
 

Ritos genéticos editoriais - do impresso ao audiolivro: as circunscrições da 

coenunciação editorial  

 

Neste trabalho de Iniciação Científica buscamos pensar, a partir do lugar do 

revisor/editor de textos, os processos editoriais adotados pela Secretaria Geral de 

Educação a Distância da Universidade Federal de São Carlos (SEaD-UFSCar). 

Tomamos como objeto de análise o material Reflexões sobre o fazer docente, das 

autoras Aline Maria de Medeiros Rodrigues Reali e Claudia Raimundo Reyes, 

inicialmente nas versões impresso e audiolivro e, mais recentemente, incluímos um 

novo achado: as manobras específicas do roteiro de adaptação textual de uma versão a 

outra. Comparando essas materialidades, focalizamos as questões de autoria implicadas 

nas condições de produção do material didático.  

Pretendemos entender como se dão as definições linguístico-discursivas na 

produção de audiolivros, isto é, quais são as diferenças assumidas em relação ao livro 

impresso e como aparece o tratamento dessas diferenças no processo de adaptação feito 

na versão roteiro. Investigamos quais caminhos podem ser seguidos na produção de 

cada versão do material didático em questão e, ainda, procuramos refletir sobre a 

posição do editor de textos: qual é sua participação na produção dessas versões da 

referida obra? Pressupomos que esse profissional, enquanto “coenunciador editorial” 

(SALGADO & MUNIZ, 2011), além de experimentar o lugar do leitor, em vista da 

percepção pretendida da circulação desses materiais, prova também do lugar de autor, 

na medida em que tece e entrelaça nesses materiais os caminhos e sentidos para tornar 

sua leitura a mais autorizada possível e, assim, produzir “um descentramento do texto-

primeiro, que permite ao autor ser um outro desse outro de si que fez anotações pontuais 

como quem deixa rastros a serem seguidos” (SALGADO, 2011), mantendo a 

interlocução com este autor, a qual pensamos não se basear em questões apenas 

estritamente linguísticas, mas da ordem do discurso – há questões de forma, circulação, 

público-alvo, função social. Diante dessas tantas intervenções possíveis ao editor de 

textos, pensamos ainda que talvez seja possível olhar para seu lugar como uma espécie 

de coautoria ou até mesmo de autoria. 

Para tais abordagens, consideramos as questões de gênero (ou de regimes de 

genericidade, conforme propõe Maingueneau 2004) e também, ou principalmente, os 

meios pelos quais esses materiais são difundidos, sendo estes registros em papel e em 



DVD (áudio). Explicitamos as etapas editoriais de elaboração/produção de tais 

materiais, ou os “ritos genéticos editoriais”, observando as formas de intervenção do 

revisor/editor de textos. 


