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  Wer allen etwas sagen will, kann nur wenigen Spezifisches sagen, 

wer Spezifisches sagt, schließt viele aus. 

[Quem quer dizer algo a todos, só pode dizer coisas específicas a poucos, 

quem diz coisas específicas, exclui muitos.] 

(HOFFMANN, 1983: 139) 

 

Quem quiser dizer algo a muitos, só poderá dizer poucas coisas específicas, 

Quem quiser dizer muitas coisas específicas, só poderá dizê-las a poucos. 

(versão de CINTRA, 2016) 



Resumo 

CINTRA, A. D. Leia (e entenda) a bula: Estudo da compreensibilidade em bulas de 

medicamento brasileira e alemã. 2016. 219 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Nesta dissertação, foi desenvolvida uma análise linguística contrastiva de bulas de 

medicamento brasileiras e alemãs. O principal objetivo dessa análise era identificar o grau de 

compreensibilidade de cada um dos textos, segundo as dimensões do modelo de Karlsruhe: 

Concisão, Correção, Motivação, Estrutura, Simplicidade e Perceptibilidade. Para isso, foram 

retomados conceitos da Linguística Textual e procedimentos da Textologia Contrastiva, como 

as definições de texto e gênero textual, o método de comparação de textos paralelos e o 

estabelecimento de um termo de comparação. De maneira geral, os resultados da análise 

contrastiva indicaram que termos técnicos (no âmbito da simplicidade) e fonte pequena (no 

âmbito da perceptibilidade) não são as principais causas de incompreensão na leitura das 

bulas, como se supôs inicialmente. O estudo evidenciou que desvios na estrutura e na 

concisão das bulas podem ter um impacto tão ou mais negativo na compreensão desses textos 

do que os aspectos anteriormente citados. Além disso, foi possível constatar que cada uma das 

dimensões possui um peso diferente na compreensibilidade das bulas analisadas devido a 

diferenças linguísticas e culturais entre os pares alemão/português e Alemanha/Brasil.  

 

Palavras-chave: bula de medicamento; compreensibilidade; análise contrastiva; dimensões de 

compreensibilidade; modelo de Karlsruhe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

CINTRA, A. D. Read (and understand) the package insert: Study of the comprehensibility 

in Brazilian and German package inserts. 2016. 219 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

In this research, a contrastive linguistic analysis of German and Brazilian package inserts was 

developed. The main aim of this analysis was to identify the degree of comprehensibility in 

each text, according to the Karlsruhe model dimensions: concision, correctness, motivation, 

structure, simplicity and perceptibility. To achieve this aim, it was necessary to review some 

concepts of the Textual Linguistics and procedures of the Contrastive Textology, such as the 

definitions of text and textual genre, the method of comparing parallel texts and the 

establishment of a point of comparison. In general, the results of the contrastive analysis have 

shown that technical terms (in the scope of simplicity) and small font (perceptibility) are not 

the main causes of misunderstanding of package inserts, as it was supposed initially. The 

study has highlighted that deviances in the structure and in the concision of package inserts 

may have an impact in the comprehension of these texts as negative as the aspects 

forementioned, if not more. Moreover, it was possible to notice that each dimension has a 

different weight in the comprehensibility of the analyzed package inserts because of the 

linguistic and cultural differences between German/Portuguese and Germany/Brazil. 

 

Keywords: package insert; comprehensibility; contrastive analysis; comprehensibility 

dimensions; Karlsruhe model 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zusammenfassung 

CINTRA, A. D. Lesen Sie (und verstehen Sie) den Beipackzettel: Verständlichkeitsstudie 

von brasilianischen und deutschen Beipackzetteln. 2016. 219 f. Dissertação (Mestrado) - 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2016. 

 

In der vorliegenden Magisterarbeit wurde eine kontrastive linguistische Analyse 

brasilianischer und deutscher Beipackzettel durchgeführt. Das Hauptziel dieser Untersuchung 

war es, den Verständlichkeitsgrad jedes Textes nach den Dimensionen des Karlsruher 

Modells festzustellen: Prägnanz, Korrektheit, Motivation, Struktur, Simplizität e 

Perzipierbarkeit. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden einige Konzepte aus der Textlinguistik 

und methodologische Verfahren der kontrastiven Textologie herangezogen, wie die Text- und 

Textsortenbegriffe, die Paralleltextmethode und die Festlegung eines Tertium Comparationis. 

Im Allgemeinen haben die Ergebnisse der kontrastiven Analyse gezeigt, dass Termini (im 

Bereich der Simplizität) und die kleine Schriftart (im Bereich der Perzipierbarkeit) nicht, wie 

ursprünglich vermutet, die Hauptverursacher der Verständnisschwierigkeiten bei der Lektüre 

von Beipackzetteln sind. In dieser Studie wurde verdeutlicht, dass Abweichungen in der 

Struktur und in der Prägnanz von Beipackzetteln das Textverständnis stärker behindern als 

andere Kategorien. Außerdem wurde festgestellt, dass sich jede Dimension aufgrund 

linguistischer und kultureller Unterschiede (Deutsch/Portugiesisch und 

Deutschland/Brasilien) in größerem oder geringerem Umfang auf die Verständlichkeit der 

analysierten Beipackzettel auswirkt.   

 

Schlüsselwörter: Beipackzettel; Verständlichkeit; kontrastive Analyse; 

Verständlichkeitsdimensionen; Karlsruher Modell 
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1 Introdução 

Em 1979, Heringer afirmou que as pesquisas de compreensibilidade tinham potencial 

para serem consideradas um âmbito independente de estudos na linguística. Desde então, é 

possível notar os avanços que ocorreram nessa área, tanto com relação ao amadurecimento das 

diversas abordagens teóricas quanto ao número de trabalhos que se ocupam (na teoria ou na 

prática) desse conceito. 

Apesar de muito recentes, esses trabalhos já apresentam resultados que confirmam a 

compreensibilidade como “a condição básica para um compartilhamento bem-sucedido de 

informações e, com isso, um critério de qualidade essencial” 
1
 (BÖTTCHER, 2013: 11), e 

como uma “condição sine qua non de qualquer comunicação” 
2
 (BUCHER, 2005: 1), embora 

concordem que ela deva ser complementada por outros aspectos internos e externos ao texto. 

 Especialmente na comunicação técnica externa, as pesquisas de compreensibilidade 

encontram um vasto campo de investigação. Isso porque, nesse tipo de comunicação, um 

especialista de determinada área deve transmitir uma mensagem a um indivíduo (ou a um 

grupo deles) que não necessariamente possui conhecimentos prévios para compreendê-la. 

Nesses casos, o emissor da mensagem deve avaliar e descobrir a melhor forma de elaborar o 

texto para que sua intenção seja apreendida com sucesso. Quando se trata da área da saúde, a 

responsabilidade de produzir textos compreensíveis é ainda maior, tendo em vista os impactos 

que o entendimento equivocado da mensagem ou mesmo o não entendimento podem causar na 

saúde e na vida das pessoas. 

 Dentro da comunicação técnica externa na área da saúde, as bulas são consideradas “o 

principal material informativo (-instrucional) fornecido aos pacientes na aquisição de 

medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica” (SILVA ET AL., 2000: 185) e, por 

isso, foram escolhidas como objeto de estudo nesta pesquisa de compreensibilidade.  

A bula de medicamento assume um papel de grande importância na sociedade e 

diversos estudos confirmam esse fato, relatando que ela é a primeira fonte de informação 

sobre os medicamentos consultada pelos pacientes, seguida, respectivamente, pela consulta 

médica, pela conversa com o farmacêutico e pela internet (EBERWEIN, 1986; LANGCOR 

2010; NINK; SCHRÖDER, 2005; SILVA ET AL., 2000). De acordo com Eberwein (1986: 

338), a bula se consolidou como a fonte de informação mais usada por acompanhar o produto 

                                                           
1
 die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Vermittlung von Informationen und damit ein wesentliches 

Qualitätsmerkmal.  
2
 conditio sine qua non jeder Kommunikation 
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e, com isso, fornecer informação rapidamente ao consumidor, já que está presente no 

momento do uso do medicamento. 

 Entretanto, somente a presença da bula não basta: é fundamental que os pacientes 

compreendam as informações ali compartilhadas. Uma leitura satisfatória desse material 

informativo-instrucional contribui para o aumento da adesão ao tratamento (compliance) e, 

consequentemente, para o sucesso dele; além disso, auxilia no cumprimento correto da terapia 

com o medicamento, garantindo a segurança do paciente. Outra vantagem de uma bula 

compreensível é que ela contribui para o preenchimento das lacunas na comunicação entre 

médico e paciente, já que muitas vezes a consulta médica não é suficiente para esclarecer 

todas as dúvidas do paciente com relação ao medicamento e ao tratamento prescritos. 

 A importância de uma bula de fácil compreensão aumenta ainda mais quando se 

percebe que, nos últimos anos, houve uma tendência em liberar muitos medicamentos para 

autoconsumo. Nesse caso, as informações da bula servem de suporte para que o paciente tenha 

maior segurança ao tomar decisões em situação de emergência.  

 Harms e Gänshirt (2006: 673) chamam a atenção também para o fato de que, 

atualmente, os consumidores, de maneira geral, estão mais exigentes e fazem questão de ter 

acesso a informações sobre o produto. Quando se trata de um medicamento, esse público é 

também mais consciente, pois sabe da necessidade de se informar a respeito da própria saúde 

ou do próprio tratamento. Segundo Hertzsch (2010: 4), a bula consiste praticamente na única 

possibilidade, para a empresa farmacêutica, de informar diretamente o paciente sobre a 

farmacoterapia, e influenciar seu comportamento mediante a terapia e sua adesão ao 

tratamento (compliance), o que confirma mais uma vez a importância da compreensão dessas 

informações. 

 Embora grande parcela da população ainda não tenha acesso à assistência médica de 

qualidade, inclusive a recursos terapêuticos e a tratamentos, o mercado brasileiro de 

medicamentos é considerado um dos mais expressivos e lucrativos do mundo (cf. CALIXTO; 

SIQUEIRA, 2010). De acordo com o ranking anual do IMS Health (2013), o Brasil está entre 

os dez maiores mercados mundiais de medicamentos, ocupando a 9
a 
posição em 2006, e havia 

previsão de que alcançasse a 4
a
 posição em 2015. Os números relacionados às vendas também 

indicam o grande montante movimentado por esse mercado: segundo a Abrafarma
3
, em 2013, 

foram mais de R$ 28,7 bilhões, sendo que desse total, 67% corresponde à venda de 

medicamentos. 
4
 

                                                           
3
 Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias 

4
 De acordo com os dados mais recentes disponibilizados nos sites das respectivas instituições. 
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 Uma das razões que possuem forte relação com a posição ocupada pelo mercado 

brasileiro na indústria farmacêutica é o alto índice de automedicação praticada pela 

população. Sabe-se que essa prática pode trazer muitos riscos aos pacientes, entre eles: 

agravamento do quadro clínico, intoxicação, reações adversas, interações nocivas com outros 

medicamentos já administrados e ‘mascaramento’ de sintomas. Isso porque durante o 

autoconsumo, o paciente não tem o respaldo de um profissional da saúde, o que aumenta as 

chances de mau uso do medicamento. Alguns dados do Sinitox 
5
 mostram que os 

medicamentos são os principais agentes causadores de intoxicação, sendo que, em 2012, 

foram registrados mais de 27 mil casos de intoxicação e 81 óbitos no país, grande parte nas 

circunstâncias de erro de administração, automedicação, uso indevido ou abuso 
6
.  

Diante dessa situação, é fato que, no Brasil, há uma grande necessidade de informação 

a respeito do uso correto do medicamento. Entretanto, somente isso não basta: é preciso 

também que essa informação seja acessível ao paciente. Alguns estudos já constataram que a 

linguagem é apontada sempre como uma grande barreira à compreensão do texto, 

constituindo-se até mesmo como um aspecto inibidor da leitura. Dentre esses estudos, 

destaca-se uma pesquisa realizada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UNESP 

(SILVA ET AL., 2006), na qual ficou registrado que 77,25% dos informantes apresentaram 

dificuldades na leitura parcial de uma bula devido ao excesso de informações, à linguagem 

científica e à organização textual pouco esclarecedora dos conteúdos, principalmente. 

Sendo assim, os estudos que se ocupam da investigação linguística das bulas com o 

objetivo de melhorar sua compreensibilidade são importantes porque contribuiriam, em longo 

prazo, para um contínuo desafogo do sistema público de saúde, já que as reações adversas aos 

medicamentos são a maior causa de internações. Nesse caso, com informações adequadas e de 

fácil compreensão, os pacientes ganhariam autonomia para prevenir ou detectar problemas 

advindos do uso do medicamento, tomar medidas imediatas, e administrar apropriadamente o 

tratamento em todos os níveis, como dose, período, horário e procedimentos específicos 

(SILVA ET AL., 2006), evidentemente não dispensando por completo a ajuda de um 

profissional de saúde especializado. Adicionalmente, uma melhora no texto das bulas 

permitiria que parcela significativa da população exercesse seus direitos como consumidora, 

já que se apoderaria efetivamente das informações a respeito da mercadoria adquirida. 

 A escolha do alemão para compor o par linguístico da pesquisa, juntamente com o 

português, deve-se à longa tradição que a Alemanha tem com bulas. Hertzsch (2010: 15) 

                                                           
5
 Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas 

6
 De acordo com os dados mais recentes disponibilizados no site do órgão. 
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justifica essa afirmação ao mencionar o engajamento que o país tem com a melhoria das 

bulas, possível de ser observado pela grande quantidade de diretrizes nacionais ou outras 

contribuições do órgão de registro correspondente, como Lei de medicamentos 
7
, 

Regulamentação sobre a denominação da forma dos princípios ativos de produtos acabados 
8
, 

Regulamentação dos alertas para medicamentos 
9
, Regulamentação sobre as informações dos 

componentes do medicamento 
10

, Textos-modelo para informações técnicas e informações de 

uso 
11

, Recomendações para a configuração de bulas de medicamento 
12

, Lista de excipientes 

do Instituto Federal para Medicamentos e Produtos Médico-hospitalares 
13

, além do Modelo 

QRD (Modelo para a revisão da qualidade do documento) 
14

, que já traz formulações padrão 

para o texto da bula, e o teste de leiturabilidade, obrigatório para todas as bulas de 

medicamentos comercializados na União Europeia, cujo objetivo é verificar se os pacientes 

conseguem identificar rapidamente e compreender, sem dificuldades, informações da bula que 

lhes são solicitadas. A autora destaca ainda que a necessidade de uma otimização dessa fonte 

de informação já é discutida na Alemanha desde 1976, ano em que a inserção da bula na 

embalagem do medicamento se tornou obrigatória nesse país.  

Além disso, o diferencial alemão consiste na efetiva aplicação das propostas, 

diferentemente de outros países, como os Estados Unidos, no qual também muito se discute a 

respeito de possíveis mudanças e melhorias nas bulas, mas pouco se vê executado na prática. 

Dessa forma, o tratamento do texto das bulas na Alemanha serviu de modelo para outros 

países como, por exemplo, para a Áustria, que se orienta pelas exigências comuns da União 

Europeia e, também, pela Lei de medicamentos da Alemanha.  

 No Brasil, também foram feitos esforços na tentativa de tornar as bulas mais 

compreensíveis para o paciente, nas duas últimas décadas. Entre as medidas mais eficazes 

estão: a separação das informações destinadas aos pacientes e aos profissionais de saúde em 

duas bulas distintas; o aumento do tamanho da letra utilizada e do espaçamento entre as linhas 

e as colunas; apresentação dos títulos das seções em forma de pergunta, entre outras. Apesar 

disso, não se pode desconsiderar que a aplicação de medidas como essas trouxe uma melhora 

para o gênero, e que as mudanças contribuíram para um texto mais orientado ao paciente, pois 

as críticas ainda são muitas por parte dos pacientes e da mídia no país.  

                                                           
7
 Arzneimittelgesetz (AMG) 

8
 Verordnung über die Bezeichnung der Art der wirksamen Bestandteile von Fertigarzneimitteln 

9
 Arzneimittel-Warnhinweisverordnung 

10
 Verordnung über die Angabe von Arzneimittelbestandteilen 

11
 Mustertexte für Fach- und Gebrauchsinformationen 

12
 Empfehlungen zur Gestaltung von Packungsbeilagen 

13
 Besonderheitenliste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte 

14
 QRD-Template (Quality Review of Documents Template)  
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1994: 10),  

 
pacientes têm o direito de ser completamente informados sobre o seu estado 

de saúde, incluindo os fatos médicos a respeito de sua condição; sobre os 

procedimentos médicos propostos, assim como sobre os riscos potenciais e 

benefícios de cada procedimento; sobre as alternativas para os 

procedimentos propostos, incluindo o efeito do não-tratamento; e sobre o 

diagnóstico, prognóstico e progresso do tratamento. 
15

 

 

Além do direito à informação, os pacientes têm o direito de serem informados da forma 

que lhes for mais apropriada à compreensão: 

 
a informação deve ser comunicada ao paciente de maneira apropriada à sua 

capacidade de entendimento, minimizando o uso de terminologia técnica 

não-familiar. Caso o paciente não fale a linguagem comum, alguma forma de 

interpretação deve estar disponível. 
16

 

 

Sendo assim, é necessário aprimorar a compreensibilidade da bula para que os 

pacientes a vejam como fonte eficaz de informação, e não como um material que pode ser 

descartado após o uso inicial do medicamento. Para isso, é fundamental considerar que esse 

texto tem como primeiros destinatários pessoas (em sua maioria) leigas, ou seja, com pouco 

ou nenhum conhecimento em assuntos médicos e farmacêuticos, de modo que o conteúdo e a 

forma do texto devem ser adaptados a essas condições.  

