviço Social do Comércio (Sesc) em Minas Gerais. Sou revisora 

de textos no Sesc desde julho de 2012, o que suscitou o interesse pelo tema. Pretende-se 

analisar quais são as particularidades dos processos de produção de texto na instituição e de 

que forma a compreensão dessa dinâmica influencia o trabalho dos revisores de texto. Nossa 

hipótese é que a análise desses processos seja uma possível chave para entender os caminhos 

pelos quais passa o texto institucional antes de chegar ao público. Busca-se, por conseguinte: 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

 Comparar os textos originais com as versões finais, analisando os movimentos de 

sentido empreendidos durante a revisão de textos. 

 Analisar os diálogos entre autor e revisor de textos, compreendendo como os 

caminhos do texto vão sendo delineados. Conforme será detalhado, o autor varia de 

acordo com o contexto, mas em geral trata-se de redator ou jornalista. 

 Contextualizar cada publicação, a fim de contribuir para o entendimento. 

 Analisar a forma de apresentação, ou seja, os diálogos entre o revisor de textos e o 

projeto gráfico, como parte constitutiva da mensagem. 

 

1.2. Breve Panorama das Pesquisas 

O perfil do profissional de revisão de textos em Minas Gerais está presente na 

dissertação Revisor de textos: concepções e formação do profissional em Minas Gerais, de 

Lourdes Nascimento, de 2014. A partir do aporte teórico da Linguística Textual, também 

foram analisados os aspectos relativos à formação do profissional e as concepções de texto 

e de revisão que subjazem à atividade dos profissionais. 

Especificamente em relação ao revisor de textos atuante em agências de publicidade, 

Debbie Mello Noble, em “Quem mexeu no meu texto?”: língua, poder e autoria nos dizeres 

sobre o revisor de textos da publicidade, de 2016, realiza uma análise dos dizeres em relação 

ao revisor de textos nesses ambientes, a partir de entrevistas com os profissionais envolvidos 

na etapa da revisão, utilizando-se da Análise do Discurso pêcheuxtiana. 

Questionando a restrição da noção de linguagem à variedade padrão escrita, a tese 

Um novo paradigma de revisão de texto: discurso, gênero e multimodalidade, de Harrison 

da Rocha, de 2012, definiu a importância de o revisor de textos desenvolver uma visão 

crítica diante do gênero a ser revisado e de outros recursos semióticos que também 

contribuem para a construção de sentido. O autor utilizou-se dos pressupostos da Teoria dos 

Gêneros Textuais, da Teoria da Multimodalidade e da Ideologia. 

A pesquisa de doutorado de Luciana Salazar Salgado foi a que mais contribuiu para 

este trabalho, pois nos indicou o direcionamento epistemológico a se adotar. A tese, de 2007, 

intitulada Ritos genéticos no mercado editorial: autoria e práticas de textualização, que deu 

origem ao livro Ritos genéticos editoriais: autoria e textualização, trata da noção de ritos 

genéticos editoriais e de coenunciador editorial, por meio da análise discursiva de um corpo 

de textos destinados a publicação que se encontravam em processo de revisão de textos em 

coletivos de profissionais revisores. 
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2. Fundamentos Teóricos 

O conceito teórico basilar deste trabalho é a noção de discurso, notadamente no 

âmbito da análise do discurso de matriz francesa. Dominique Maingueneau, na obra Análise 

de textos de comunicação, afirma que discurso 

pode designar tanto o sistema que permite produzir um conjunto de textos, quanto 

o próprio conjunto de textos produzidos: “o discurso comunista” é tanto o conjunto 

de textos produzidos por comunistas, quanto o sistema que permite produzir esses 

textos e outros ainda, igualmente qualificados como textos comunistas ([1998] 

2008a, p. 51). 

 

Para Luciana Salazar Salgado (2016, p. 46), discursos “são sistemas de restrições 

semânticas (de condicionamento dos sentidos dos dizeres) indissociáveis das práticas sócio-

históricas (condicionantes dos lugares e dos modos de dizer)”. 

