
o revisor de	textos,	
um	co-escriba

Luciana	Salazar	Salgado
PPGL/PPGLit - UFSCar



Classificação Brasileira de	Ocupações













A interpretação e a mensuração dessas imagens podem ser
realizadas de modo direito1 com um simples negatoscópio, com ou
sem aumento, e podem ser associadas a sondas periodontais
(LENNON & DAVIES, 1974), a réguas (SCHEI et al., 1959; BJÖRN et
al., 1969; REED & POLSON, 1984; LAVSTED et al., 1986), ao
compasso de ponta seca (HANSEN et al.,1984; ALBANDAR et
al.,1986), a telas ou grades milimetradas (SUOMI et al., 1968; RISE &
ALBANDAR, 1988) e, mais recentemente, a programas de
computador (HAUSMANN et al., 1991; WOUTERS et al., 1988).
______________________

1É jargão de área? "Modo direito" tem um significado claro para
quem vai ler este material?





os cavalos de Diomedes – oitavo trabalho

original

O herói e seus companheiros
chegaram à Trácia pelo mar.
Hércules logo descobriu o
estábulo onde os cavalos
estavam e, enquanto seus
companheiros caíam sobre os
guardas e os amararam, ele
desacorrentou rapidamente os
animais de suas baias e,
segurando-os pelas rédeas, os
conduziu até o navio.

nova textualização

O herói e seus companheiros
chegaram à Trácia pelo mar.
Hércules logo descobriu o
estábulo Ø e, enquanto os outros
desabavam sobre os guardas para
amarrá-los, ele desacorrentou Ø
os animais de suas baias e,
segurando-os pelas rédeas,
conduziu o tropel até o navio.



ritos genéticos editoriais

• textualização:	o	texto se	tecendo (que língua?)

• gêneros (práticas reiteradas,	socialmente pactuadas)

• ethos	discursivo	(coesão:	estilo,	autoria)
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