Tendo em vista esse contexto, parte-se da hipótese de que o conceito de 

compreensibilidade é adequado para o aprimoramento da redação de bulas, já que contempla 

tanto as características comuns ligadas ao gênero textual quanto aquelas características ligadas 

à língua e à realidade cultural específicas. Dentre os aspectos que mais afetam a 

compreensibilidade do texto da bula, estaria, principalmente, a insatisfação com o tipo de 

linguagem empregada (excesso de termos técnicos), com a escolha e quantidade de 

informações veiculadas (informações muito específicas e pouco relacionadas ao uso prático 

do medicamento) e com a apresentação gráfica do conteúdo (letra muito pequena e 

espaçamento insuficiente entre as linhas). Além disso, os fatos expostos levam a acreditar que 

é possível usufruir da experiência alemã com as bulas, desde que feitas as adaptações 

linguísticas, culturais e legais necessárias. 

                                                           
15

 Patients have the right to be fully informed about their health status, including the medical facts about their 

condition; about the proposed medical procedures, together with the potential risks and benefits of each 

procedure; about alternatives to the proposed procedures, including the effect of non-treatment; and about the 

diagnosis, prognosis and progress of treatment. 
16

 Information must be communicated to patient in a way appropriate to the latter’s capacity for understanding, 

minimizing the use of unfamiliar technical terminology. If the patient does not speak the commom language, 

some form of interpreting should be available. 
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 Com base nessas hipóteses, foi estabelecido como objetivo central desta pesquisa a 

identificação dos aspectos que mais prejudicam a compreensibilidade das bulas brasileiras, a 

partir dos resultados da análise linguístico-contrastiva dos textos em alemão e em português. 

Já os objetivos específicos consistem em: sugerir a otimização dos trechos pouco 

compreensíveis; analisar contrastivamente também os guias de redação existentes para bulas 

brasileiras e alemãs, identificando sugestões relevantes; compilar sugestões que aumentariam 

a compreensibilidade nos textos das bulas; fornecer mais subsídios linguísticos, a fim de 

aprimorar as sugestões para a redação de bulas no Brasil. 

 A fim de atingir esses objetivos, foram escolhidos conceitos da Linguística Textual 

para formar a base teórica da pesquisa, e procedimentos da Textologia Contrastiva para 

estabelecer uma metodologia de comparação dos textos. Para a análise, foi adotado o Modelo 

de Karlsruhe (GÖPFERICH, 2008a; 2008b; 2009), que indica aspectos relevantes ao estudo da 

compreensibilidade de textos em seis dimensões: Concisão, Correção, Motivação, Estrutura, 

Simplicidade e Perceptibilidade. Com relação a esse modelo, deve-se observar que neste 

trabalho ele estará relacionado exclusivamente a elementos linguísticos; portanto, não estão 

incluídas análises do conteúdo, ou seja, da correção e da completude de informações médicas 

ou farmacêuticas (embora o modelo também possa abordar esse âmbito). 

 A ideia de incorporar o conceito de compreensibilidade na análise faz parte de uma 

das tendências atuais dos trabalhos em Textologia Contrastiva, que é explorar as muitas 

possibilidades de aplicar na prática o conhecimento linguístico obtido por meio da 

comparação. No caso de um estudo com bulas, essa tendência mostra-se ainda mais adequada, 

como observou Eckkrammer (2009: 302): 

 
é possível conceber uma aplicação consequente das mudanças linguísticas 

determinadas de maneira aproximada, e sua fixação num catálogo de critérios 

que sejam considerados importantes para o aperfeiçoamento da 

compreensibilidade do gênero textual. 
 

 O corpus analisado é composto pelas versões eletrônicas em alemão e em português da 

bula do medicamento Yasmin®. Trata-se de um medicamento da categoria dos 

anticoncepcionais, produzido pelo laboratório farmacêutico Bayer, que está presente tanto no 

Brasil quanto na Alemanha. Essa escolha foi motivada pela complexidade das instruções para 

a administração do medicamento (por exemplo, em situações de esquecimento da tomada ou 

reinício do uso de anticoncepcional) e também pela alta probabilidade de reações adversas que 

ele pode provocar em mulheres com algum fator de risco, pois essas informações devem estar 

colocadas no texto da bula de maneira clara e compreensível. Além disso, há relatos de que 
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algumas combinações de princípios ativos têm aumentado a ocorrência de trombose nas 

usuárias de contraceptivos hormonais (BRAGA; VIEIRA, 2013; BRITO; NOBRE; VIEIRA, 

2010) 

 Quanto à organização do conteúdo, este trabalho foi dividido em quatro capítulos, 

sendo eles: Fundamentação Teórica, Procedimentos Metodológicos, Estudo do Gênero e 

Análise da Compreensibilidade. No segundo capítulo, são retomados os conceitos de ‘texto’ e 

‘gênero’, provenientes da Linguística Textual, para um melhor entendimento do objeto de 

estudo, e também é apresentado o modelo de Karlsruhe para a análise da compreensibilidade 

(GÖPFERICH, 2008a; 2008b; 2009), bem como um breve panorama dos antecessores desse 

modelo que contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa de compreensibilidade. O 

terceiro capítulo traz uma descrição detalhada do método dos textos paralelos e do 

estabelecimento de um termo de comparação, ambos provenientes da Textologia Contrastiva, 

que é usado para comparar textos com a mesma função comunicativa, mas que não estejam em 

relação de tradução, e que determina uma ‘terceira parte’ como referência para análise 

contrastiva, respectivamente; também nesse capítulo são apresentadas as dimensões de 

compreensibilidade do modelo de Karlsruhe. A análise do corpus tem início no quarto 

capítulo, no qual o gênero textual ‘bula de medicamento’ é descrito, segundo categorias 

linguístico-textuais. Por fim, no capítulo quinto, desenvolve-se a análise contrastiva das bulas 

brasileira e alemã de Yasmin®, de acordo com as dimensões de compreensibilidade, propostas 

pelo modelo de Karlsruhe. 

 Os resultados obtidos na análise ajudarão a responder às seguintes perguntas desta 

pesquisa: Como pode ser definido e identificado concretamente o conceito de 

compreensibilidade no texto das bulas de medicamento? Qual a diferença entre as estratégias 

para a redação de bulas no par linguístico selecionado? As sugestões dos guias são realmente 

aplicadas aos textos das bulas brasileiras e alemãs? Se sim, quais são essas sugestões e como 

são aplicadas aos textos? Se não, em que passagens deveriam ser aplicadas para garantir a 

compreensibilidade e a legibilidade nas bulas?  
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2 Fundamentação teórica 

2.1 Linguística textual 

Conforme os apontamentos feitos na parte introdutória da dissertação, esta pesquisa 

está inserida no âmbito da Linguística Textual, e seguirá os princípios básicos dessa 

disciplina. 

O estabelecimento de uma linguística do texto foi motivado pelo fato de que as teorias 

tradicionais não conseguiam explicar propriedades e fenômenos linguísticos que 

ultrapassassem os limites da frase ou que relacionassem duas ou mais sentenças. Sendo assim, 

o principal argumento para uma linguística do texto era a necessidade de desenvolver uma 

gramática transfrástica – i.e., para além da frase –, contando com a premissa de que “a língua 

não funciona nem se dá em unidades isoladas (como fonemas, morfemas, palavras e frases 

soltas), mas sim em unidades de sentido chamadas texto, sejam elas textos orais ou escritos” 

(MARCUSCHI, 2008: 73). 

Sendo assim, a Linguística Textual se justifica ao comprovar que existem regras gerais 

para fenômenos que dominam extensões de frases, sendo esse o princípio básico defendido 

pelos linguistas que trabalham com o texto. Quando foi percebido que tais regras tinham uma 

motivação interna no conjunto de frases, o texto passou a ser considerado um “nível 

autônomo de investigação” (MARCUSCHI, 2012: 15) e a Linguística Textual se tornou um 

subdomínio independente da linguística, a partir da década de 60. 

Com base nos objetivos atuais da disciplina, Marcuschi (2008: 73) define a Linguística 

Textual como “o estudo das operações linguísticas, discursivas e cognitivas reguladoras e 

controladoras da produção, construção e processamento de textos escritos ou orais em 

contextos naturais de uso”. Em uma explicação semelhante, Koch (2003: 2) afirma que a 

preocupação maior da Linguística Textual é o texto, “envolvendo, pois, todas as ações 

linguísticas, cognitivas e sociais envolvidas em sua organização, produção, compreensão e 

funcionamento no seio social”. As duas definições esclarecem que o objeto da disciplina é 

tanto a produção quanto a compreensão de textos, os quais que podem ser orais ou escritos; 

observa-se que o âmbito de investigação da Linguística Textual foi ampliado nos anos 90, 

pois antes disso ela se dedicava apenas ao estudo da produção de textos escritos. Embora as 

possibilidades de pesquisa tenham se ampliado nessa área, cada trabalho procura delimitar seu 

foco de interesse, que na maioria das vezes ainda recai sobre a produção escrita. 
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 Marcuschi (2008: 74) aproveita a definição da disciplina para ressaltar que os 

trabalhos linguístico-textuais não são análises literárias porque não têm como objetivo a 

observação do conteúdo, ou seja, daquilo que é dito no texto, mas são um estudo do sentido, 

ou seja, “do efeito produzido pelo fato de se dizer de uma ou outra forma esse conteúdo” e 

“do efeito do funcionamento da língua quando os falantes estão situados em contextos sócio-

históricos e produzem textos em condições específicas”.  

Atualmente, a Linguística Textual é considerada um importante e promissor polo de 

investigação teórica da linguística contemporânea por ter a capacidade de se atualizar na 

medida em que as concepções de texto e de uso da língua evoluem. A seguir, um breve 

histórico do desenvolvimento da disciplina evidencia essa adaptação.  

Durante sua primeira década como disciplina, a busca por uma gramática do texto foi 

o ponto de partida para uma Linguística Textual em função do conceito de texto predominante 

na época 
17

; com isso, foram investigadas estruturas transfrásticas, ou seja, estruturas que 

promovessem a ligação entre frases e que garantissem que esse conjunto fosse, de fato, um 

texto (e.g. as conjunções).  

Na década de 70, os estudos em Linguística Textual se inclinavam para um nível mais 

semântico, pois o texto passou a ser visto como uma unidade semântico-conceitual; sendo 

assim, coesão e coerência eram os elementos mais estudados, já que eram consideradas 

propriedades que conferiam relação de sentido entre as unidades no interior do texto. Já nos 

anos 80, destaca-se uma abordagem mais pragmática devida a uma ampliação do conceito de 

coerência, de acordo com Koch (2001: 12). Esse elemento passa a ser visto como um 

fenômeno que se constrói a partir da interação entre o texto e seus usuários; a Linguística 

Textual incorpora, então, o estudo de outros aspectos que também começaram a ser 

reconhecidos como propriedades do texto, como “intencionalidade, aceitabilidade, 

informatividade, situacionabilidade e, até mesmo, intertextualidade” (BLÜHDORN; 

ANDRADE, 2009: 18).  

Quanto aos rumos da Linguística Textual nos anos 90, Blühdorn e Andrade (2009: 19) 

acreditam que a disciplina tenha se voltado para diversos campos de aplicação, inclusive 

resgatando e misturando as tendências das três décadas iniciais. Entretanto, admitem que 

houve uma forte influência sociocognitivista nos estudos do texto desse período, cujos 

principais objetivos eram resolver questões ligadas às estratégias sociocognitivas e 

                                                           
17

 De que texto seria “uma unidade linguística hierarquicamente superior à frase” (MARCUSCHI, 2012: 16). 
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interacionais envolvidas no processamento do texto, tanto no momento da produção quanto da 

recepção. 

Fix (2008: 17) observa que a trajetória da Linguística Textual fez com que a disciplina 

se concentrasse em duas grandes tarefas: a investigação do que faz um texto ser texto (ou a 

busca pela essência do texto, também conhecida como “critérios de textualidade”) e a 

apreensão dos desdobramentos do fenômeno ‘texto’, desenvolvidos pelas comunidades 

linguísticas e culturais por meio da interação entre usuários e objeto. Tendo em vista esses 

objetivos centrais, Blühdorn e Andrade (2009: 17) distinguem entre uma Linguística Textual 

teórica, que se refere ao “estatuto sistemático do texto”, e uma Linguística Textual aplicada, 

que se refere à “interação empírica de indivíduos e grupos de seres humanos com textos 

individuais e conjuntos de textos na realidade do dia a dia”.  

O presente trabalho está inserido no âmbito da Linguística Textual aplicada, cujos 

objetivos podem ser bem retomados por meio da seguinte citação de Brinker (2010: 9): “A 

Linguística Textual tem por tarefa descrever sistematicamente as condições e regras gerais da 

constituição textual que estejam na base de textos concretos e esclarecer seu significado para 

a recepção do texto” 
18

. 

A perspectiva de trabalho da Linguística Textual aplicada observa a língua em uso, 

orientando-se preferencialmente por materiais autênticos, empíricos e retirados de um 

desempenho real, e combina a análise de aspectos linguísticos com a investigação da 

sociedade em que a língua e os textos se situam. Marcuschi (2008: 75) indica que um ponto 

central na Linguística Textual aplicada da atualidade é a relação dinâmica entre a teoria e a 

prática, ou seja, entre o processamento sociocognitivo e o uso do texto. Fix (2009: 12) 

identifica os objetivos da Linguística Textual aplicada ao mesmo tempo em que define o 

objeto de estudo: “Tornaram-se objeto de pesquisa perguntas sobre o uso da língua em 

sequências de frases ligadas estrutural, temática, situativa, intencional e funcionalmente, 

portanto, em textos”   19. 

 Atualmente, um importante subdomínio da Linguística Textual aplicada é a 

Linguística de gêneros textuais, cujas diretrizes também serão incorporadas ao construto 

teórico deste trabalho. Koch (2001: 14) opina que “a questão dos gêneros ocupa um lugar de 

destaque nas pesquisas sobre o texto, revelando-se hoje um terreno extremamente promissor”; 

                                                           
18

 Die Textlinguistik sieht es als ihre Aufgabe an, die allgemeinen Bedingungen und Regeln der 

Textkonstitution, die den konkreten Texten zugrunde liegen, systematisch zu beschreiben und ihre Bedeutung für 

die Textrezeption zu erklären.  
19

 Fragen des Gebrauchs von Sprache in strukturell, thematisch, situativ, intentional, funktional gebundenen 

Satzfolgen, also in Texten, wurden zum Untersuchungsgegenstand. 
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Blühdorn e Andrade (2009: 23) também concordam que esse é “um dos campos mais 

produtivos da Linguística Textual desde a virada do milênio”. 

 A linguística de gêneros textuais segue os princípios básicos da Linguística Textual, 

com a diferença de que é uma área predominantemente descritiva e de cunho mais cultural. 

Os primeiros trabalhos tendo gêneros textuais como objeto de estudo ocupavam-se de 

desenvolver modelos de classificação e estabelecer categorias sistemáticas. Recentemente, ao 

adotar uma orientação mais empírica, a linguística de gêneros textuais teve seu escopo de 

tarefas ampliado e passou a se ocupar mais com a análise de gêneros concretos, descrevendo 

aspectos de sua rotina de uso em determinada comunidade linguística e cultural, sem 

necessariamente contribuir para criar uma tipologia. Dentre as contribuições desses trabalhos, 

Fandrych e Thurmair (2011: 15) destacam: 

 
Somente essas pesquisas vastas, monolíngues e empíricas de gêneros 

textuais podem formar a base para estudos contrastivos linguísticos e 

culturais; elas também poderiam apresentar a base para uma didatização de 

fenômenos linguísticos mais voltada à realidade da língua.
20

 

 

Devido à escolha do corpus, está confirmada a necessidade de primeiramente formar 

uma base descritiva do gênero estudado – que, neste trabalho, é a bula de medicamento – 

antes de prosseguir com a análise contrastiva de aspectos linguísticos e culturais ligados ao 

par estabelecido (português brasileiro/ alemão e Brasil/ Alemanha).  

O corpus escolhido também promove a interface com outras áreas do conhecimento, 

como a médico-farmacêutica, a jurídica e a gráfica, algo que é essencial para os estudos em 

Linguística Textual, na verdade. Koch (2003: 3-4) avalia que o texto é uma “entidade 

multifacetada” e que, para compreender e explicar esse fenômeno, é necessário intensificar o 

diálogo com outras ciências e outras disciplinas, não apenas das humanidades. Isso faz com 

que a Linguística Textual seja uma “ciência integrativa”, de “domínio multi e 

transdisciplinar”. Fix (2008: 16) também observou essa tendência transdisciplinar que se 

instalou ao longo do desenvolvimento científico da Linguística Textual, pois ao mesmo tempo 

em que ela expande seus conhecimentos para além de suas fronteiras, traz motivação e 

estímulo de outras disciplinas. 
21

 

                                                           
20

 Erst solche umfassenden einzelsprachlichen, empirisch fundierten Untersuchungen von Textsorten können 

aber die Basis für sprachvergleichende und kulturvergleichende Studie bilden, sie könnten auch die Basis für 

eine stärker am „Sprachrealismus“ orientierte Didaktisierung von sprachlichen Phänomenen darstellen. 
21 Como se sabe, o conhecimento está dividido em disciplinas para que a totalidade dos fatos, fenômenos e 

objetos do mundo fosse apreendida com mais detalhes; no entanto, essa divisão do saber muitas vezes não 

permite que tais conteúdos sejam abordados em toda a sua complexidade. A fim de superar essa fragmentação e 

analisá-los de uma forma mais completa, muitos estudos promovem uma integração de várias disciplinas, que 
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Observando esse movimento, a Linguística Textual “parece ter-se tornado um 

entroncamento para o qual convergem muitos caminhos, mas que é também o ponto de 

partida de muitos deles, em diversas direções” (KOCH, 2003: 3). Além disso, dentre as 

contribuições que os resultados de pesquisas em Linguística Textual (teórica ou aplicada) 

podem trazer estão a atualização de materiais didáticos para o ensino de línguas (estrangeira 

ou materna) e soluções para o estudo da comunicação humana (MARCUSCHI, 2012: 16). 