 

2.1. As Cenas no Discurso 

Sobre os “sistemas de restrições semânticas” a que se refere Salgado, Maingueneau 

esclarece que não se trata de um manual prescritivo para escrita, mas “um filtro que fixa os 

critérios em virtude dos quais certos textos se distinguem do conjunto dos textos possíveis 

como pertencendo a uma formação discursiva determinada” ([1995] 2008c, p. 48). De 

acordo com o autor, a formação discursiva é sistema pelo qual as palavras adquirem sentidos 

específicos, que são aqueles que o enunciador intenciona dar. 

Salgado estabelece uma relação com os textos publicitários, que nos interessam aqui, 

pois nestes “[...] todos os elementos do sistema devem, por definição, evocar muito 

prontamente certas coisas (e, ao mesmo tempo, rechaçar outras) de modo contundente. A 

gestalt do que se comunica é ela própria comunicação” (2016, p. 149, grifo da autora). Isso 

nos leva a pensar que tais tipos de discurso devem instituir uma cena de enunciação muito 

bem definida, em virtude da intenção de persuadir, que é própria desses. Essa noção pode 

ser dividida em três cenas: a cena englobante, a cena genérica e a cenografia. 

A cena englobante é a que corresponde ao tipo de discurso. Quando recebemos um 

folheto na rua, devemos ser capazes de determinar a que tipo de discurso ele 

pertence: religioso, político, publicitário etc. [...] ([1998] 2008a, p. 86, grifo do 

autor). 

 

A cena genérica diz respeito ao gênero de discurso. A cena englobante e a cena 

genérica constituem o quadro cênico do texto, que é o que “define o espaço estável no 

interior do qual o enunciado adquire sentido” (p. 87). Já cenografia é a cena efetivamente 
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construída pelo texto, é a “historinha” elaborada pelo texto para transmitir sua mensagem. 

No caso de um texto publicitário, é, por exemplo, a propaganda divertida de cerveja, que 

atrai os consumidores e faz com que eles repliquem aquelas piadas. 

 

2.2. O Tom do Discurso: Ethos e Fiador 

Retomando o texto publicitário como exemplo, é preciso pensar que há uma voz que 

fala, um “sujeito” que se coloca, que transmite a mensagem da empresa/instituição em 

questão, engendrando um tom ao discurso. Trata-se aqui da noção de ethos:  

Esse é o tipo de fenômeno que, como desdobramento da retórica tradicional, 

podemos chamar ethos: por meio da enunciação, revela-se a personalidade do 

enunciador. Roland Barthes salientou a característica essencial desse ethos: “São os 

traços de caráter que o orador deve mostrar ao auditório (pouco importa sua 

sinceridade) para causar boa impressão: são os ares que assume ao se apresentar. 

[...] (MAINGUENEAU, [1998] 2008a, p. 97-98, grifos do autor). 

 

Conceito que vale para textos orais e escritos e que faz emergir “uma instância 

subjetiva que desempenha o papel de fiador do que é dito” (p. 98, grifo do autor). Para que 

a persuasão se efetive, fiador e público precisam partilhar do mesmo ethos, para que o 

público se identifique com o que é dito e lhe confira legitimidade. 

Em última instância, a questão do ethos está ligada à da construção da identidade. 

Cada tomada da palavra implica, ao mesmo tempo, levar em conta representações 

que os parceiros fazem um do outro e a estratégia de fala de um locutor que orienta 

o discurso de forma a sugerir através dele certa identidade (MAINGUENEAU, 

2008, p. 59-60). 

 

Tudo isso se processa no âmbito do discurso e, para que possamos analisar 

discursivamente um enunciado, é preciso delimitar as marcas linguísticas da enunciação: 

1) A situação de enunciação: enunciador e coenunciador, momento e lugar da 

enunciação – referência de tempo e espaço, de quem fala e para quem fala. 

2) Os conceitos de pessoa e não-pessoa: o uso dos pronomes pessoais – o uso de eu 

e você como vestígios de enunciador e coenunciador; o uso da terceira pessoa 

como a não-pessoa; o uso do nós no contexto empresarial, etc. 