Com relação à última, Brinker (2010: 9) argumenta que, por meio da análise, a Linguística 

Textual pode “mediar conhecimentos a respeito da regularidade na formação/ constituição do 

texto e na compreensão/ recepção dele e contribuir para melhorar a competência textual, isto 

é, estimular a capacidade de compreender textos alheios e de produzir os próprios textos” 22. 

2.1.1 Definição do objeto: texto 

No manual “Linguística Textual: uma apresentação introdutória” 
23

 (2004), Adamzik 

alerta que não é possível iniciar qualquer trabalho linguístico-textual sem apresentar o objeto 

de estudo, ou seja, sem definir o que é ‘texto’. 

Embora a própria autora reconheça que essa seja uma tarefa difícil, visto que na 

Linguística Textual não há um conceito geral e único de texto, isso não é mais considerado 

                                                                                                                                                                                     
pode se dar em diferentes níveis (GIRARDELLI, 2007). Esses níveis de integração formam uma espécie de 

contínuo, que vai desde a simples colaboração entre as disciplinas até a fusão delas. Nesse contínuo, situam-se os 

conceitos de multi, pluri, inter e transdisciplinaridade. Embora as fronteiras entre esses conceitos não sejam uma 

unanimidade entre os pesquisadores e a definição deles possa variar de autor para autor, cabe aqui diferenciá-los 

uns dos outros (BICALHO; OLIVEIRA, 2011: 5; 16).  

Na multidisciplinaridade, informações provenientes de várias disciplinas são usadas para estudar determinado 

objeto; entretanto, não há qualquer relação ou cooperação entre elas, ou seja, “é uma justaposição de disciplinas, 

cada uma cooperando dentro do seu saber para o estudo do elemento em questão” (FARIAS; SONAGLIO, 2013: 

72). Já na pluridisciplinaridade, as disciplinas estabelecem algum tipo interação entre seus variados 

conhecimentos, mas essa relação acontece dentro de um “mesmo nível hierárquico”, isto é, não há uma 

coordenação “proveniente de um nível hierarquicamente superior” que organize essa troca (FARIAS; 

SONAGLIO, 2013: 73-74). A interdisciplinaridade representa um avanço nesse contínuo, pois há uma ação 

coordenada por um nível hierárquico superior que estabelece o diálogo entre os diversos conhecimentos 

originários de várias disciplinas; essa ação coordenada busca integrar os resultados para a solução de um 

problema, o estabelecimento de uma intervenção ou o entendimento de um objeto de interesse comum (FARIAS; 

SONAGLIO, 2013: 76). Por fim, a transdisciplinaridade supera a interdisciplinaridade porque não só promove 

um diálogo entre as disciplinas, como também situa essas relações em um sistema global, ou seja, a interação 

entre elas ocorre em um “contexto mais amplo e geral, gerando uma interpretação mais holística dos fatos e 

fenômenos” (FARIAS; SONAGLIO, 2013: 79); nesse caso, “não há preocupação em delimitar o que é seu 

objeto ou o que é de outra área inter-relacionada” (KRAUSZ, 2011), pois o objetivo é que todas possam 

contribuir com o seu saber de maneira integrada e inclusiva, sem sobreposições (FARIAS; SONAGLIO, 2013: 

80; BICALHO; OLIVEIRA, 2011: 19). 
22

 [Sie kann dadurch] Einsichten in die Regelhaftigkeit von Textbildung (Textkonstitution) und Textverstehen 

(Textrezeption) vermitteln und dazu beitragen, die eigene Textkompetenz zu verbessern, d. h. die Fähigkeit zu 

fördern, fremde Texte zu verstehen und eigene Texte zu produzieren. 
23

 Textlinguistik: eine einführende Darstellung 



30 
 

um problema ou uma falha na disciplina. Atualmente, entende-se que uma definição única 

para o objeto de estudo seja inviável, uma vez que diferentes perspectivas e interesses de 

pesquisa levam naturalmente a uma grande variedade de definições de texto. Por sua vez, 

todas as definições possíveis não se anulam, mas convivem em relação de simultaneidade, já 

que cada estudo em Linguística Textual apresenta uma definição singular sobre o que é texto. 

Sendo assim, a busca por um conceito único de texto não corresponde à realidade das 

pesquisas em Linguística Textual, de modo que todo trabalho com textos deve esclarecer 

previamente que a definição adotada é apenas uma dentre muitas possíveis. Em cada caso, 

essa definição se orienta tanto pelas características do objeto quanto pelos objetivos 

específicos da pesquisa, dos quais uma definição geral não daria conta. 

A vantagem de uma definição mais precisa de texto é que ela permite a construção do 

conceito para um contexto específico de pesquisa e, com isso, o objeto estudado corresponde 

aos objetivos da mesma. Essa definição não pretende descrever o objeto em sua completude 

ou em outros contextos possíveis, mas elege um deles. Com isso, as definições mais recentes 

de texto contemplam apenas uma parte do fenômeno, ou uma característica relevante dele, e 

estabelecem critérios de definição que não estão dados previamente, mas são extraídos a partir 

da escolha de um contexto de pesquisa. Em resumo, uma definição concisa de texto é capaz 

de abordar apenas parcialmente suas características, de forma que os conceitos mais atuais de 

texto privilegiam certos aspectos em detrimento de outros ou mesmo optam por uma 

combinação deles. 

Diante desse cenário, Adamzik (2004: 39) acredita que não haja exatamente o que se 

chama de definição, mas, sim, um posicionamento a respeito do que é texto, de acordo com 

determinado ponto de vista. Caso um estudo tenha a pretensão de abordar todas as 

características do texto e ainda explicá-las, isso não resultaria na adoção de um conceito, mas 

em uma descrição detalhada do fenômeno ‘texto’, o que não é o propósito deste trabalho. 

Tendo em vista os objetivos desta pesquisa, optou-se por adotar um conceito 

integrativo para esclarecer o que se considera como texto. Trata-se menos de uma definição e 

mais de uma combinação de aspectos essenciais para a caracterização do fenômeno, ou seja, 

um conceito aberto que comporta diferentes orientações de pesquisa. Neste trabalho, serão 

considerados aspectos de duas importantes abordagens da Linguística Textual: abordagem 

estruturalista (sprachsystematisch ausgerichteter Ansatz) e abordagem comunicativa 

(kommunikationsorientierter Ansatz). 

A abordagem estruturalista concebia o texto como uma sequência coerente de frases. 

Para essa abordagem, a frase estaria no patamar máximo da hierarquia da unidade linguística 
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textual, ou seja, seria a estrutura do texto. Essa ideia foi ampliada, de maneira que o texto 

passou a ser visto como o maior elemento de comunicação dentro da hierarquia linguística 

que contempla fonema, morfema, lexema, sintagma, frase e texto. De acordo com Brinker 

(2010: 14), “com isso está expressa a concepção de que, não só a formação de palavras e de 

orações, mas também a formação do texto (constituição do texto) é guiada por meio do 

sistema de regras de uma língua e está embasada em regras gerais ligadas a um sistema 

linguístico” 
24

. Texto passa a ser definido, então, como uma sequência complexa e coerente de 

signos linguísticos mais simples. Nesse conceito de texto, a coerência textual tem um papel 

central, pois uma sequência de elementos linguísticos menores só pode ser considerada texto 

se esses estiverem conectados de maneira que a mensagem faça sentido (embora a ideia de 

coerência nesse momento seja puramente gramatical). 

Já a abordagem comunicativa traz uma perspectiva pragmática para o conceito de 

texto. Ela considera que textos fazem parte de uma situação comunicativa, ou seja, participam 

de um processo concreto de comunicação no qual emissor e receptor atuam de acordo com 

suas relações sociais e condições situacionais. Por isso, o texto não é visto como um objeto 

isolado e estático, mas como um instrumento da comunicação, o que confere a ele um caráter 

dinâmico de atividade linguística complexa, por meio da qual o emissor tenta estabelecer 

determinada relação comunicativa com o receptor. Essa concepção de texto está diretamente 

relacionada à ideia de função comunicativa porque é ela que faz com que um texto tenha 

sentido. Segundo essa abordagem, a função é importante para determinar o principal traço 

característico de um texto e o tipo de comunicação que o emissor pretende estabelecer com o 

receptor, podendo ser, por exemplo, informativa (referencial ou denotativa), apelativa (ou 

instrucional), injuntiva (de obrigação), declarativa e fática (ou de contato) (BRINKER, 2010: 

98-112).  

No conceito integrativo de texto, a junção das concepções de cada uma das abordagens 

restringe a ideia gramatical de texto e a subordina à ideia hierarquicamente superior de língua 

como instrumento de comunicação e das atividades humanas. Ou seja, o modelo textual 

estruturalista foi integrado à abordagem comunicativa e pragmática das pesquisas em 

Linguística Textual. 

Segundo Brinker (2010: 16): 

 

                                                           
24

 “Darin drückt sich die Auffassung aus, dass nicht nur die Wort- und Satzbildung, sondern auch die 

Textbildung (die Textkonstitution) durch das Regelsystem der Sprache gesteuert wird und auf allgemeinen, 

sprachsystematisch zu erklärenden Gesetzmäßigkeiten gründet.“ 
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Contudo, ficou claro que uma mera expansão da Linguística Textual, ligada 

a um sistema linguístico, para um componente comunicativo-pragmático 

pouco provavelmente levará a um modelo de descrição linguístico-textual 

adequado. Ao contrário, deve-se integrar o modelo textual orientado 

sistematicamente à língua à abordagem pragmática, ou seja, à abordagem 

teórica da ação. 
25

 

 

Essa integração justifica-se pelo ao fato de que tanto os meios linguísticos (aspectos 

gramaticais) quanto o(s) tema(s) são escolhidos comunicativamente, ou seja, por meio da 

intenção comunicativa do emissor, e certos fatores são determinados situacionalmente, como 

enquadramento institucional, relação entre os participantes da comunicação e conhecimentos 

prévios do emissor e do receptor. Com isso, percebe-se que as concepções de texto 

provenientes da abordagem estruturalista e da abordagem comunicativa não são excludentes, 

mas complementares, e se relacionam estreitamente. Brinker (2010: 16) afirma que a análise 

linguística adequada de um texto é aquela que considera ambas as abordagens teóricas. 

Tendo em vista o conceito integrativo, foi adotada a seguinte concepção de texto neste 

trabalho: “O termo ‘texto’ designa uma sequência limitada de signos linguísticos que é 

coerente em si mesma e que indica uma função comunicativa reconhecível como um todo” 

(BRINKER, 2010: 17) 
26

. Nesse caso, o texto é visto simultaneamente como uma unidade 

linguística e comunicativa, conforme também é afirmado nessa outra citação de Brinker 

(2010: 19-20): 

 
Um ‘texto’ é, por conseguinte, tido como uma unidade linguística e ao 

mesmo tempo comunicativa, isto é, como uma sequência limitada, 

gramatical e tematicamente coerente de signos linguísticos que, como tal, 

desempenha uma função comunicativa reconhecível (função textual). 
27

 

  

Para esta pesquisa, outras características serão incorporadas à definição integrativa de 

texto na tentativa de delimitar ainda mais o objeto de estudo. Sendo assim, neste trabalho de 

Linguística Textual, serão analisados apenas textos não literários escritos e produzidos por um 

único emissor, podendo ser multimodais. Brinker (2010: 18-19) justifica a restrição quanto ao 

número de emissores da mensagem argumentando que textos com dois ou mais emissores só 

                                                           
25

 Es ist inzwischen aber deutlich geworden, dass eine bloß additive Erweiterung der sprachsystematisch 

ausgerichteten Textlinguistik um eine kommunikative-pragmatische Komponente wohl kaum zu einem 

adäquaten textlinguistischen Beschreibungsmodell führen wird. Vielmehr sind die sprachsystematisch-

orientierten Textmodelle in den pragmatischen bzw. handlungstheoretischen Forschungsansatz zu integrieren. 
26

 Der Terminus ‘Text’ bezeichnet eine begrenzte Folge von sprachlichen Zeichen, die in sich kohärent ist und 

die als Ganzes eine erkennbare kommunikative Funktion signalisiert. 
27

 Ein ‘Text’ ist demzufolge als eine sprachliche und zugleich kommunikative Einheit zu betrachten, d. h. als 

eine begrenzte, grammatisch und thematisch zusammenhängende (kohärente) Folge von sprachlichen Zeichen, 

die als solche eine erkennbare kommunikative Funktion (Textfunktion) realisiert. 
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se tornam sequências linguísticas coerentes quando se considera a expressão dos outros 

participantes do ato comunicativo. Além disso, o conceito fundamental de função 

comunicativa para texto está relacionado primordialmente à existência de um único emissor; a 

inclusão de outro(s) emissor(es) seria problemática para essa definição (item 3.2.1.6. Função 

comunicativa). 

A respeito da multimodalidade, Fix (2008: 31) acredita que o conceito de texto deve 

ser ampliado de puramente linguístico para multimodal, já que muitas vezes as produções 

textuais são constituídas tanto por elementos linguísticos quanto por outros tipos de signos. 

Tais signos também comportam significados e informações, podendo transmitir uma 

mensagem e complementar ou reforçar o sentido do signo linguístico. No caso dos textos 

escritos, esses elementos são fotos, desenhos, símbolos, gráficos, tabelas, cores e disposição 

tipográfica do texto. Segundo a autora, “não se pode ignorar os signos, uma vez que todos eles 

juntos oferecem sentido, dão algo a entender tanto na superfície textual quanto no co-texto e, 

por isso, devem ser reconhecidos” (FIX, 2008: 31) 
28

. 

Atualmente, é muito comum que os textos apresentem signos diversos, já que existem 

muitos recursos gráficos para a criação de signos visuais que possibilitam o auxílio à 

mensagem linguística. Entretanto, esses signos não devem ser considerados ocorrências 

adjacentes ao texto ou menos importantes, uma vez que podem muitas vezes ter um papel 

fundamental na comunicação escrita. 

                                                           
28

 Da alle diese Zeichen gemeinsam Sinn anbieten, da sie alle auf der Textoberfläche und in der Textumgebung 

etwas zu verstehen geben und wahrgenommen werden sollen, kann man ihnen nicht vorbeigehen. 
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2.1.2 Definição do objeto: gênero 
29

  

Em Linguística Textual, não basta definir o que é texto. O conceito adotado deve ser 

complementado pelos resultados da discussão de um segundo questionamento, que se refere à 

estruturação dos textos. Isso porque os textos não existem como fenômenos únicos, mas em 

porções de exemplares textuais reais que se parecem em determinados aspectos essenciais – 

sobretudo naqueles que fazem deles um texto – e se diferenciam em outros aspectos – 

sobretudo naqueles que os fazem se organizar em grupos. Sendo assim, em pesquisas de 

Linguística Textual aplicada, é necessário estudar textos reais em sua verdadeira forma de 

realização e como membros de um grupo de textos, ou seja, pertencentes a um gênero (FIX, 

2008: 17). 

Segundo Adamzik (2001: 16), o conceito de gênero é central para a identificação 

descritiva de práticas comunicativas recorrentes dentro de uma comunidade linguística. Além 

disso, a autora afirma que definir um grupo de textos na pesquisa é importante para delimitar 

                                                           
29 As expressões ‘gênero textual’ e ‘gênero discursivo’ são usadas muitas vezes como sinônimas em trabalhos de 

Linguística aplicada. No entanto, a escolha de uma ou outra denominação reflete opções de conceito e 

abordagem diferentes (DIAS ET AL., 2011: 143), uma vez que se trata de duas vertentes ou “vias metodológicas 

diversas para o tratamento dos gêneros” (ROJO, 2005: 185). Em comum, elas têm a base nos estudos de Bakhtin 

(2003), configurando-se como “diferentes releituras da herança bakhtiniana” (ROJO, 2005: 185) que, segundo 

Dias et al. (2011: 151) deve-se a problemas decorrentes das várias interpretações de gêneros como ‘tipos 

relativamente estáveis de enunciados’.  

De acordo com Rojo (2005: 185-186), a teoria de gêneros textuais tem como principal objetivo a “descrição da 

composição e da materialidade linguística dos textos no gênero” a partir de elementos definidos pela Linguística 

Textual como integrantes da estrutura do texto, por exemplos, os tipos textuais. Por sua vez, a teoria de gêneros 

discursivos prioriza a “descrição das situações de enunciação em seus aspectos sócio-históricos”; nesse caso, são 

selecionadas apenas as características da materialidade linguística “determinadas pelos parâmetros da situação de 

enunciação, sem a pretensão de esgotar a descrição dos aspectos linguísticos ou textuais, mas apenas ressaltando 

as marcas linguísticas que decorriam de / produziam significações e temas relevantes no discurso”. 

Em resumo, quando se fala em ‘gênero textual’, essa denominação remete a uma abordagem, cuja finalidade é 

“descritiva textual” (ROJO, 2005: 193) em vários níveis de uma produção linguística concreta e acabada, 

pertencente a uma família de textos, ou gênero do texto; já quando se fala em ‘gênero discursivo’, a descrição 

das formas linguísticas está subordinada a uma análise “da situação social ou de enunciação” (ROJO, 2005: 

198), de modo que a interpretação dos aspectos linguísticos exclusivamente relevantes surge como “último nível 

de análise” a partir das instâncias sociais observadas. 