3) A modalização: a forma como a mensagem é transmitida, o que é feito por meio 

da escolha dos modos e tempos verbais e da forma como a presença do enunciador 

fica marcada no enunciado. 

4) Embreagem e embreante: a embreagem é o conjunto das operações realizadas pelo 

enunciado na situação de fala; e os embreantes são as marcas de pessoas, ou seja, 
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os pronomes pessoais e possessivos, entre outros (embreantes de pessoas), e as 

marcas de temporais e espaciais, ou seja, os dêiticos temporais e espaciais. 

Essas marcas linguísticas constituem as categorias de análise desta pesquisa e serão 

aclaradas no momento da análise dos textos selecionados como corpus. 

Essa análise será feita, lembrando, sobre a produção textual de uma instituição, o 

Sesc. Não se trata aqui de analisar detidamente o Sesc, mas é preciso considerar que tais 

particularidades conformam um universo semântico. Quer dizer, o discurso de uma 

instituição é fruto dela e ao mesmo tempo a legitima. 

 

2.3. Ritos Genéticos e Coenunciador 

Quanto ao sujeito que aí fala, trata-se daquele que tem a vocação enunciativa, ou 

seja, as “condições assim postas por uma formação discursiva para que um sujeito nela se 

inscreva, ou, melhor, se sinta ‘chamado’ a inscrever-se nela”, explica Maingueneau ([1995] 

2008c, p. 130). Aqui introduzimos o conceito basilar da obra desse autor, os ritos genéticos, 

que são, segundo ele, “o conjunto de atos realizados por um sujeito em vias de produzir um 

enunciado” (p. 132). Conforme detalha Salgado, 

Maingueneau inclui nesse conjunto os documentos escritos, os rascunhos e esboços, 

e também comportamentos não escriturais como viagens e meditações, enfim, toda 

uma sorte de ações de pesquisa ou preparo – coleta, checagem, visita, entrevista etc. 

– diretamente envolvidas com uma dada produção escrita (SALGADO, 2016, p. 

163, grifos da autora). 

 

Para Maingueneau, esses ritos pessoais não podem ser considerados pura inspiração, 

já que constituem um dos caminhos pelos quais o discurso define suas restrições. De acordo 

com ele, “a maneira pela qual o texto é produzido e pela qual é consumido estão ligadas” 

([1995] 2008c, p. 134). Para Salgado, “os ritos genéticos são gestos conjuradores, na 

medida em que constroem um lugar social – o de autor – que, espera-se, deve legitimar essa 

construção” (2016, p. 166, grifo da autora). Sem pretender abordar a questão da autoria, que 

não constitui o foco desta pesquisa, vamos nos deter na discussão sobre a alteridade, para a 

qual é preciso considerar que não há na enunciação a etapa da emissão e, depois, a da 

recepção. Ao contrário, ambas ocorrem durante a enunciação, pois, em todo discurso, há 

sempre a presença de um outro. 

“Toda enunciação contempla manobras interlocutivas que procuram controlar a 

interpretação do que se diz com base em expectativas construídas entre os interlocutores – 

sobre si mesmos, sobre o outro, sobre o outro desse outro de si” (p. 131-132). Mais do que 
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isso, a enunciação não tem sentido se não for significante para todos os enunciadores. 

Maingueneau propõe as seguintes instâncias: 

[...] leitor invocado, um interlocutor que é explicitado nos vocativos do texto; outra, 

a que chama leitor instituído, instância que a própria enunciação implica; e as 

noções de público genérico, caracterizado socialmente conforme o gênero da 

publicação, e de público atestado, aquele que efetivamente entra em contato com a 

publicação (MAINGUENEAU, 1996, p. 38 apud SALGADO, 2016, p. 132). 

 

Além dessas instâncias, é posta em cena a noção de coenunciador: “correlativo de 

enunciador, para acentuar que a enunciação é, de fato, uma coenunciação, na qual dois 

participantes desempenham um papel ativo (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 

155 apud SALGADO, 2016, p. 131). 

 

2.4. Ritos Genéticos Editoriais 

Salgado parte dos ritos genéticos de Maingueneau para abordar uma parte específica 

do processo de produção dos enunciados: o tratamento editorial dos textos que se destinam 

à publicação e, mais especificamente, a revisão de textos: 

Para entender melhor esse ofício, que, no limite, opera na “vitalidade dos textos”, 

proponho que seja entendido como parte do que chamarei ritos genéticos editoriais: 

no processo editorial, os originais do autor passam por diversas etapas de 

constituição do texto que vai a público; em certa medida, esse texto ainda está sendo 

escrito, e essa etapa autoral inclui a leitura de um outro autorizado a fazer 

intervenções (difíceis de discriminar previamente) em diversos âmbitos do texto 

(difícil prever até que ponto) (SALGADO, 2016, p. 162, grifos da autora). 

 

Esse “outro autorizado” é quem Salgado chama de coenunciador editorial, aquele 

que oferece ao autor a sua leitura, aponta caminhos de interpretação e direções para 

possíveis releituras e reescritas, sempre considerando os âmbitos extralinguísticos que 

constituem a produção de sentido, numa atividade de textualização que abre uma vez mais 

o texto antes da publicação, propondo-se a uma interlocução marcada. Marcada fisicamente, 

em cada sugestão de alteração que o coenunciador propõe ao autor e recebe dele uma réplica, 

que dá origem a uma tréplica, até que o texto se configure como final.  

Nessa dinâmica, diversos lugares discursivos se põem como pontos nodais de uma 

rede. O lugar de autor é um deles, é um móbil de certas trocas. O lugar de 

coenunciador editorial é outro, conexo ao de autor. Dele, um leitor profissional 

oferece ao autor a explicitação da interlocução que todo texto supõe (e, no caso das 

publicações, pretende), e o autor pode tomar distância de seu texto, voltando a ele 

para produzir uma versão pública consistente (SALGADO, 2013, p. 275-276). 

 

2.5. A Forma e o Conteúdo: Revisando o Projeto Gráfico 
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Como estamos falando de textos institucionais/publicitários, é essencial considerar 

a forma, ou seja, o projeto gráfico que dá corpo a esses textos. Afinal, o espaço da página – 

um folheto, cartaz, banner, etc. – é o que se tem para apresentar a mensagem que 

determinada empresa/instituição pretende transmitir. Assim, é preciso aproveitar todos os 

recursos visuais e gráficos disponíveis, tanto para transmitir o conteúdo quanto para atrair a 

atenção do leitor, com uma apresentação visual bem organizada e atraente, com clareza: 

“Nosso maior serviço aos leitores é fazer por eles o máximo possível do trabalho de pensar 

– colocado em termos simples, apresentar a informação de que eles precisam com clareza” 

(WHITE, [1928] 2006, p. 61, grifos do autor). 

Não se trata aqui de analisar os projetos gráficos em si, mas de analisar a forma como 

o coenunciador editorial interfere e estabelece diálogos transdisciplinares com os 

profissionais do Design. 

Compreendendo a função do Design, o coenunciador editorial considera em sua 

leitura que os sinais gráficos, por exemplo, atuam como “definidores de identidade”, 

“localizadores” e “auxiliares de navegação”, pois “Todos os sinais fazem parte de um 

sistema deliberado de pistas. Esse sistema é mais do que um índice bem apresentado, 

decorado com fotos que atuam como enfeites. Abrange detalhes voltados para prestar 

serviços [...]” (WHITE, [1928] 2006, p. 195, grifos do autor). Assim, ao dar destaque a uma 

informação ou estabelecer hierarquias, damos ao leitor chaves de interpretação:  

Ao introduzir mudanças, como um maior intervalo entre linhas ou um peso maior, 

o designer cria um destaque na uniformidade da textura. A mente percebe esse 

destaque como algo importante. Criar importância estabelece uma ordem, ou 

hierarquia, entre os elementos da página, e cada mudança sucessiva introduz uma 

nova relação entre as partes. As mudanças de ênfase dentro da hierarquia são 

indissociáveis do efeito que provocam sobre o sentido verbal ou conceitual do 

conteúdo (SAMARA, 2007, p. 23). 