Neste trabalho, optou-se por seguir a linha de Adam (2011), que propõe uma articulação das duas vertentes, ou 

seja, da Linguística Textual com a Análise do Discurso, estabelecendo uma “análise textual dos discursos”. No 

tipo de análise sugerido, a Linguística Textual seria um instrumento para descrever as “determinações textuais 

[...] que regem os encadeamentos de proposições que constitui a unidade TEXTO”, porém não sem antes 

considerar “as regulações [...] que as situações de interação nos lugares sociais, nas línguas e nos gêneros dados 

impõem aos enunciados” (ADAM, 2011: 44). Sendo assim, o autor resume essa relação da seguinte forma: 

“Postulando, ao mesmo tempo, uma separação e uma complementaridade das tarefas e dos objetivos da 

Linguística Textual e da Análise do Discurso, definimos a Linguística Textual como um subdomínio do campo 

mais vasto da análise das práticas discursivas” (ADAM, 2011: 43). Considerando que ambas fazem parte da 

fundamentação teórica desta pesquisa, a opção pelos termos ‘gênero textual’ ou ‘gênero discursivo’ foi pautada 

pelas contribuições de uma ou outra disciplina para a formação dessa base, de modo que as escolhas dos autores 

de referência serão respeitadas.  
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com maior precisão a escolha do corpus a ser estudado. Isso porque características muito 

abstratas, por exemplo, texto escrito, texto ficcional etc., não são suficientes como critérios de 

seleção do corpus, já que a quantidade de textos obtidos a partir daí seria muito grande e 

configuraria um corpus bastante heterogêneo. Esses critérios mais abstratos e gerais devem 

ser delimitados por outras características mais específicas, as quais configuram um gênero. 

Outra razão para tratar de gêneros nas pesquisas de Linguística Textual é dada por 

Marcuschi (2008: 154), que diz que toda comunicação verbal “se dá sempre por meio de 

textos realizados em algum gênero”; isso torna o conceito de gênero central “no trato 

sociointerativo da produção linguística”, que é a proposta deste trabalho. Além disso, as 

pesquisas sobre gêneros estão situadas em um campo transdisciplinar, pois comportam tanto 

análises da linguagem em funcionamento quanto das atividades culturais e sociais envolvidas 

no processo de comunicação, como é o caso do gênero escolhido para integrar o corpus desta 

pesquisa, a bula de medicamento. 

Os estudos de gêneros textuais procuram entender por que membros de comunidades 

discursivas específicas usam a língua e produzem textos da maneira que o fazem, uma questão 

colocada por Bhatia (1997), Koch (2009) e Marcuschi (2008). Esse tipo de investigação 

envolve a análise de fatores socioculturais, cognitivos e comunicativos, a fim de “tentar 

esclarecer os propósitos comunicativos da comunidade discursiva e as estratégias cognitivas 

empregadas por seus membros para atingir esses propósitos” (KOCH, 2009: 159). 

Bazerman (2005: 22) atribui a importância desses estudos a possíveis contribuições 

mais concretas que, de certa forma, também fazem parte dos objetivos propostos para este 

trabalho, como:  

 
[...] satisfazer as necessidades da situação comunicativa, de forma que esses 

gêneros sejam compreensíveis e correspondam às expectativas dos outros [...] 

compreender quando textos, aparentemente bem produzidos, não funcionam, 

quando não fazem aquilo que precisam fazer; [...] ajudar a diagnosticar e 

redefinir sistemas de atividades comunicativas; [...] ajudar a decidir quando é 

necessário escrever de forma inovadora para realizar alguma coisa nova ou 

diferente; [...] ajudar a entender como interromper ou mudar os sistemas pela 

exclusão, adição, ou modificação de um tipo de documento. 

 

 Resumidamente, o autor defende que é necessário “compreender os gêneros e seu 

funcionamento dentro dos sistemas e nas circunstâncias para as quais são desenhados” 

(BAZERMAN, 2005: 22), a fim de garantir que os atos comunicativos sejam eficientes. 

Contudo, o estudo de gêneros não é algo simples de ser realizado. Primeiramente, 

porque há uma grande variedade deles e isso pode tornar sua identificação difusa e bastante 
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aberta. Em segundo lugar, o crescente número de pesquisas que abordam esse tema nas 

últimas décadas popularizou o conceito e trouxe muitas orientações e variações de 

interpretação, conforme constatou Koch (2009: 160). Por exemplo, na literatura existente, é 

possível encontrar o estudo de gêneros ligado à análise textual, à análise do discurso, à 

sociolinguística, entre outras disciplinas. Como consequência disso, Marcuschi (2008: 149) 

afirma que o gênero pode ser visto como uma categoria cultural, um esquema cognitivo, uma 

forma de ação social, uma estrutura textual, uma forma de organização social, uma ação 

retórica etc., dependendo da prespectiva que se observa. Essa complexidade do assunto 

justifica, então, por que nesta fundamentação teórica serão discutidos apenas os aspectos que 

se fazem relevantes para os propósitos da pesquisa. 

Este trabalho segue uma tendência recente dos estudos de gêneros, que é discutir o 

cunho cultural e as diferenças interculturais marcados nos gêneros, além de identificar como 

eles se constituem e circulam socialmente – aspectos que serão abordados mais adiante. Nessa 

tendência, o saber cotidiano dos próprios falantes de determinada comunidade linguística é o 

ponto de partida para o reconhecimento dos gêneros como parte da rotina para a produção de 

textos; trata-se de uma competência linguística e comunicativa adquirida no contato social, o 

que será adotado como pressuposto nesta pesquisa. 

Nos estudos iniciais sobre gêneros, a classificação e a tipologia de gêneros 

(categorização) eram muito comuns, geralmente feitas segundo critérios situacionais e diante 

da observação de dispositivos comunicativos sócio-historicamente definidos (MARCUSCHI, 

2008: 149). De acordo com Blühdorn e Andrade (2009: 26-27), as tipologias consistem em 

uma categorização geral que “engloba todos os textos existentes, possíveis e pensáveis do 

mundo conhecido, organiza-os numa hierarquia de tipos universais e atribui a cada tipo um 

conjunto de possíveis realizações formais (morfológicas), dependendo do sistema de recursos 

disponibilizados por cada língua”. A discussão sobre tipologias será limitada a esta breve 

explicação porque esse não é o foco do presente trabalho. 

Para definir o conceito de gênero adotado nesta pesquisa, serão retomadas também 

algumas considerações de Bakhtin (2003) que servem de base para os próximos apontamentos 

teóricos. Bakhtin (2003: 261-262) relaciona inicialmente o uso da linguagem com os campos 

da atividade humana e afirma que a língua é colocada em uso sob a “forma de enunciados 

(orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 

atividade humana”. Nesses enunciados, é possível ver refletidas as condições específicas e as 

finalidades de cada campo, principalmente no conteúdo, no estilo da linguagem e na 

composição do enunciado. Embora cada enunciado seja particular e individual, “cada campo 
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de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados”, segundo as 

condições acima mencionadas. Esses tipos estáveis o autor chama de gêneros do discurso. 

Gênero textual/ discursivo não é sinônimo de tipo textual, por isso cabe aqui fazer uma 

breve diferenciação dessas duas ideias. De acordo com uma definição de Marcuschi (2008: 

154-155), tipo textual refere-se ao modo de construção teórica ligado à natureza linguística da 

composição do texto; os tipos textuais são finitos e, até o momento, foram identificados cinco 

deles (narração, argumentação, exposição, descrição e injunção), segundo suas características 

funcionais próprias, como estrutura sintática, escolha lexical e organização retórica.  

Por sua vez, os gêneros discursivos são os próprios textos recorrentes em várias 

situações comunicativas, ou “tipos relativamente estáveis” de cada campo de utilização da 

língua (BAKHTIN, 2003: 262), que se realizam em sequências tipológicas, ou seja, os tipos 

textuais são parte integrante da realização de um gênero do discurso. Sendo assim, a relação 

entre tipo textual e gênero não é dicotômica, como lembra Marcuschi (2008: 157), mas 

complementar porque um ou mais tipos textuais constituem um gênero e ambos são “aspectos 

constitutivos do funcionamento da língua em situações comunicativas da vida diária”. 

A diferença entre tipo e gênero fica mais clara quando se observa os critérios para 

distinguir as variações dentro de cada categoria. Por exemplo, os tipos são diferenciados por 

oposição uns aos outros, tendo em vista aspectos linguísticos e estruturais, já os gêneros são 

diferenciados individualmente, sobretudo segundo o aspecto funcional. 

A função comunicativa de cada gênero está diretamente ligada à relação dele com as 

variadas atividades humanas. Por isso, Marcuschi (2008: 155) alerta que “não se pode tratar o 

gênero do discurso independentemente de sua realidade social e de sua relação com as 

atividades humanas”, assim como Bakhtin (2003: 261) já afirmava que as atividades humanas 

são executadas por meio do uso da língua, principalmente sob a forma de enunciados criados 

pelos integrantes de vários campos de atividade. Ainda segundo esse autor, cada campo 

produz certos tipos de enunciados, que serão sistematicamente empregados toda vez que a 

mesma atividade no campo se repetir, o que foi denominado gênero do discurso.  

Tendo em vista essa colocação, Marcuschi (2008: 155) afirma que o estudo do gênero 

engloba a investigação do funcionamento da língua e das atividades culturais e sociais. A 

atividade a ser desenvolvida e o campo no qual ela está inserida determinam as características 

do enunciado de acordo com suas especificidades, como conteúdo, estilo da linguagem, 

estrutura composicional etc. Essas escolhas são feitas dentro da prática das atividades, 

resultando daí esquematizações textuais (ou gêneros), na medida em que a atividade é 

repetida e a esquematização novamente escolhida. 
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As produções comunicativas são uma das formas de organização da sociedade e, assim 

como resultam de variações das atividades cotidianas, condicionam ainda outras ações em 

sequência. Para Bronckart (2001 apud MARCUSCHI, 2008: 156), apropriar-se de um gênero 

(tanto reconhecê-lo quanto saber empregá-lo) é um mecanismo de socialização porque 

permite ao indivíduo inserir-se de maneira prática e adequada nas atividades humanas. Na 

mesma direção, Bazerman (2005: 32) traz o que chama de “uma compreensão mais profunda 

dos gêneros”, dizendo que eles “emergem nos processos sociais em que pessoas tentam 

compreender umas às outras para coordenar atividades e compartilhar significados, visando 

seus propósitos práticos”, e, portanto, “são o modo como os seres humanos dão forma às 

atividades sociais”. Além disso, segundo o mesmo autor, “os gêneros são fenômenos de 

reconhecimento psicossocial” porque fazem “parte de processos de atividades socialmente 

organizados” e, com isso, passam a ser reconhecidos pelo falante e seus interlocutores. 

A relação com as atividades humanas também explica a grande variedade dos gêneros 

e as mudanças que pode ocorrer neles. Bakhtin (2003: 263) concluiu que a riqueza e a 

diversidade dos gêneros é diretamente proporcional às inesgotáveis possibilidades da 

multiforme atividade humana; sendo assim, cada campo da atividade possui seu repertório de 

gêneros, e “esse repertório cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se 

complexifica um determinado campo”. Já o fenômeno das mudanças nos gêneros é 

comentado por Koch (2009: 161): 

 
Como qualquer outro produto social, gêneros estão sujeitos a mudanças, 

decorrentes não só das transformações sociais, como devidas ao surgimento 

de novos procedimentos de organização e acabamento da arquitetura verbal, 

em função de novas práticas sociais que os determinam. 

 

As funções desempenhadas ou atividades realizadas pelos gêneros são o aspecto mais 

adequado para o reconhecimento de cada um deles, de acordo com Bazerman (2005: 38). 

Segundo o autor, reconhecer e diferenciar os gêneros por meio das características linguístico-

textuais também ajuda a identificar que tipo de mensagem eles trazem, e é um conhecimento 

útil para interpretar e atribuir sentido aos textos; no entanto, a visão de um conjunto de 

características comuns para cada gênero pode ser enganadora, já que esse conhecimento é 

relativo e instável, pois muda com o tempo, conforme os gêneros e as situações mudam: 

 
todo exemplar de um gênero pode variar em particularidades de conteúdo, 

situação e intenção do escritor, que podem levar a diferenças na forma. 

Ainda assim, nós continuaremos a usar nosso conhecimento de gênero para 

compreendê-lo. [...] Os elementos característicos e os gêneros invocados 
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encontram sua única justificativa e razão na compreensão e na atividade que 

acontecem entre as pessoas [...] (BAZERMAN, 2005: 40). 

 

 O autor menciona mais uma justificativa: 

 
a visão de gênero que simplesmente o concebe como uma coleção de 

elementos característicos encobre como esses elementos são flexíveis em 

qualquer instância, ou até como a compreensão geral do gênero pode mudar 

com o passar do tempo, à medida que as pessoas passam a orientar-se por 

padrões em evolução. (BAZERMAN, 2005: 40) 

 

Dependendo da função e da atividade para as quais foram planejados, os gêneros são 

constituídos por formas-padrão (ou padrões textuais). Segundo Koch (2009: 161), “cada 

situação determina a existência de um ou mais gêneros, com características temáticas, 

composicionais e estilísticas próprias”. Essas características são o que se chama de padrão. 

Fix (2011: 71) faz uma reflexão terminológica para que esses dois conceitos não sejam 

confundidos. A autora define o padrão textual como: 

  
[...] uma instrução para o manuseio de textos, uma instrução, que contém 

aspectos prototípicos e espaços livres. [...] Ele informa sobre as respectivas 

condições de uso referentes ao conteúdo, à forma e à função para textos de 

um gênero, portanto, sobre elementos básicos temático-proposicionais, 

ilocutivos e típicos da ação e sobre meios estilístico-formulativos. 
30

 

 

Em contrapartida, para a autora, gênero se refere ao grupo de textos que segue um 

mesmo padrão textual para uma função em comum. Ou seja, padrão é o aspecto qualitativo do 

grupo de textos que, por ter uma função em comum, segue um mesmo padrão textual. A 

definição de Adamzik (1995 apud BLÜHDORN E ANDRADE, 2009: 28) para padrão textual 

é semelhante: 

uma sorte de texto [gênero] é caracterizada por um padrão textual bastante 

específico, um conjunto heterogêneo de propriedades, que abre pouca 

margem para variação. Cada texto individual, para se inserir em uma sorte 

de texto, deve ser produzido conforme o mesmo modelo pré-fabricado, que 

corresponde a uma rotina comunicativa, convencionalizada para 

determinados objetivos de interação. 

 

Os autores lembram ainda que “cada padrão textual estabelece restrições em relação a 

determinados parâmetros funcionais e/ou formais”, sendo que esses parâmetros estão 

                                                           
30

 [...] eine Anweisung für den Umgang mit Texten, eine Anweisung, die Prototypisches und Freiräume enthält. 

[...] Es informiert über die jeweiligen inhaltilichen, formalen und funktionalen Gebrauchsbedingungen für Texte 

dieser Textsorte, also über gemeinsame thematisch-propositionale Grundelemente, gemeinsame 

handlungstypisch-illokutive Grundelemente und über die gemeinsamen stilistisch-formulativen Mittel. 
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relacionados a aspectos pragmáticos, semânticos e gramaticais, desdobrados em critérios, 

como área de ocorrência, função, tema e forma linguística. 

A existência dos padrões é útil tanto para o reconhecimento quanto para a produção de 

textos. Entretanto, os padrões textuais não devem ser vistos como regras, mas como 

possibilidades, nas quais há orientações de ação supraindividuais, mas também há espaços 

para preenchimento que contam com a competência comunicativa do produtor: “Dentro dos 

padrões, há elementos normativos, que funcionam como orientações para a ação 

comunicativa, e há elementos não normativos, espaços livres, que são válidos para o 

preenchimento individual” 
31

 (FIX, 2011: 66). Na realidade cotidiana, existem textos com 

menos abertura para intervenção individual do que outros, como os textos de legislação ou 

regidos por uma. Apesar dos espaços livres, os padrões podem ser sempre empregados e 

reconhecidos, o que é uma condição para sua produção e recepção eficazes, sendo que 

elementos altamente típicos de um padrão exercem a função de sinalizar o gênero. 

 Em uma tentativa de ampliar o conceito de padrão textual para que ele não fique 

restrito ao âmbito das formulações, Fix (2011: 67-68) afirma que um padrão completo se 

refere também aos âmbitos temáticos e funcionais, com o objetivo de mediar conhecimentos 

de mundo (fatos a respeito da ação linguística), de normas (condições à objetividade e à 

compreensibilidade), de situação (fatores sociais envolvidos na ação), de cultura (na qual a 

produção está inserida), além do conhecimento linguístico, usado como meio para transmitir a 

mensagem (FIX, 2011: 84-85). 

2.2 Textologia Contrastiva 

A Textologia Contrastiva começou a se desenvolver devido a certo enfraquecimento 

que a Linguística Contrastiva estava sofrendo no final da década de 70. Isso porque a 

Linguística Contrastiva priorizava as comparações fonológicas e gramaticais; os fenômenos 

transfrásticos, ligados ao âmbito do texto, eram observados de maneira insuficiente por essa 

disciplina. Pöckl (2005: 199) faz uma retrospectiva dos fatos e lembra que, enquanto alguns 

segmentos da Linguística Contrastiva (sobretudo nos níveis fonético/fonológico, morfológico 

e lexical) tiveram um desenvolvimento pouco significativo durante esses anos, os estudos 

contrastivos que tinham textos (ou, mais especificamente, gêneros) como base de investigação 
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 Es gibt innerhalb der Muster Elemente des Normativen als Handlungsorientierung, und es gibt 

Nichtgenormtes, Freiräume, die es individuelle zu füllen gilt. 
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abriram um campo de pesquisa bastante fértil, porém não sem antes passar por um período 

inicial pouco produtivo. 