 

Conforme as análises buscarão mostrar, o projeto gráfico está a serviço do conteúdo, 

e não apenas do rigor estético, numa certa “economia visual”. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

Para a realização desta pesquisa, foi escolhida a instituição Serviço Social do 

Comércio (Sesc) em Minas Gerais. Sou revisora de textos na instituição desde julho de 

2012, o que me permitiu observar na prática os preceitos dos ritos genéticos editoriais e 

acompanhar algumas etapas do processo de produção dos textos, bem como ter acesso ao 

contexto de produção de cada discurso. O corpus de análise constitui-se de textos 
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institucionais/publicitários (peças gráficas impressas e digitais destinadas a divulgação para 

públicos específicos ou gerais) nos quais pude observar o desenrolar dos ritos genéticos 

editoriais na interlocução entre o coenunciador editorial e os autores, com as suas marcas 

no discurso. O período selecionado é de 2016 a 2017. 

Em ambientes onde atuam profissionais de diferentes formações, mas dentro da 

mesma área de atuação, é natural que os conhecimentos adquiram caráter de fronteira, pois 

são sempre postos em diálogo, porque estão a serviço do trabalho a ser entregue. Os atores 

envolvidos nos ritos genéticos editoriais do Sesc são: uma jornalista que atua como redatora 

publicitária, uma coenunciadora editorial (revisora de textos), designers e atendimentos, que 

variam de acordo com o tema do texto em questão, seguindo as subdivisões de tarefas no 

setor de Comunicação do Sesc. O fato de não haver a figura do publicitário traz impactos 

ao trabalho, pois, como não há o profissional que concentra a autoria do texto, a produção 

textual se torna mais colaborativa, em que todos atuam de forma harmônica3. 

Assim, buscou-se analisar: quais são as particularidades dos ritos genéticos editoriais 

na instituição Sesc e de que forma a compreensão dessa dinâmica influencia o trabalho do 

coenunciador editorial?  

Foram analisados quatro textos institucionais/publicitários – designados na seção 

seguinte como mensagens – de acordo com os referenciais teóricos apresentados 

anteriormente. Também faz parte da análise a contextualização de cada mensagem. 

Seguindo a proposição de Luciana Salazar Salgado para os ritos genéticos editoriais, 

compuseram a análise: o texto original; as alterações propostas pela revisora de textos (na 

prova de revisão ou enviadas por e-mail) aos demais coenunciadores, que variam de acordo 

com cada contexto, conforme será especificado; e o texto final aprovado para publicação. 

 

4. Análise das Mensagens 

Mensagem 1: texto enviado por e-mail aos inscritos nas oficinas de arte oferecidas 

pelo Sesc Palladium (centro cultural do Sesc). O objetivo é fazer com que as vagas dos 

desistentes possam ser direcionadas aos interessados que ficaram na lista de espera. 

Texto original: 

                                                 
3 Sobre a figura do publicitário no processo de produção, ver Noble, 2016. 
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Figura 1 – Mensagem para os inscritos nas oficinas do Sesc Palladium 

 

Texto sugerido: 

Fez a sua inscrição, mas não poderá vir? 

Por favor, avise-nos, pois a sua desistência impede que outro candidato seja 

selecionado. Queremos que todos os interessados sejam atendidos, então 

contamos com a sua ajuda. 

Clique aqui e avise-nos. 