O autor lembra também que, por outro lado, a Linguística Textual já não contava mais 

com o mesmo impulso, uma vez que as regras de textualidade propostas eram vistas como 

universais pela maioria dos estudos e esses não abordavam (ou abordavam apenas 

ocasionalmente) divergências específicas de cada língua no âmbito dos elementos linguísticos 

constituintes do texto. O mais comum nessa disciplina eram as tentativas de descrever os 

gêneros ou exemplares de textos do ponto de vista gramatical, semântico e pragmático de 

maneira absoluta, sem contar com especificidades trazidas por cada língua (SPILLNER, 1981: 

239); apenas em poucos casos, alguma investigação trazia o contraste interlinguístico de 

constituições textuais ou convenções textuais marcadas pela cultura nos gêneros. Spillner 

(1981: 239) atribui a até então ausência de estudos contrastivos na Linguística Textual à ideia 

de que, no âmbito do texto, não seria possível encontrar tantas diferenças quanto a nível 

fonológico e gramatical. O autor corrige esse equívoco, afirmando: 

 

Entretanto, se a linguística contrastiva investiga diferenças linguísticas em 

todos os níveis linguísticos, do fonema à frase, é pouco provável que no 

nível do texto deveriam ser encontradas apenas semelhanças. Aqui, dever-se-

ia contar com tipos de contraste mais complexos e, sobretudo, com um 

espectro maior de variações resultado de convenções estilísticas. 
32

 

 

Com a nova concepção do texto como unidade de sentido subordinada a um propósito 

comunicativo, ficou ainda mais difícil continuar com pesquisas em Linguística Contrastiva 

limitadas aos níveis hierarquicamente menores, e também com pesquisas em Linguística 

Textual voltadas apenas para critérios de textualidade universais. Diante dessa nova situação, 

Hartmann (1980: 31) conclui: “nós temos visto que a análise do discurso sem comparação é 

tão incompleta quanto uma análise contrastiva sem uma base textual” 
33

. Daí surge a 

possibilidade de combinar a Linguística Contrastiva com a Linguística Textual, dando início 

às pesquisas de Textologia Contrastiva. 

Segundo Pöckl (2005: 200-201), o conceito de Textologia Contrastiva foi cunhado no 

final dos anos 70 por dois pesquisadores – Hartmann (1981; 1980) e Spillner (2005, 2002, 

1981) – ao mesmo tempo, sem que um tivesse contato com o outro. Como consequência 
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 Wenn jedoch die kontrastive Linguistik auf allen sprachlichen Ebenen vom Phon/ Phonem bis zum Satz 

Sprachunterschiede ermittelt, ist es wenig wahrscheinlich, dass auf Textebene nur Gemeinsamkeiten 

aufgefunden werden sollten. Eher wäre hier mit komplizierteren Kontrasttypen und allenfalls mit einer durch 

Stillkonventionen bedingten größeren Variationsbreite zu rechnen. 
33

 we have seen that discourse analysis without comparison is as incomplete as contrastive analysis without a text 

base 
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disso, o conceito foi definido diferentemente por eles, o que gerou duas linhas de pesquisa 

distintas: Hartmann (1981; 1980) propunha uma descrição teórica da Textologia Contrastiva, 

enquanto Spillner (2005, 2002, 1981) buscou criar as bases para uma análise empírica dos 

gêneros; entretanto, “ambos enfoques reivindicam a análise dos contrastes linguísticos a nível 

textual e o estudo das convergências e divergências de gêneros textuais em dois ou mais 

culturas” 
34

 (FERNÁNDEZ, 2007: 150). 

Para este trabalho, não será eleita uma abordagem ou outra para compor o quadro 

teórico sobre Textologia Contrastiva e a metodologia de análise (no capítulo 3), mas será 

incorporado o que é relevante em cada uma delas, visto que ambas trazem contribuições 

importantes para a disciplina, e não há tanta literatura disponível sobre o assunto. 

O principal objetivo dessa nova disciplina é identificar se as variedades funcionais 

correspondentes de duas ou mais línguas diferem significativamente e, em caso positivo, 

mostrar como as respectivas diferenças se manifestam em cada uma. Com isso, pretende-se 

criar uma espécie de descrição interlingual das diferenças registradas nas fronteiras entre as 

línguas, como na Linguística Contrastiva. Entretanto, esse contraste deve ser feito a partir de 

textos e Hartmann (1980: 33) esclarece: 

 
Cada língua tem uma leve distribuição diferente de variedades, de acordo 

com a situação de uso, e é tarefa do ‘analista contrastivo’ caracterizá-las em 

termos de categorias linguísticas (fonologia, gramática, léxico) e dimensões 

comunicativas (modo, campo, função, formalidade). 
35

 

  

Como exemplares de um gênero, os textos não são constituídos apenas por regras 

linguístico-textuais, mas também por características ligadas a outros níveis linguísticos. 

Spillner (1981: 242-243) observa que a comparação de textos deve contemplar tanto os 

processos linguístico-textuais quanto os fenômenos linguísticos que caracterizam aqueles 

textos como exemplares de um gênero. Por esse motivo, é necessário diferenciar Linguística 

Textual contrastiva (ou linguística contrastiva do texto) de Textologia Contrastiva, que é o 

que será feito neste trabalho: enquanto a primeira compara exclusivamente processos e regras 

linguístico-textuais entre as línguas, a segunda faz uma análise contrastiva em todos os níveis 

linguísticos das características de determinado texto pertencente a um gênero textual. 

                                                           
34

 ambos enfoques reivindican el análisis de los contrastes linguísticos a nível textual y el estudio de las 

convergencias y divergencias de géneros textuales em dos o más culturas. 
35

 Each language has a slightly diferente distribution of varieties according to situation use, and it is the task of 

the contrastivist to characterize them in terms of linguistic categories (phonology, grammar, lexis) and 

communicative dimensions (mode, field, role, formality). 
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Hartmann (1980: 34) parte desse fato para delimitar os componentes da Textologia 

Contrastiva, segundo sua própria percepção: “Há poucos precedentes para como um modelo 

de Textologia Contrastiva deve parecer e que aspectos da estrutura linguística ele deve 

incorporar, mas parece razoável nesse momento ampliar esquemas já existentes ao invés de 

criar estratégias completamente sem testes”. 
36

 Tendo como base a linguística estruturalista do 

século XX, o autor propõe que um modelo adequado de textologia contrastiva seja composto 

pelas seguintes dimensões: pragmática textual, sintaxe textual e semântica textual 

(HARTMANN, 1980: 36).  

O componente pragmático se ocupa das diversas formas, nas quais os discursos/textos 

se correlacionam com as variedades funcionais. Por meio desse componente, a Textologia 

Contrastiva levará em consideração informações sobre a função, o tema e o conteúdo do 

discurso. A fim de definir quais aspectos devem ser observados do ponto de vista da 

pragmática, Hartmann (1980:36) cita Wilss (1977b) e sua check-list, desenvolvida para 

propósitos tradutórios, mas passível de ser aplicada com adaptações aos textos analisados: 

Quais são as intenções do falante?, Qual é o conteúdo temático da mensagem?, Qual é a 

reação esperada por parte do ouvinte? 

Já o componente sintagmático se relaciona com as diferentes maneiras que as 

‘porções’ sucessivas de discurso se agrupam em sequências para formar textos completos. O 

objetivo é relacionar a conectividade entre as sentenças com a coesão e a composição textual. 

Por sua vez, o componente semântico se ocupa das diferentes formas pelas quais a 

informação referencial é distribuída ao longo dos outros elementos constitutivos do texto, ou 

seja, da estruturação do conteúdo. Nesse caso, o ponto de partida seria a análise das 

polaridades tema/rema, sujeito/predicado ou tópico frasal/desenvolvimento. 

As contribuições que os resultados das pesquisas em Textologia Contrastiva podem 

trazer para outras áreas do conhecimento e para as atividades linguísticas indicam que esse é 

um campo promissor. Spillner (1981: 240) comenta que a Textologia Contrastiva é uma 

importante disciplina de apoio para a Linguística aplicada, a prática de tradução e a didática 

do ensino de línguas estrangeiras. Ainda de acordo com esse autor, as investigações 

contrastivas no nível do texto têm um grande valor também para a Linguística teórica como 

complemento à Linguística Textual, devido à possibilidade de diferenciar quais regras de 
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 There are very few precedents for what a contrastive textology model should look like and what aspects of 

linguistic structure it should incorporate, but it seems reasonable at this stage to extend existing rather than 

device completely untried schemes 
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textualidade são universais e quais se deixam influenciar mais por especificidades linguísticas 

e culturais, por exemplo. 

Para este trabalho, interessa especificamente como a Textologia Contrastiva pode ser 

um instrumento para ajudar a resolver problemas práticos de comunicação intra ou 

intercultural. Hartmann (1980: 42) cita como exemplo mais importante disso o problema dos 

estilos nacionais para a comunicação intercultural: 

 
Esse rótulo se refere normalmente ao grau de similaridade ou diferença entre 

sistemas linguísticos inteiros, que fica em algum lugar entre os dois polos 

extremos da correspondência universal e da relatividade radical. 
37

 

 

 Segundo o autor, identificar os estilos nacionais não pode ser uma atividade realizada 

apenas com base na presença ou ausência de certos padrões gramaticais ou lexicais em 

determinada língua, mas deve ser orientada também por uma comparação sistemática das 

convenções textuais. 

O planejamento linguístico também é beneficiado pelos resultados das pesquisas em 

Textologia Contrastiva. De acordo com Hartmann (1980: 45), o planejamento linguístico é 

“uma gama de afirmações linguísticas e extralinguísticas criadas de várias maneiras para 

influenciar (ou ocasionalmente frear) a mudança linguística em benefício da comunidade” 
38

. 

O uso linguístico deve ser analisado nos diferentes níveis (morfológico, semântico, 

sintático, pragmático) e por diferentes ângulos. Mesmo quando o interesse é pelo 

planejamento de uma língua específica, “uma descrição comparativa do registro intralingual é 

essencial, mas uma análise contrastiva interlingual de diferenças no registro além da língua é 

tão importante quanto” 
39

 (ELLIS; URE, 1974 apud HARTMANN, 1980: 44).  

2.3 Pesquisa de Compreensibilidade 

A Linguística aplicada se ocupou tardiamente da pesquisa de compreensibilidade 

porque, segundo Bucher (2005: 3), para isso era necessária uma mudança de perspectiva com 

relação ao que é texto e seus propósitos, o que só foi acontecer com a chamada ‘virada 

pragmática’ (pragmatische Wende) (FIX, 2009: 12), na década de 60. Desde então, passaram-
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 This label usually refers to the degree of similarity or difference between whole language systems, which lies 

somewhere between the two extreme poles of universal correspondence and radical relativity. 
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 a mutitude os linguistic and extralinguistic statements variously designed to influence (or occasionaly halt) 

language change for the benefit of the community. 
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se mais alguns anos até que a ideia de texto como processo (e não como produto) se 

consolidasse e pudesse servir de impulso a estudos mais voltados à comunicação. 

Böttcher (2013: 11) justifica o trabalho e as pesquisas com compreensibilidade 

sinalizando a necessidade que há em elaborar uma base teórica consistente para a produção e 

a otimização de textos. A autora destaca que tal necessidade vem aumentando constantemente 

devido à globalização, e que os resultados provenientes de pesquisas nesse âmbito teriam uma 

grande importância para outras áreas do conhecimento, bem como para muitas áreas das 

atividades humanas, como ilustra o trecho abaixo: 

 
Mais do que nunca, sua avaliação mostra-se apropriada, pois o sucesso da 

comunicação técnica externa e interna – e com isso, sua compreensibilidade 

– é atualmente um importante fator econômico, também muito relacionado 

pelas empresas ao âmbito da gestão da qualidade. 
40

 

 

Antes de detalhar objetivos, conceitos, abordagens e métodos das pesquisas de 

compreensibilidade, é necessário diferenciar ‘compreensão’ e ‘compreensibilidade’, pois 

esses termos não devem ser confundidos nem tratados como sinônimos. Apesar de ambos 

serem conceitos importantes e intimamente relacionados à recepção do texto, eles designam 

objetos diferentes e, portanto, apresentam focos distintos.  

Davis (2009: 5) esclarece a diferença entre eles de forma bastante direta e eficiente, 

afirmando que, para a compreensão, é o leitor e seus processos cognitivos (capacidades 

cognitivas) que estão no centro; enquanto para a compreensibilidade é o texto e todas suas 

características (linguísticas, genéricas, estilísticas etc.) que ocupam essa posição de destaque. 

Böttcher (2013:17) também define compreensão como um conceito orientado a 

processos, já que, para ela, a compreensão é “parte dos processos mentais, que ocorrem na 

mente do leitor durante a recepção de um texto” 
41

. Sendo assim, a compreensão poderia ser 

explicada como um dos processos que ocorrem na mente do indivíduo no momento da 

recepção de um texto, durante a qual outros processos cognitivos terão lugar – em conjunto 

com o conhecimento armazenado – para que o leitor possa trabalhar as novas informações 

adquiridas com a leitura do texto e, assim, construir ativamente um sentido para o texto, ou 

seja, compreendê-lo. Como todo processo, a compreensão é dinâmica e pode ser influenciada 
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 Seine Einschätzung erweist sich nun mehr denn je als zutreffend, denn der Erfolg der fachexternen und – 
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por outros elementos relacionados ao indivíduo, como contexto social e cultural, interesses 

pessoais, motivação, entre outros. 

Já a compreensibilidade concentra-se no texto como um produto que será recebido por 

alguém. As abordagens mais recentes da pesquisa de compreensibilidade têm tratado o 

conceito não mais como um aspecto intrínseco ao texto e restrito a ele, mas como uma 

dimensão relativa, já que se chegou à conclusão de que “quão compreensível é um texto 

depende sempre das condições mentais individuais e comunicativas, sob as quais o processo 

de compreensão ocorre” 
42

. Com isso, a compreensibilidade passa a ser vista como resultado 

da interação entre texto e leitor, entre a estrutura textual e a estrutura cognitiva do indivíduo, e 

sua relação com a compreensão (GROEBEN, 1982). Essa relação com a compreensão 

explica-se porque não é suficiente analisar quais características tornam o texto compreensível, 

sendo que não há compreensibilidade absoluta, pois ela pode ser influenciada e, portanto, 

variar de acordo com características ligadas à compreensão do receptor. 

Devido a essa mudança de perspectiva sobre o que é compreensibilidade, as 

abordagens metodológicas voltadas exclusivamente ao texto (legibilidade e leiturabilidade) 

deram lugar às abordagens que contemplam os processos juntamente com os aspectos 

linguístico-textuais. Com isso, a definição de compreensibilidade adotada para este trabalho 

será a de Böttcher (2013: 18): “Compreensibilidade não deve ser considerada aqui como 

característica de um texto em si, mas como ‘grandeza relativa’ de um texto, cuja ampla 

análise é igual somente sob quadros de referência de aspectos externos e internos ao texto” 
43

. 

A compreensibilidade também é uma condição fundamental do texto para que o 

processo da compreensão seja bem sucedido, tanto que Göpferich (2008a: 291) chega a 

indicar a compreensibilidade como um importante aspecto da qualidade de um texto, ou seja, 

quanto melhor a mensagem do texto for transmitida, mais fácil os receptores conseguirão 

processá-la, segundo a autora. 

As pesquisas que se ocupam de investigar a qualidade do texto têm como impulso o 

questionamento básico ‘o que faz um texto ser compreensível?’; em seguida, surgem outras 

perguntas, dependendo dos objetivos de cada pesquisa, como: É possível medir a 

compreensibilidade de um texto? Se sim, como fazê-lo? De que aspectos dependem os fatores 

que influenciam a compreensibilidade de um texto? Qual a relação entre compreensibilidade e 
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esses fatores? No entanto, também é muito comum que os objetivos das pesquisas de 

compreensibilidade estejam estritamente relacionados à otimização de textos, de acordo com 

os resultados obtidos a partir da análise de sua compreensibilidade. 

A fim de atingir os objetivos propostos, as pesquisas de compreensibilidade se valem 

dos conhecimentos de outras disciplinas, como a linguística, para o trabalho com aspectos 

linguístico-textuais, e a psicologia e a ciência cognitiva (Kognitionswissenschaft), para o 

trabalho com os processos mentais da compreensão, fazendo com que as pesquisas sejam, 

necessariamente, transdisciplinares. 

2.3.1 Precursores 

Quando se começou a dar importância ao estudo do texto e às características que 

fazem dele um texto bom ou ruim e contribuem ou não para uma leitura satisfatória, atentou-

se inicialmente para o nível mais superficial da produção textual, o que originou as chamadas 

‘pesquisas de legibilidade’. 

As primeiras pesquisas com esse objetivo se concentravam na legibilidade dos textos, 

relacionada à qualidade da configuração gráfica e/ou tipológica das produções escritas. 

Segundo Engberg (apud BERG-SCHMITT, 2003: 61), as pesquisas de legibilidade pertencem 

ao “âmbito do processamento sensomotor/perceptual” 
44

, geralmente partindo da hipótese que 

a configuração textual exerce uma grande influência na recepção, facilitando-a ou 

dificultando-a.  

Sendo assim, essas pesquisas e seus experimentos buscavam identificar determinados 

fatores gráficos e tipográficos (por exemplo, tipo, tamanho e estilo da fonte, extensão e quebra 

das linhas, espaço entre as palavras, contraste entre o fundo e a fonte, espaçamento entre as 

linhas, qualidade da impressão, qualidade do papel, acabamento da superfície, tamanho das 

margens, entre outros) e verificar o impacto deles na legibilidade de um texto. 

Em um texto considerado legível, o receptor deve ser capaz de reconhecer (e 

compreender) os caracteres e sua interação em forma de palavras e sentenças. Os 

procedimentos mais adotados eram aqueles do tipo microgenéticos (aktualgenetische 

Verfahren), nos quais os informantes deveriam ler trechos de textos impressos sob condições 

muito desfavoráveis, como grande distância, pouca claridade, curto tempo de exposição ao 

texto, e procedimentos em condições normais para medir a velocidade de leitura; o primeiro 
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era mais usado para a obtenção de dados a respeito da melhor configuração para textos de 

placas, cartazes etc., enquanto o segundo era destinado à otimização de textos corridos, por 

exemplo, notícias de jornal, capítulos de livros etc. (GÖPFERICH, 2008b: 109). 

A pesquisa de legibilidade deu um impulso para a investigação da melhor forma de 

configurar um texto, e é considerada precursora das pesquisas de leiturabilidade e de 

compreensibilidade, fazendo parte delas até os dias atuais, inclusive. Entretanto, apesar de sua 

importância, os estudos sobre legibilidade receberam muitas críticas por limitarem-se apenas 

aos elementos visuais, ligados à superfície do texto, e não considerarem outros aspectos 

igualmente importantes, como o conteúdo do texto e os processos cognitivos do leitor, 

características que as teorias seguintes tentarão incorporar. Por causa disso, as pesquisas de 

legibilidade foram substituídas pelas pesquisas de leiturabilidade. 

A pesquisa de leiturabilidade ganhou força a partir de meados da década de 30, e foi 

desenvolvida com o objetivo de contemplar aspectos linguísticos e estilísticos diretamente 

ligados aos processos cognitivos envolvidos no processamento e na decodificação das 

produções escritas. Percebe-se que há um avanço com relação à pesquisa de legibilidade, uma 

vez que, além dos elementos de percepção, a pesquisa de leiturabilidade inclui um estudo do 

que se passa na mente do receptor após o primeiro contato com o texto e o reconhecimento 

dos sinais visuais; ou seja, ela estuda a etapa seguinte, que é a do processamento da 

informação. 

O principal produto resultante das pesquisas de leiturabilidade são as chamadas 

“fórmulas de leiturabilidade”, sendo a Reading-Ease-Formula a mais conhecida e também a 

mais utilizada. O propósito dessas fórmulas é medir o grau de leiturabilidade dos textos de 

maneira prática e objetiva, considerando a dificuldade ou a facilidade com que determinados 

aspectos textuais normalmente são processados pelo leitor. Dentre os elementos analisados, 

estão o nível de dificuldade da palavra, medido por meio das sílabas de um item lexical, e o 

nível de dificuldade da sentença, medido pela quantidade de palavras que a compõe e pela 

frequência das palavras no vocabulário cotidiano que estão empregadas no texto. É possível 

notar que a pesquisa de leiturabilidade privilegia características que possam ser 

quantitativamente apreensíveis para a aplicação nas fórmulas. 

A pesquisa de leiturabilidade foi muito difundida e tornou-se popular devido à 

facilidade e à rapidez com que resultados eram obtidos por meio das fórmulas. Com o 

progresso da informática, a pesquisa ganhou um novo impulso, uma vez que o 

desenvolvimento de softwares tornou a aplicação das fórmulas mais ágil e precisa. Entretanto, 

apesar da boa aceitação, da quantidade de resultados e do avanço com relação à legibilidade, 
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esse tipo de pesquisa foi criticado por ainda permanecer na superfície textual – embora no 

âmbito mais linguístico – e não contemplar nem aspectos do conteúdo, como a densidade e a 

organização das informações, nem condições ligadas ao leitor, como conhecimentos prévios e 

interesses. Além disso, critica-se o fato de as fórmulas apontarem as falhas, mas não 

apresentarem qualquer tipo de referência a possíveis passagens ou aspectos que poderiam ser 

aprimorados no texto. 

Atualmente, algumas diretrizes da pesquisa de leiturabilidade fazem parte da pesquisa 

de compreensibilidade, o que leva muitas vezes à utilização desses conceitos como sinônimos, 

ao que Göpferich (2008b: 110) alerta: “Com isso, a leiturabilidade não deve ser equiparada à 

compreensão, mas surge muitas vezes como um aspecto parcial daquela” 
45

. 

O conceito de compreensibilidade é muito mais abrangente, porque a qualidade de ser 

compreensível não depende apenas do texto e de suas características materiais observáveis na 

superfície, conforme sugerido pelas pesquisas anteriores de legibilidade e leiturabilidade. Um 

texto compreensível depende também de outros elementos constitutivos, como a função 

comunicativa, a adequação a um gênero textual e a consideração do leitor como parte 

integrante do processo de comunicação, sendo essa influenciada por seus interesses, 

motivação, conhecimentos prévios. Essa mudança de perspectiva mostra que as pesquisas de 

compreensibilidade estão mais voltadas para o processo de produção do texto e não apenas 

para o produto final, como suas antecessoras. 

2.3.2 Linhas de pesquisa 

Ao longo dos anos, a pesquisa de compreensibilidade desenvolveu vários métodos 

para análise e avaliação do texto. Esses métodos podem ser divididos em três categorias: 

métodos orientados ao texto, métodos orientados ao leitor e métodos baseados na avaliação de 

especialistas (SCHIVER, 1989 apud DAVIS, 2009: 9). A seguir, serão descritas as diretrizes 

básicas de cada método e apresentados os seus principais representantes, pois o conceito de 

compreensibilidade escolhido para a análise neste trabalho incorpora um pouco de cada um. 

Os métodos orientados ao texto analisam e avaliam a compreensibilidade a partir de 

princípios, diretrizes e check-lists, o que remete às pesquisas de leiturabilidade. Tais materiais 

estabelecem antecipadamente quais características (lexicais, sintáticas e estilísticas) um texto 
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deve ter para ser considerado compreensível ou não, sendo que os procedimentos mais 

conhecidos são as fórmulas de leiturabilidade.  

Os métodos dessa categoria são considerados insuficientes e pouco reveladores, pois 

testam apenas uma parte dos elementos que estão envolvidos na compreensibilidade, ou seja, 

priorizam os elementos linguísticos. O leitor do texto é tratado indiretamente, por meio de 

suposições e da observação de suas reações ao texto provenientes de outros estudos, “de 

forma que fatores centrais para a compreensão do texto, como o conhecimento prévio dos 

receptores, sejam ignorados” 
46

 (BÖTTCHER, 2013: 50).  

Já os métodos orientados ao leitor possuem um foco mais empírico, tendo alguma 

teoria pertinente apenas como pano de fundo. Neles, a compreensibilidade de um texto é 

avaliada por meio de experimentos que simulam uma situação real com o uso de determinado 

texto. Nesses experimentos, os informantes são chamados a opinar sobre o texto e/ou a 

realizar tarefas concomitantemente à leitura ou retrospectivamente a ela. 

No primeiro tipo de experimento, os informantes devem realizar tarefas durante a 

leitura do texto e suas ações na execução das atividades são observadas. Esse tipo de teste é 

adequado para a análise da compreensibilidade de textos instrucionais, e tem como principais 

representantes o teste de usabilidade (Usability testing) e a reverbalização otimizada em voz 

alta (Optimizing reverbalization using thinking aloud and log files), sendo que esse último 

pode ser empregado para textos não instrucionais. Já no segundo tipo de testes, a 

compreensão que os informantes tiveram dos textos é verificada por meio de atividades e 

exercícios realizados após a finalização da leitura, como testes de lacunas, perguntas abertas 

sobre o conteúdo do texto ou resumos. 

De maneira geral, sabe-se que os métodos orientados ao leitor são capazes de fornecer 

os resultados mais válidos e menos especulativos a respeito da compreensibilidade dos textos 

do que os orientados ao texto. Isso porque a compreensibilidade de um texto é uma dimensão 

que também está relacionada a quem irá recebê-lo, ou seja, ao leitor, sendo, portanto, a 

avaliação dele central para a determinação dessa característica. 

Entretanto, algumas exigências para a execução dos testes dessa categoria dificultam 

sua prática, como a alta demanda por tempo, o alto custo e a necessidade de encontrar 

informantes cujas características correspondam às do público-alvo do texto. Ainda sobre as 

desvantagens, Göpferich (2008a: 310-311; 2009: 33) menciona que esses testes conseguem 
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verificar a compreensão global ou a compreensão de trechos e/ou informações pontuais do 

texto, mas não uma compreensão detalhada. 

Nas pesquisas de compreensibilidade, a abordagem denominada cognitiva 

(kognitionswissenschaftlich) ocupa-se de investigar e descrever os mecanismos que ocorrem 

na mente do leitor durante o processamento do um texto. As tentativas de explicar esses 

processos mentais partiram da observação de pequenas unidades de significado (proposições) 

e, ao longo dos anos, foram considerando dimensões cada vez maiores, até chegarem a 

reconhecer a importância que os conhecimentos prévios do leitor têm no tratamento do texto 

(GÖPFERICH, 2008b: 126). 

Apesar de serem “pouco adequadas a servirem como parâmetro de orientação ou ajuda 

para decisões no mundo profissional no momento de produção ou de otimização de textos” 
47

 

(GÖPFERICH, 2008b: 111), as teorias da Ciência Cognitiva (Kognitionswissenschaft) 

proporcionaram um amplo conhecimento, sobretudo a respeito da coesão textual. Entre as que 

mais se destacam, estão a Teoria do Esquema (Schema-Theorie) e Teoria dos Modelos 

Mentais (Theorie der mentalen Modelle), que também influenciaram o trabalho de Göpferich 

(2009; 2008a; 2008b) no desenvolvimento de parte da base teórica para o conceito de 

compreensibilidade de Karlsruhe, usado para a análise do corpus neste trabalho. 

A Teoria do Esquema (Schema-Theorie) reforça a importância dos aspectos cognitivos 

do leitor para o processamento de um texto, como conhecimentos prévios, expectativas, 

objetivo e motivação. De acordo com essa teoria, todo o aparato cognitivo de um indivíduo 

está estruturado em esquemas, que são unidades de conhecimento agrupado armazenadas em 

sua memória de longa duração, sendo ativadas durante o processamento de qualquer 

informação. 

Göpferich (2008b: 127) alerta que, embora na abordagem da Ciência Cognitiva 

(Kognitionswissenschaft) não exista um consenso para a definição de esquema, todas as 

delimitações existentes do conceito apresentam características em comum. A autora baseia-se 

nessas características comuns para desenvolver o conceito de modelo mental de denotação, 

integrante do conceito de compreensibilidade de Karlsruhe. 

Todas as definições de esquema partem do princípio de que tais unidades representam 

o conhecimento sobre determinadas áreas da realidade na mente, e são compostas por 

conceitos e relações entre esses conceitos; os conceitos seriam as unidades mínimas de 

representação de um conhecimento, e supõe-se que eles sejam adquiridos ao longo da vida por 
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meio de processos de abstração da realidade, de maneira análoga à aquisição da linguagem. 

Os esquemas de um indivíduo organizam-se internamente de maneira hierárquica, de acordo 

com o grau de especificidade dos conceitos, e também podem relacionar-se hierarquicamente 

com outros esquemas, de modo que um esquema tenha vários subesquemas ligados a ele. 

Todos os esquemas apresentam certos tipos de espaços vazios que podem ser preenchidos por 

novas informações e conceitos adquiridos, ou seja, sempre existe a possibilidade de um 

esquema ser ampliado, e sua rede, complexificada. Os esquemas são individuais, cultural e 

socialmente marcados, de modo que cada pessoa terá uma rede mental diferente, cunhada por 

suas experiências, vivenciadas na cultura e na sociedade em que se insere. 

A existência de esquemas leva à criação de determinadas expectativas acerca das 

informações a serem adquiridas, e essas expectativas direcionam inicialmente a interpretação 

e a compreensão das mesmas. O processamento de novas informações se dá a partir da 

ativação dos esquemas relacionados na memória de longo prazo, por meio de processos do 

tipo bottom up; por sua vez, esses esquemas ativam subesquemas a eles ligados e, a partir 

desse conjunto, são desenvolvidas hipóteses e expectativas a respeito do novo conceito, 

trazidas para o tratamento e a compreensão do novo conceito por meio de processos do tipo 

top down. O processamento de um texto se dá de maneira análoga: “Segundo a teoria do 

esquema, a compreensão e a apreensão de um texto dependente, consequentemente, dos 

modelos preexistentes na mente dos receptores, os quais por meio de processos do tipo 

ascendentes (entre outros) podem ativar informações adquiridas a partir do texto e ser 

utilizados na compreensão” (GÖPFERICH, 2008b: 128). 
48

 Nessa teoria, qualquer dificuldade 

de compreensão do texto ou mesmo uma compreensão errada será explicada pela falta de 

esquemas ou subesquemas relevantes ao processamento das novas informações. 

Göpferich (2008b: 132-135) apoia-se também na Teoria dos Modelos Mentais 

(Theorie der mentalen Modelle) para delimitar o conceito de modelos mentais de convenções 

que integra o seu conceito de compreensibilidade. Segundo a autora, essa teoria é importante 

nesse contexto porque fornece um enquadramento para as ideias propostas pela Teoria do 

Esquema (Schema-Theorie), ou seja, pode complementá-la.  

Para a Teoria dos Modelos Mentais (Theorie der mentalen Modelle), os 

conhecimentos estão representados cognitivamente em forma de proposições e modelos 

mentais, que são figuras ou cenas mentais de conceitos e informações adquiridos. Esses 
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Text aufgenommene Information aktiviert und somit in das Verstehen eingebracht werden können“ 
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modelos mentais representam âmbitos da realidade de maneira análoga (não simbolicamente) 

e a construção de cada um desses modelos forma a apreensão e a compreensão que o 

indivíduo terá do mundo que o cerca. 

A função desses modelos mentais é auxiliar o indivíduo a fazer interferências ou 

previsões, compreender fenômenos e acontecimentos, encontrar soluções e conduzi-las. De 

acordo com essa teoria, o processamento dos textos se daria da seguinte forma: 

 
Primeiramente, os conteúdos do texto são transformados em proposições. 

Essas são usadas gradativamente na construção do modelo mental, o qual 

pode recorrer a modelos preexistentes na estrutura cognitiva. As proposições 

incorporadas são interpretadas frente a um pano de fundo de modelos 

mentais previamente ativados de recortes reais ou imaginários do mundo, e o 

modelo mental é enriquecido com as novas informações adquiridas, testado 

em sua consistência e modificado. 
49

 (GÖPFERICH, 2008b: 133)  

 

Os métodos baseados na avaliação de especialistas podem dividir-se em dois 

subgrupos, de acordo com o tipo de especialista que avalia o texto: especialistas da área de 

origem do texto, ou especialistas em comunicação (linguistas, jornalistas etc.).  

No primeiro caso, a ênfase da avaliação recai sob o conteúdo técnico ou de 

especialidade, uma vez que esses profissionais estão aptos a verificar e avaliar aspectos como 

correção, exatidão e completude das informações veiculadas no texto. Entretanto, esses 

especialistas não conseguirão avaliar o grau de compreensibilidade que o texto analisado terá 

para leigos, se esse também for o público-alvo da mensagem. 

No segundo caso, quando os textos são avaliados por especialistas da área da 

comunicação, a compreensibilidade é analisada levando em conta aspectos linguísticos de 

vários níveis (lexical, sintático, estilístico), além das características mais relevantes do 

público-alvo que podem influenciar a compreensão da mensagem. De maneira geral, esses 

especialistas têm como objetivo verificar se a produção linguística está adequada ao público 

de leitores ao qual ela se destina. 

Böttcher (2013: 50) critica esses métodos baseados na avaliação de especialistas por 

considerar que os “resultados do seu uso são, no entanto, especulativos até determinado 

ponto, pois a habilidade compreensiva real do receptor não é incorporada previamente à 
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 Die Textinhalte werden zunächst in Propositionen umgesetzt. Diese werden schrittweise zur Konstruktion 

mentaler Modelle genutzt, wobei auf bereits in den kognitiven Strukturen vorhandene Schemata zurückgegriffen 

werden kann. Die einlaufenden Propositionen werden dabei vor dem Hintergrund aktivierter schon vorhandener 

mentaler Modelle realer oder imaginärer Weltausschnitte interpretiert und die mentalen Modelle mit den neu 

aufgenommenen Informationen angerichert, auf Konsistenz geprüft und modifiziert. 
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avaliação” 
50

. Ainda de acordo com essa autora, “apenas os próprios destinatários podem dar 

um esclarecimento a respeito de quão compreensível um texto é para eles” 
51 

e, por isso, os 

métodos baseados na avaliação de especialistas não devem substituir aqueles orientados ao 

leitor, mas apenas complementá-los. Apesar disso, Böttcher (2013) concorda com Göpferich 

(2009: 33) que os métodos anteriormente descritos podem ser empregados como um 

instrumento à pré-otimização dos textos e, também, como avaliação da versão otimizada que 

será submetida aos testes dos métodos orientados ao leitor, em uma fase seguinte.  

Dentre os métodos baseados na avaliação de especialistas, o conceito de 

compreensibilidade de Hamburgo e o de Groeben são as duas teorias que mais se destacaram 

e foram importantes instrumentos para a análise dessa característica nos textos, na década de 

70. Apesar de adotarem procedimentos metodológicos distintos (o conceito de Hamburgo é 

empírico-indutivo e o de Groeben é teórico-dedutivo), ambos estão “relativamente de acordo 

com o fato de que aspectos em quatro dimensões influenciam a compreensibilidade de um 

texto” 
52

 (GÖPFERICH, 2008a: 295). A redução das características a apenas quatro 

dimensões é um dos fatores que levaram essas teorias a se tornarem muito populares no 

âmbito da pesquisa de compreensibilidade, uma vez que essa condensação facilitou a 

avaliação dos textos, por deixá-la mais simples e prática. 