As alterações realizadas na primeira e segunda frases visam a melhorar a escrita, 

tornando a mensagem mais clara. Já a manobra realizada na terceira frase substitui o 

enunciado “Queremos 100% de aproveitamento em nossas oficinas” – uma diretriz interna, 

que não interessa ao participante da oficina – por uma informação que visa contribuir para 

a construção do ethos do Sesc Palladium como instituição que democratiza o acesso a arte 

e cultura: “Queremos que todos os interessados sejam atendidos”. Buscou-se inscrever o 

discurso na formação discursiva a que pertence o Sesc. Com esse argumento, o fiador desse 

discurso se dirige ao participante para pedir a sua ajuda, num movimento de legitimação do 

discurso, já que há uma fila sendo respeitada, e de aproximação com o outro, buscando gerar 

identificação: “contamos com a sua ajuda”, “ajude-nos”. Trata-se aqui do diálogo com o 

leitor invocado, que, nesse caso, coincide com o público atestado, conforme proposto por 

Maingueneau. Para compreensão do contexto, tem-se que as oficinas de arte do Palladium 

são gratuitas e, dessa forma, os interessados se inscrevem, mas nem sempre comparecem, o 

que impede que outras pessoas sejam selecionadas. Assim, há reclamações dos que não 

foram contemplados e, por outro lado, vagas sobrando. O trabalho de interlocução entre os 

coenunciadores teve, dessa forma, o objetivo de ajudar a resolver essa questão. 

Mensagem 2: texto em que o Sesc manifesta sua satisfação com a conquista do título 

de Patrimônio Cultural da Humanidade pelo Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo 

Horizonte/MG. A peça produzida é um galhardete, ou seja, uma espécie de bandeira que foi 

afixada em postes em alguns pontos da capital mineira. A logomarca da Pampulha com seu 

novo título contextualiza a frase, que foi traduzida para a língua inglesa também. 

Texto original: 
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O Sesc se orgulha dessa conquista para Belo Horizonte e para o mundo. 

Textos propostos: 

1) Patrimônio mundial da humanidade: satisfação para os mineiros e para o 

Sesc. 

2) O Sesc compartilha da satisfação de abrigar um patrimônio mundial da 

humanidade. 

3) O patrimônio é de todos. O Sesc compartilha dessa satisfação. 

De acordo com as orientações da coordenadora do setor, era preciso estender a 

satisfação do Sesc aos cidadãos, já que a peça seria assinada em parceria com a Prefeitura 

de BH. Além disso, a ideia de duas frases quebradas era chamativa, típica de textos 

publicitários. Dessa forma, o texto sugerido pela coenunciadora passou a ser: 

O patrimônio é de todos. Satisfação para os mineiros e para o Sesc. 

No entanto, ao seguir para a aprovação da Prefeitura, outro coenunciador alterou o 

texto ainda uma vez, tornando-o mais coloquial: 

A Pampulha é nossa e agora do mundo. Alegria para os mineiros e para o Sesc. 

A primeira frase tornou-se mais calorosa, pois a escolha do dêitico nossa, pronome 

possessivo, que representa o nós, para o lugar do pronome indefinido todos, que é genérico 

e distante, coloca a Pampulha como lugar afetivo, em vez de apenas um espaço geográfico. 

O uso do nós configura a coletividade, eu, você, todo mundo, de forma ampla e difusa (o 

que inclui o próprio Sesc). E esse nós vê a sua Pampulha sendo reconhecida pelo mundo, o 

que se torna motivo não de satisfação, que é algo do âmbito da formalidade, mas de alegria 

mesmo, sentimento simples, puro, como aquele que temos quando alguém do nosso afeto 

se destaca em alguma premiação, por exemplo. Uma cenografia semelhante a que temos, 

como coletividade, em competições mundiais como a Copa do Mundo, por exemplo. 

O dêitico temporal é indica a força da conquista, mesmo quando está em elipse: de 

agora em diante, é do mundo – mas sem deixar de ser nossa. O embreante nós volta para 

fechar o enunciado, representado pelos termos mineiros e Sesc, deixando a marca dos 

vestígios de enunciador e coenunciador expressa na não pessoa nós. O Sesc, dessa forma, 

mostra-se alegre por partilhar de uma alegria tão representativa para os mineiros, em termos 

de cidadania, mostrando-se atento e participativo. A identificação com o público mineiro é 

buscada através da modalização do discurso no sentido de associar o seu ethos ao da 

instituição pública que representa os cidadãos, a Prefeitura. 
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Mensagem 3: cartaz de divulgação da programação do Sesc Palladium do mês de 

abril. A peça traz um exemplo de atrações de cada área cultural: música, cinema, teatro, etc. 