O conceito de compreensibilidade de Hamburgo é assim denominado porque foi 

desenvolvido por um grupo de psicólogos da Universidade de Hamburgo, entre eles, Inghard 

Langer, Friedemann Schulz von Thun, Reinhard Tausch. Segundo Böttcher (2013: 19), essa 

teoria é muito conhecida no cenário alemão, embora seus criadores tivessem a pretensão de 

poder aplicá-la a qualquer idioma e qualquer gênero ou grupo de receptores do texto. 

Davis (2009: 11) explica que a teoria proposta pelos psicólogos de Hamburgo para a 

avaliação da compreensibilidade de textos tem caráter indutivo porque, a partir da análise dos 

resultados de estudos anteriores (pertencentes à estilística e à pesquisa de leiturabilidade), foi 

estabelecida uma série de características que supostamente fariam dos textos produções mais 

compreensíveis. Em seguida, foram realizados testes em textos reais, com base nessas 

características pré-estabelecidas, para formar um conceito mais amplo de compreensibilidade. 

Göpferich (2008b: 137-138) detalha esse procedimento de confirmação das características em 

textos reais e afirma: 
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 Ergebnisse ihrer Anwendung sind jedoch bis zum einem gewissen Grad spekulativ, da die tatsächliche 

Verstehensleistung der Rezipienten bei der Beurteilung nicht von vornherein einfliesst 
51

 letztlich können nur die Adressaten selbst Aufschluss darüber geben, wie verständlich ein Text für sie ist 
52

 relativ übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass es Merkmale in vier sog. ‘Dimensionen’ sind, die die 

Verständlichkeit eines Textes beeinflussen 
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elas investigaram correlações entre características, ou seja, elas procuraram 

por grupos de aspectos que eram identificados nos textos com 

desenvolvimento semelhante [...] abstraídos dessas características correlatas, 

as quais eram englobadas em categorias hierarquicamente superiores a elas. 
53

 

 

Essas categorias são as chamadas ‘dimensões de compreensibilidade’ e, no conceito de 

Hamburgo, dividem-se em: Simplicidade (Einfachheit), Estrutura/Organização (Gliederung/ 

Ordnung), Brevidade/Concisão (Kürze/ Prägnanz), Estímulos (anregende Zusätze). 

Em contrapartida, o conceito de compreensibilidade proposto por Norbert Groeben 

surge devido à necessidade de basear as escolhas das dimensões em um aparato teórico, falha 

que foi muito criticada na teoria anterior. Ao contrário dos psicólogos de Hamburgo, que 

partiram de resultados empíricos de outros estudos, Groeben pautou-se no conhecimento de 

diversas abordagens teóricas da Psicolinguística, Teoria Cognitiva da Aprendizagem e 

Psicologia Motivacional para extrair delas as características que poderiam influenciar 

positivamente um texto e, assim, estabelecer as dimensões mais relevantes para a 

compreensibilidade dele (DAVIS, 2009: 11). 

Com sua investigação, Groeben identificou também quatro dimensões, que se 

assemelham muito às já indicadas na teoria de Hamburgo: Simplicidade linguística 

(sprachliche Einfachheit), Organização/Estrutura cognitiva (Ordnung/ kognitive Gliederung), 

Brevidade semântica/Redundância (semantische Kürze/ Redundanz) e Estímulo motivacional 

(motivationale Stimulanz). 

2.3.3 Modelo comunicativo-integrativo: conceito de Karlsruhe 

O conceito comunicativo-integrativo de compreensibilidade, ou conceito de Karlsruhe, 

é a teoria mais recente para a definição e a análise da compreensibilidade, dentre os métodos 

baseados na avaliação de especialistas. Ele é denominado comunicativo-integrativo por 

privilegiar o contexto comunicativo na análise das produções textuais, além de incorporar 

considerações de teorias e abordagens anteriores. O nome mais informal (conceito de 

Karlsruhe) deve-se por ter sido elaborado pela pesquisadora Susanne Göpferich, na época de 
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 sie ermittelten Korrelationen zwischen Eigenschaften, d.h. sie suchten nach Gruppen von Merkmalen, die in 

den Texten in annäherend gleicher Ausprägung gemeinsam festzustellen waren [...] von solchen korrelierenden 

Eigenschaften wurde abstrahiert, indem man sie zu ihnen übergeordneten Kategorien zusammenfasste. 
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sua atuação como docente de comunicação técnica e documentação na Universidade de 

Ciências Aplicadas de Karlsruhe (GÖPFERICH, 2009: 52). 

A grande novidade do conceito de Karlsruhe com relação aos conceitos anteriores é 

que a compreensibilidade passa a ser observada dentro do contexto comunicativo ao qual o 

texto em análise pertence, “o qual, ao lado de aspectos da configuração linguística e das 

estruturas cognitivas, também integra o sucesso da comunicação como ponto fixo funcional” 

54
 (BÖTTCHER, 2013: 32). O conceito de Göpferich (2008a, 2008b, 2009) traz um 

enquadramento de referência/referencial proporcional para os conhecimentos da Ciência 

Cognitiva (Kognitionswissenschaft) [Teoria dos Modelos Mentais e Teoria do Esquema] e 

para as dimensões de avaliação do texto provenientes da Psicologia da Aprendizagem 

(Instruktionspsychologie) [conceitos de Hamburgo e Groeben], as quais impulsionaram os 

estudos da compreensibilidade e serviram de estímulo para o desenvolvimento dessa nova 

teoria. 

Em linhas gerais, o conceito de Karlsruhe (GÖPFERICH, 2009: 34) define que o grau 

de compreensibilidade de um texto pode ser avaliado a partir das dimensões propostas pelos 

psicólogos de Hamburgo e por Groeben, porém não sem antes analisar as características do 

contexto comunicativo do texto e os processos cognitivos do leitor envolvidos na recepção e 

na compreensão do texto. Entretanto, apesar de partir dessas bases teóricas, Göpferich (2009: 

33) especifica e complementa os modelos de Hamburgo e Groeben da Psicologia da 

Aprendizagem (Instruktionspsychologie), e adapta as concepções de modelo mental e 

esquema, da Ciência Cognitiva (Kognitionswissenschaft). 

Da Ciência Cognitiva (Kognitionswissenschaft), Göpferich busca conceitos na Teoria 

do Esquema (Schema-Theorie) e na Teoria dos Modelos Mentais (Theorie der Mentalen 

Modelle) para integrar o enquadramento do seu conceito comunicativo-integrativo de 

compreensibilidade e justifica esse intercâmbio da seguinte forma: 

 
É importante para o trabalho prático dos especialistas em produção textual 

durante a escrita se colocar no lugar do seu destinatário e imaginar quais 

conhecimentos (quais modelos) esse destinatário já possui e quais 

informações devem ser dadas em qual ordem a ele no texto, para que com 

elas os modelos relevantes para a compreensão sejam ativados ou 

construídos e eles possam formar o modelo mental que se gostaria que fosse 

evocado com seu texto (GÖPFERICH, 2008b: 136). 
55
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 der neben den Aspekten der sprachlichen Gestaltung und der kognitiven Strukturen auch stets den Erfolg der 

Kommunikation als funktionalen Fixpunkt einbezieht 
55 Es ist wichtig für die praktische Arbeit von Textproduktionsspezialisten, ‘sich beim Schreiben in die Lage 

seiner Adressaten zu versetzen und sich vorzustellen, welches Wissen (welche Schemata) diese Adressaten 

bereits besitzen und welche Informationen man ihnen im Text in welcher Reihenfolge liefern muss, damit bei 
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Böttcher (2013: 19) concorda que os conhecimentos sobre os processos cognitivos que 

atuam no processamento do texto permitem inferir as condições da compreensão textual, e 

possíveis estratégias para melhorar a produção, ou seja, para torná-la mais compreensível. 

Da Psicologia da Aprendizagem (Instruktionspsychologie), Göpferich (2008a, 2008b, 

2009) trouxe para o desenvolvimento de seu próprio conceito a ideia de avaliar os textos de 

acordo com dimensões linguístico-textuais previamente definidas pelos conceitos de 

Hamburgo e Groeben. Segundo a autora, essas dimensões tem uma vantagem sobre as 

fórmulas de leiturabilidade por indicarem exatamente em quais aspectos o texto precisa ser 

aprimorado para se tornar mais compreensível (GÖPFERICH, 2008a: 295; 2008b: 152). 

Contudo, para incorporar as dimensões ao seu conceito comunicativo-integrativo de 

compreensibilidade, a autora complementou as propostas de Hamburgo e Groeben, pois as 

dimensões propostas por elas não eram exatas e precisamente delimitadas umas das outras. 

Além disso, não havia uma lista de características que ilustrassem o espectro de cada 

dimensão, de modo que a avaliação do texto permanecia vaga e pouco clara com relação ao 

que deveria ser melhorado (GÖPFERICH, 2008a: 295-296; 2009: 152-153). 

Böttcher (2013: 20-21) observa que na teoria de Hamburgo falta um “embasamento 

teórico consistente” 
56

, o que é corrigido posteriormente por Groeben. Entretanto, em ambas, 

fatores externos ao texto são negligenciados, por exemplo, o contexto comunicativo, assim 

como as competências e expectativas do receptor do texto, o que Göpferich (2009; 2008a; 

2008b) também tenta aprimorar em seu conceito. 

No entanto, para Göpferich (2009: 153), a falha mais grave nessas teorias é o fato de 

que elas permanecem ainda muito orientadas ao texto, apesar das tentativas de se distanciarem 

disso, pois esse já era um defeito nas pesquisas de leiturabilidade. Para superar esse problema, 

a proposta da autora é se aproximar de indicadores externos ao texto, “junto aos quais o 

desenvolvimento de aspectos poderia ser estabelecido com relação a cada dimensão” 
57

 

(GÖPFERICH, 2008b: 153). Esses aspectos externos ao texto criam um enquadramento que 

comporta o levantamento de requisitos da tarefa (Auftrags-Eckdaten) – função comunicativa, 

objetivo, destinatários e emissores – e requisitos da produção textual (Textproduktions-

Eckdaten) – modelo mental de denotação, modelo mental de convenção, mídia, diretrizes 

jurídicas e redacionais. Esse enquadramento forma uma base para a análise da 

                                                                                                                                                                                     
ihnen die für das Verstehen relevanten Schemata aktiviert bzw. aufgebaut werden und sie die mentallen Modelle 

konstruieren können, die man mit seinen Texten bei ihnen wachrufen möchte. 
56

 ausreichende theoretische Verankerung 
57

[...] zu denen die Ausprägung der Merkmale in den einzelnen Dimensionen in Beziehung gesetzt werden 

könnte. 
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compreensibilidade do texto em seis dimensões, sendo quatro delas adaptadas da Psicologia 

da Aprendizagem (Instruktionspsychologie) – Concisão, Estrutura, Motivação e Simplicidade 

–, e mais duas novas dimensões – Correção e Perceptibilidade. 

Böttcher (2013: 32-33) observa que, orientada a ver o texto como um elemento que 

cumpre determinado objetivo para um público-alvo específico, Göpferich (2009; 2008a; 

2008b) evita cometer uma série de erros no seu modelo, entre eles, o uso indiscriminado e não 

refletido de critérios de compreensibilidade, a atribuição de sugestões pouco adequadas à 

produção de certo texto, e a formação de um conceito exclusivamente voltado para a 

configuração linguística do texto (quando também é possível que existam exigências 

provenientes da própria situação comunicativa). A autora também afirma que o 

desenvolvimento de um modelo comunicativo para a compreensibilidade diminui/retrata 

insuficiências de outros modelos. De fato, Göpferich (2008b: 111-112) admite que foi 

necessário juntar conhecimentos da pesquisa linguística de compreensibilidade 

(sprachwissenschaftliche Verständlichkeitsforschung) para desenvolver o enquadramento 

comunicativo-integrativo para a avaliação da compreensibilidade do texto, principalmente. 

Por exemplo, por meio das teorias da Ciência Cognitiva (Kognitionswissenschaft), [Teoria 

dos Modelos Mentais e Teoria do Esquema] os conhecimentos da Psicologia da 

Aprendizagem (Instruktionspsychologie) puderam se tornar mais precisos e ganhar uma base 

teórica. 

O conceito de Karlsruhe também se aproveita dos resultados de outras disciplinas, 

como Linguística, Teoria da Comunicação, Semiótica, Estilística, Linguística Textual, 

Psicolinguística, Terminologia e pesquisas em linguagem de especialidades (LSP - Language 

for Special Purposes) (GÖPFERICH, 2009: 34). Böttcher (2013: 33) acredita que essas 

disciplinas servem como um apoio para deixar as dimensões mais precisas, pois cada 

disciplina fornece “uma ampla amarração teórica, que forma a condição para uma observação 

vasta de todos os fatores essenciais que influenciam a comunicação, e permitem uma 

descrição e delimitação mais claras de cada dimensão” 
58

. 

Apesar de o conceito de Karlsruhe ser um modelo para a avaliação de especialistas 

muito mais completo que seus antecessores, Göpferich (2009: 32) alerta que, mesmo assim, 

ele não deve substituir os testes empíricos com informantes para a verificação do grau de 

compreensibilidade de um texto. Entretanto, o modelo de Karlsruhe pode servir como 
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 eine breite theoretiche Verankerung, die die Voraussetzung für eine umfassende Betrachtung aller 

wesentlichen, auf die Kommunikation einwirkenden Faktoren bildet und eine klarere Beschreibung und 

Abgrenzung der einzelnen Dimensionen erlaubt. 
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instrumento para a pré-otimização dos textos antes que eles sejam submetidos a testes 

diretamente com o leitor; nesse caso, os textos seriam otimizados em aspectos que precisam 

de melhorias, apontados previamente pela análise do especialista, de acordo com as 

dimensões de compreensibilidade. Böttcher (2013: 100) reforça essa posição: “Os 

conhecimentos sobre as exigências à configuração verbal e não verbal de textos técnicos 

adquiridos por meio da análise das dimensões de compreensibilidade dão recomendações 

úteis para a produção e otimização do texto” 
59

. 

Para a otimização, são necessários mais alguns passos específicos além da avaliação 

do especialista, pois os resultados da análise da compreensibilidade não levam 

automaticamente a isso. 

Tendo em vista o quadro teórico exposto, a escolha do conceito de Karlsruhe para a 

análise da compreensibilidade neste trabalho justifica-se, pois:  

 
O conceito de compreensibilidade de Karlsruhe contempla a totalidade das 

exigências internas e externas ao texto, que devem ser consideradas para a 

avaliação da qualidade do texto e por isso é adequada a dar sugestões práticas 

para a produção e otimização de textos 
60

 (BÖTTCHER 2013: 40). 
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 „Die durch die Analyse der Verständlichkeitsdimensionen gewonnenen Erkenntnisse über die Anforderungen 

an die verbale und nonverbale Gestaltung von Fachtexten geben nützliche Hinweise für die Textproduktion und 

–optimierung.“ 
60

 Das Karlsruher Verständlichkeitskonzept betrachtet die Gesamtheit der textinternen und –externen 

Anforderungen, die für die Bewertung der Textqualität zu berücksichtigen sind und ist somit geeignet, um 

praktische Empfehlungen für die Produktion und Optimierung von Texten zu geben. 
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3 Procedimentos metodológicos 

 O desafio de estabelecer uma metodologia para a análise contrastiva de textos é que 

não há um modelo ou procedimento aceito de maneira geral pelos linguistas (HARTMANN, 

1980: 201). 

 Spillner (2005: 270) lembra que mesmo as pesquisas em Linguística Contrastiva 

costumavam comparar seus objetos de estudo sem um método definido de comparação. 

Segundo o autor, a falta de uma base metodológica levou muitos dos trabalhos da disciplina a 

comparar elementos que não eram comparáveis na realidade. Isso fez com que a maioria 

desses trabalhos apresentasse apenas gramáticas paralelas, além de não gerarem a 

credibilidade suficiente para se tornarem referências na área. Hartmann (1980: 43) cita alguns 

exemplos dessas pesquisas que não progrediram tanto e a razão para isso é que falharam ao 

não deixar claro os critérios metodológicos adotados. Para o autor, esse tipo de pesquisa só 

ganhou mais consistência com o estabelecimento do método dos textos paralelos, que será 

apresentado neste capítulo. 

 Entretanto, o que se fez até agora foi incorporar diversas noções da linguística teórica, 

não para adotar todos os aspectos da análise comparativa do discurso, por exemplo, mas com 

o intuito de criar uma espécie de check-list e, assim, garantir que nenhum elemento 

importante deixe de ser analisado. Isso se explica pelo fato de que, no nível da fonologia e da 

gramática em geral (morfologia, sintaxe etc.), os procedimentos já estavam razoavelmente 

estabelecido, ou seja, já “há ampla evidência, a partir da análise contrastiva, sobre 

correspondências e não correspondências entre pares de línguas naqueles níveis e 

classificações” 
61

 (HARTMANN, 1981: 201). Por outro lado, no nível da lexicologia, e mais 

ainda no nível da textologia, as análises não contam com tanta solidez, e estão em fase de 

desenvolvimento, principalmente porque o material com o qual se trabalha nessas disciplinas 

(o léxico e o texto) não se deixa quantificar tanto. 

 Pöckl (1997: 4) alerta também para outra dificuldade metodológica em pesquisas que 

lidam com análise contrastiva, que é a tendência ao etnocentrismo. Trata-se da tendência 

natural do pesquisador de utilizar sua própria cultura ou língua como referência para a análise 

do(s) outro(s) componente(s) do corpus, nos trabalhos contrastivos. Como o próprio autor 

definiu:  
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 there is ample evidence from contrastive analysis about correspondences and non-correspondences between 

pairs of languages at those levels and ranks 
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Isso quer dizer que, mesmo na melhor intenção de imparcialidade, as 

investigações em práticas contrastivas tendem a considerar o modelo 

adquirido na própria socialização como nível de referência. 
62

 

 

 Segundo Pöckl (1997: 5), uma das maneiras de evitar o etnocentrismo é dar 

preferência a comparações multilaterais (com mais de dois objetos comparados), já que os 

estudos bilaterais reforçariam essa tendência. Contudo, para esses últimos, a tarefa de fixar 

um ponto de observação neutro pode ser facilitada com o estabelecimento do termo de 

comparação, técnica que foi escolhida para esta pesquisa. 