Nesse caso, a intenção é mostrar como o uso dos estilos de título e subtítulo – hierarquia da 

informação – provoca um visual mais atraente, mais explicativo e torna possível a inclusão 

de mais informações, com a seleção daquelas mais relevantes. 

          

Figura 2 – Cartaz da programação do Sesc Palladium de abril/2017 (versões inicial e final) 

 

A primeira atração, da Música, trazia inicialmente o nome do projeto (Domingos 

Clássicos) seguido do nome da orquestra, todos com o mesmo estilo e com um travessão 

que parecia sobrar no final da linha. A alteração da revisora propôs a divisão em dois estilos: 

título para o nome da orquestra e subtítulo para o nome do projeto, invertendo a ordem de 

linhas para tal. Orquestra Ouro Preto é o que mais chama a atenção do público, já que o 

nome do projeto é uma informação de domínio interno, institucional. Além disso, é uma 

diretriz do Sesc Palladium dar mais destaque ao nome do artista e trazer o nome do projeto 

como um explicativo. A atendimento do Palladium considerou importante substituir o nome 

do projeto pelo nome dos convidados da orquestra na data em questão: Paulo Jobim, filho 

do maestro criador de Garota de Ipanema, e o arranjador Mario Adnet. O apontamento feito 

durante a revisão fez com que a profissional revisse o destaque a ser dado para o evento. 

A mesma questão da hierarquia acontece no evento de Artes Visuais, Exposição 

Trópico. A divisão em título e subtítulo, a exclusão do travessão no final da linha e o itálico 

no nome da exposição trazem mais clareza à informação e a ideia de que houve um cuidado 
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com aquelas duas linhas de informação. Aqui também foi sugerido retirar o nome do local, 

a Galeria de Arte GTO, já que nas demais programações não há referência a local. 

A respeito do projeto gráfico, a peça gráfica organiza as informações de área (em 

alguns casos, o nome do projeto), data e horário em caixinhas logo abaixo do título. No caso 

do evento de Literatura, originalmente constava Literatura para a área e, ao lado, 

Literaturas: Questões do Nosso Tempo para o projeto, num evento chamado A Autoficção 

na Cena Literária Contemporânea do Brasil, ou seja, a informação Literatura estava 

bastante redundante, por isso sugeriu-se retirar a primeira menção e dar destaque ao nome 

do projeto, que ficou sozinho na caixinha. São detalhes, mas fazem a diferença e ajudam o 

leitor a se orientar melhor e tornam a peça mais limpa. 

Mensagem 4: folder de divulgação da programação do Sesc Palladium de abril. 

 

Figura 3 – Folder da programação do Sesc Palladium de abril/2017 (em detalhe) 

 

Trata-se de uma peça feita para ser dobrada até caber no bolso. Isso significa que as 

informações são resumidas, o que exige um projeto gráfico bem elaborado, econômico, além 

de um trabalho de edição do texto que dê conta dessa necessidade. Cada milímetro conta, 

então todos os sinais gráficos são utilizados com a maior parcimônia: 

 As informações de data, horário e local são separadas por uma barra vertical (|), que 

ocupa pouco espaço na linha e compartimentaliza as informações. 

 Os intervalos de tempo dispensam a preposição de (5 a 08/04) e das (14h às 18h). 
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 Nos títulos, as iniciais maiúsculas nos eventos obedecem ao padrão de divulgação do 

Sesc, mas nas informações iniciadas após a barra vertical e onde não é necessário 

(plateia reduzida, por exemplo), as minúsculas ajudam no ganho de espaço. 

 Nos títulos, o travessão separa o nome do evento do nome de seu realizador, para 

separar as informações de forma visual (ex.: Vaga Carne – Grace Passô), mas nos casos 

em que os nomes têm subtítulo, usa-se dois-pontos, que ajudam no ganho de espaço 

(ex.: Oficina Tatuagens Urbanas: Inscrições no Corpo da Cidade). 

A peça analisada é um resumo dos principais aspectos considerados na revisão das 

peças gráficas do Sesc, sendo que a “economia visual” aqui é levada ao extremo, em função 

do espaço. Desde 2012, os padrões de escrita do Sesc vêm sendo definidos e negociados de 

forma conjunta com o projeto gráfico, como parte dos ritos genéticos editoriais de cada 

publicação, pois ambos andam de mãos dadas a fim de comunicar com o público. 

 

5. Considerações Finais 

Esta pesquisa procurou demonstrar quais as particularidades dos ritos genéticos 

editoriais na instituição Sesc, com o intuito de compreender como a consciência dessa 

dinâmica influencia o trabalho do coenunciador editorial. Dessa forma, buscou-se lançar 

luzes sobre o trabalho desse coenunciador em um ambiente institucional/empresarial, que 

se desenvolve em constante interlocução com os profissionais de uma área próxima à área 

de Letras: a Comunicação. Durante as análises, pôde-se perceber como a compreensão da 

dinâmica dos ritos genéticos editoriais aliada aos estudos que envolvem o ofício de revisão 

de textos – no nosso caso, a análise do discurso de matriz francesa – impactam as manobras 

realizadas textualmente, já que é forte a compreensão das necessidades daqueles que 

escrevem e buscam o olhar do leitor autorizado, ou seja, o profissional de revisão de textos. 

Pôde-se perceber como acontece, durante a interlocução entre os coenunciadores 

editoriais, marcada nas idas e vindas do texto, o que Luciana Salazar Salgado define como 

ritos genéticos editoriais: ainda que o texto esteja correto do ponto de vista gramatical, há 

sempre brechas para deriva, às quais o revisor deve se ater a fim de mostrar ao autor os 

caminhos possíveis que determinada textualização pode seguir, inclusive apontando 

caminhos preferenciais de acordo com cada necessidade. Inclusive, equilibrar a necessidade 

de cada autor com os aspectos que tangem à construção do ethos da instituição, que talvez 

seja o ponto mais essencial do trabalho com empresas/instituições, dentro de uma formação 

discursiva determinada, é outro desafio que se expressa nos movimentos de textualização. 
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É um trabalho de escuta e de leitura. Leitura do texto, mas também leitura do outro e do 

mundo. Todo esse movimento visa a garantir ao autor os traços de sua autoria. De acordo 

com Salgado, os textos têm um duplo funcionamento, na medida em que são unidades de 

sentido e são inacabáveis, ou seja, têm em si a “condição de inteireza” e a “condição de 

abertura” (2016, p. 188). Por isso, há sempre a possibilidade de recomposições. 

Quando se lida com profissionais de áreas complementares à nossa, é normal que se 

estabeleçam intercâmbios entre os conhecimentos, num diálogo constante, que resulta em 

uma construção em conjunto. Assim é que, num trabalho em que a forma e o conteúdo 

precisam caminhar juntos para transmitir as informações, os saberes das palavras se aliam 

aos saberes do design gerando uma forma de raciocinar muito própria, baseada em um 

sistema de padrões que é norteador das escolhas futuras. Buscamos mostrar, com as duas 

últimas análises, os principais eixos que norteiam o que chamamos de “economia visual”. 

Na prática, os projetos gráficos novos do Sesc são feitos com base nesses eixos. 

Por fim, importa mencionar que o corpus da pesquisa é recente (2016-2017) 

justamente porque os resultados dos meus estudos e investigações vem sendo colocados em 

prática de forma mais contundente a cada dia, gerando maior confiança e bons feedbacks 

por parte dos meus pares e gestores. Aquilo que, na linguagem empresarial, seria a diretriz 

“alinhar o discurso” encontra ressonância na textualização, ou seja, no discurso. 
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