 Na tentativa de conferir credibilidade e cientificidade a este trabalho, optou-se por 

adotar uma combinação de dois procedimentos metodológicos oriundos das disciplinas que 

forneceram a base teórica para tal, a Linguística Textual e a Textologia Contrastiva. Da 

Linguística Textual veio a descrição inicial do objeto de estudo por meio de categorias de 

análise, como função, situação comunicativa, estrutura temática e gramatical. A descrição em 

categorias passou a ser muito utilizada mesmo por trabalhos com mais de um tipo de 

produção textual, em línguas ou culturas diferentes, como é o caso dos trabalhos em 

Textologia Contrastiva, porque trouxe a possibilidade de evitar o etnocentrismo ao trazer um 

ponto de partida neutro para a observação, que seria a chamada terceira parte ou termo de 

comparação. Da Textologia Contrastiva, veio o método dos textos paralelos, que traz uma 

série de condições para que se analise materiais e elementos comparáveis. 

 A combinação do termo de comparação com o método dos textos paralelos é sugerida 

por Spillner (1981: 242): 

 
Partindo de uma definição de gênero textual pragmática, temática e 

independente de uma única língua, é possível perguntar sobre as 

possibilidades de realização morfossintáticas, linguístico-textuais e 

estilísticas nas línguas comparadas. 
63

 

 

 Além do método dos textos paralelos, que deve propiciar uma comparação adequada 

do corpus (juntamente com o estabelecimento de um termo de comparação), o modelo de 

Karlsruhe (GÖPFERICH, 2008a; 2008b; 2009) também compõe a gama de procedimentos 

para o estudo que se pretende desenvolver. 
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 Zu diesen gehört, dass selbst in bester Absicht der Unparteilichkeit betriebene kontrastive Untersuchungen 

dazu tendieren, die in der eigenen Sozialisation erworbenen Muster als Referenzgröße zu betrachten. 
63

 Ausgehend von einer einzelsprachenunabhängigen pragmatischen und textthematischen Textsortendefinition 

kann nach den morphosyntaktischen, textlinguistischen und stilistischen Realisierungsmöglichkeiten in den 

verglichenen Sprachen gefragt werden. 
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3.1 Método dos textos paralelos 

 O método dos textos paralelos (ou análise de textos paralelos) consiste na comparação 

sistemática de textos, escritos em diferentes línguas, que sejam comparáveis ou considerados 

paralelos, devido a uma série de características. De acordo com a definição de Spillner (2005: 

278): “[...] a análise de textos paralelos foi entendida como a comparação de textos 

independentes, provenientes de línguas diferentes, tematicamente idênticos e comparáveis do 

ponto de vista da situação comunicativa” 
64

. 

 Segundo o autor, esse método de análise passou por várias transformações ao longo 

dos anos, e nas pesquisas mais atuais é bastante utilizado, quando o corpus é composto por 

textos de uso específico (gebrauchsspezifisch/ gebrauchssprachig) ou textos do cotidiano, 

como bulas, currículos, receitas culinárias, e-mails, notícias de jornal, anúncios de emprego, 

entre outros que fazem parte das atividades rotineiras. 

 Hartmann (1981: 202) esclarece que a noção de textos paralelos – tanto o conceito 

quanto o procedimento de análise – foi desenvolvida para programas de treinamento de 

tradutores e intérpretes, e surgiu pela primeira vez no final da década de 50, se tornando muito 

popular na década seguinte. Após esse início, os textos paralelos não só mantiveram os fins 

didáticos, como também se tornaram uma base empírica importante para a comparação 

tipológica e estilística de quaisquer pares ou grupos linguísticos. Algumas das razões que 

levaram os textos paralelos a esse status metodológico são o fácil reconhecimento dessa 

condição nos textos e a simples aplicabilidade nos corpora de pesquisas comparativas, além 

da vantagem de favorecerem e assegurarem a comparação de elementos que efetivamente são 

comparáveis entre si. 

 Tendo em vista os objetivos deste trabalho, o método dos textos paralelos será 

utilizado como base metodológica da análise, com o apoio dos apontamentos de Hartmann 

(1980; 1981) e Spillner (1981; 2002; 2005), que foram os percursores da Textologia 

Contrastiva, e também os primeiros a empregar e adaptar o método aos propósitos das 

pesquisas comparativas de textos. 

 Conforme abordado no capítulo 2 desta dissertação, a Textologia Contrastiva é uma 

subdisciplina da Linguística Contrastiva, e seu principal objetivo é realizar a comparação 

interlingual, sincrônica ou diacrônica, no âmbito do texto ou do discurso, de modo que sejam 

analisados elementos de ordem comunicativo-pragmática, principalmente. Dependendo do 
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 [...] unter der Paralelltextanalyse wurde die Vergleichung von unabhängig in unterschiedlichen Sprachen 

entstandenen, thematisch identisch, situativ vergleichbaren Texten verstanden. 
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corpus selecionado, a pesquisa em Textologia Contrastiva passa a ter objetivos ainda mais 

específicos, por exemplo, quando se pretende comparar a realização de um mesmo gênero em 

duas ou mais línguas diferentes, como é o caso desta análise. A comparação interlingual de 

gêneros textuais inclui a análise de elementos pragmático-culturais, além daqueles ligados à 

comunicação. 

 A base para uma investigação desse tipo vem da definição de gênero adotada para o 

estudo, conforme apresentado no capítulo 1. Essa definição de gênero está de acordo com o 

que Spillner (2005: 283) propõe e indica como adequada aos procedimentos que envolvem os 

textos paralelos. Para o autor, é fundamental considerar que os gêneros são “atos 

comunicativos cotidianos, monolíngues e, até um determinado grau, específicos de uma 

cultura e convencionalizados” 
65

. Por causa disso, o autor ressalta a facilidade em trabalhar 

com gêneros textuais no método dos textos paralelos, já que cada cultura ou cada língua 

possui modelos textuais constantes, porém mais ou menos diferentes em relação a outras 

culturas ou línguas; isso faz com que, sobretudo os gêneros do dia-a-dia, apresentem formas 

comparáveis. 

 Hartmann (1980) e Spillner (1981) definem três tipos de textos paralelos que podem 

formar o corpus de pesquisas em Textologia Contrastiva, embora haja uma pequena 

divergência entre os dois. Para Hartmann (1980: 37-38), o primeiro tipo de textos paralelos é 

aquele em que os textos estão claramente relacionados no conteúdo e na forma, sendo, 

portanto, resultado de uma tradução – mesmo que tenha sido necessário realizar uma série de 

aproximações, por meio das quais o texto da língua de partida se torna estilisticamente 

apropriado ao seu equivalente na língua de chegada, como em traduções técnicas e literárias –

; o segundo tipo de texto paralelo é composto por adaptações, ou seja, textos que não estão em 

relação direta de tradução, uma vez que sua mensagem passa por reformulações alternativas 

de ordem linguística ou de conteúdo, a fim de atingir às expectativas de determinado grupo 

com um background cultural diferente ou condições socioculturais específicas de uma 

comunidade ou mesmo de um Estado, como é o caso de panfletos turísticos, peças de 

publicidade e textos de legislação; o terceiro tipo de texto paralelo identificado por esse 

mesmo autor são os textos equivalentes na situação comunicativa, ou seja, foram produzidos 

em diferentes línguas, por diferentes culturas e talvez até em contextos diferentes, mas 

possuem uma temática similar e condições de produção semelhantes, como local, objetivo 
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 routinemässige Mitteilungshandlungen, die einzelsprachig und bis zu einem gewissen Grad kulturspezifisch 

konventionalisiert sind. 
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comunicativo e público-alvo, de modo que é possível comparar suas características 

linguísticas, como ocorre em discursos políticos, notícias de jornal e bulas, por exemplo. 

A diferença na classificação dos tipos de textos paralelos desenvolvida por Spillner 

(1981: 241) é que as traduções são consideradas parte de uma categoria que não corresponde 

ao grupo de textos paralelos e, portanto, não poderiam ser incluídas nas análises da Textologia 

Contrastiva; nesse caso, a análise se resumiria à comparação de unidades linguísticas 

menores, como o léxico, a frase, os fraseologismos, ou seja, segmentos mais curtos do texto. 

Entretanto, em publicação de 2005, o autor já admite, embora criticamente, que a comparação 

de traduções pode abordar também diferenças linguístico-textuais, como diferentes relações 

de coesão, diferentes soluções tipográficas ou de organização das informações no texto, 

relação entre autor e leitor, estrutura argumentativa, relações referenciais etc. (SPILLNER, 

2005: 280). Contudo, tanto no artigo de 1981, quanto no capítulo de 2005, o autor define os 

gêneros textuais (e não as traduções) os como uma categoria de textos paralelos, 

diferentemente de Hartmann, que considera as traduções como uma categoria também. 

Nesta pesquisa, os textos paralelos que compõem o corpus são exemplares do gênero 

‘bula de medicamento’, produzidos em dois contextos linguístico-culturais distintos 

(Alemanha – língua alemã e Brasil – língua portuguesa do Brasil). Os exemplares do corpus 

não são traduções, mas, por pertencerem ao mesmo gênero textual, possuem intenção 

comunicativa idêntica e, por isso, são considerados comparáveis (ou paralelos). 

De acordo com o tipo de textos paralelos que se pretende comparar, há tipos de análise 

mais adequados. Segundo levantamento realizado por Spillner (2005: 280-282), os cinco tipos 

de análise possíveis são: comparação de traduções, quando textos estão em relação direta de 

tradução; comparação de adaptações, quando os textos estão em relação de paratextualidade, 

na qual o texto de chegada sofreu mudanças de informação, alterações semânticas ou 

modificações sintáticas com relação ao texto de partida, tendo em vista públicos ou culturas 

diferentes; análise de paródias ou recriações literárias, na qual é analisada, principalmente, a 

intertextualidade interlinguística; comparação de textos equivalentes na situação 

comunicativa, na qual é analisada, além da interculturalidade, a homologia comunicativa e o 

contraste de exemplares de um gênero textual para estudar as convenções pragmáticas e 

intenções de comunicação, como no caso desta pesquisa. Uma das vantagens da escolha da 

comparação de gêneros é que os resultados obtidos a partir daí despertam não só interesse 

teórico de outras vertentes da Linguística, como a Linguística Textual e a Linguística 

Contrastiva, mas também interesse prático para a Linguística aplicada. Nesse último caso, o 

procedimento metodológico estabelecido para a comparação dos exemplares de um gênero 
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deixa-se facilmente combinar com outros métodos de análise, dependendo dos objetivos da 

pesquisa, como, por exemplo, a combinação da Textologia Contrastiva com o conceito de 

compreensibilidade e seus próprios procedimentos de análise, proposta neste trabalho. 

3.2 Categorias de análise para um termo de comparação 

Para todos os tipos de análise acima mencionados, os princípios metodológicos são os 

mesmos, pois todos são textos paralelos. Spillner (2005: 272-273) indica que a comparação 

deve ser sempre bidirecional (entre dois objetos comparáveis) ou multidirecional (quando 

houver mais de dois objetos comparáveis). A comparação pode induzir ao que ele chamou de 

‘polarização antitética’ (antithetische Polarisierung), que é a tendência natural de analisar 

principalmente as diferenças, e apresentá-las de maneira descritiva do ponto de vista de 

apenas um dos polos de comparação; isso é intensificado quando há uma estrutura binária de 

comparação, e deve ser evitado sempre que possível.  

O estabelecimento do termo de comparação é uma tentativa de amenizar essa 

polarização e fornecer mais neutralidade à análise comparativa. Spillner (2005: 273) sugere 

que o procedimento metodológico tenha três componentes, no mínimo, sendo eles o termo de 

comparação, um corpus na L1 e outro análogo (paralelo) na L2, além de sete etapas de 

análise, pelo menos: apresentação do termo de comparação; verificação das ocorrências na 

L1; verificação das ocorrências na L2; descrição das ocorrências na L1; descrição das 

ocorrências na L2; comparação; interpretação. Considerando o corpus selecionado para este 

trabalho, o termo de comparação será apresentado no capítulo 4 e a análise dos textos que 

compõem o corpus será desenvolvida no capítulo 5. 

No modelo de Karlsruhe para pesquisas de compreensibilidade, Göpferich (2008a; 

2008b; 2009) também propôs a realização de um estudo do texto antes de proceder à análise 

propriamente. Esse estudo seria orientado pela descrição dos requisitos da tarefa (Auftrags-

Eckdaten), que englobam a função comunicativa, o objetivo comunicativo e os emissores e 

destinatários do texto, e pela descrição dos requisitos da produção textual (Textproduktions-

Eckdaten), que são modelo mental de denotação, modelo mental de convenção, mídia e 

diretrizes jurídicas e redacionais. Apesar de bastante detalhada, essa descrição não inclui a 

análise de aspectos da situação comunicativa, como sistema de referência, âmbito 

comunicativo e localização espaço-temporal e, por isso, nesse âmbito, ela será 

complementada pela Linguística Textual. 
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 Na Linguística Textual, as categorias ou dimensões de análise, também chamadas de 

classificação em vários níveis (ADAMZIK, 2004), compõem uma estratégia para o 

conhecimento do objeto de estudo antes que ele seja submetido à análise linguística. 

Recentemente, essa estratégia foi adotada também como procedimento integrante do método 

dos textos paralelos pela Textologia Contrastiva. 

 Adamzik (2004: 53-58) relata que a primeira vez que algum tipo de catálogo de 

dimensões para orientar a descrição de um texto ou gênero surgiu foi em 1972, com Dressler, 

no início dos estudos da Linguística Textual. Tratava-se de um catálogo mínimo, composto 

por duas dimensões de descrição, características internas e características externas ao texto, 

sendo que gramática, semântica e temática textual eram consideradas categorias internas ao 

texto, enquanto a pragmática textual era considerada uma categoria externa. A mesma 

bipartição é apresentada por Brinker na primeira versão do livro “Análise linguístico-textual: 

uma introdução a conceitos básicos e métodos” 
66

, em 1985, embora com outras 

denominações (gramática e estrutura temática do texto como aspectos internos, e função 

textual como aspecto externo). 

 Nas pesquisas seguintes, esses âmbitos foram se ramificando e, consequentemente, se 

especificando em sintático, semântico e pragmático. Esse último permaneceu por algum 

tempo não diferenciado, até que foi desdobrado nas dimensões funcional e situacional, 

gerando um catálogo de quatro dimensões, inicialmente trazido por Heinemann (2000), e 

posteriormente adotado como base para outras análises linguístico-textuais. 

 O estabelecimento de categorias ou níveis de descrição para a análise de textos ou 

gêneros é uma separação analítica necessária que, segundo Brinker (2001: 10), permite 

visualizar com mais precisão o fenômeno complexo que eles são. Adamzik (2004: 55) 

justifica a descrição ‘fracionada’ considerando que: 

 
um texto representa um todo estruturado composto por várias partes. Se 

reformularmos isso em uma dimensão descritiva, então trata-se do aspecto 

da estrutura global de um texto. No entanto, esse aspecto pode ser usado, por 

sua vez, em vários âmbitos. 
67

 

  

Sendo assim, antes da análise, o objeto de estudo (seja ele um texto ou um gênero) é 

caracterizado de acordo com vários níveis descritivos. O conjunto de dimensões ou categorias 

que orientam a descrição do objeto é composto por uma série de características relevantes 
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 Linguistische Textanalyse: eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden 
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 ein Text eine aus mehreren Teilen bestehende strukturierte Ganzheit darstellt. Formuliert man dies in eine 

Beschreibungsdimension um, so handelt es sich um den Aspekt der globalen Struktur eines Textes. Dieser kann 

allerdings wiederum auf verschiedene Ebenen angewandt werden. 
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que, embora variáveis – porque dependem do objeto que compõe o corpus de cada análise – 

são, de certa forma, um consenso entre os trabalhos que desenvolvem análises linguístico-

textuais. 

Nas pesquisas de Textologia Contrastiva, a descrição em vários níveis deve anteceder 

a comparação interlingual, conforme sugerido por Hartmann (1980; 1981) e Spillner (2005: 

283). Esse último afirma: 

 
A análise contrastiva deve alcançar uma listagem dos respectivos aspectos 

textuais relacionados a uma língua e a um gênero específico. [...] Visto que 

apenas os aspectos específicos de gêneros interessam, o corpus do gênero 

textual investigado de cada língua deve ser confrontado de maneira 

interlingual com um corpus. Somente depois o contraste interlingual pode 

ser efetuado, o qual investiga as diferenças de textualização em cada língua. 

(SPILLNER, 2005: 283) 
68

 

 

 A descrição do gênero, mesmo que informal, na qual informações a respeito do tipo de 

emissor, do tipo de leitor, da situação e da função comunicativas são detalhadas, é suficiente 

para servir como ponto de partida da análise contrastiva. Spillner (2002: 103) afirma que o 

mais importante é que o gênero seja compreendido, por isso não é necessária uma descrição 

tão completa: 

 
O esboço das intenções comunicativas de uma língua independente não 

serve como descrição do gênero textual, mas é suficiente como termo de 

comparação para a escolha do material e a análise textual contrastiva. 

(SPILLNER, 2002: 113) 
69

 

  

 Isso porque essa estratégia da descrição por categorias busca descrever condições 

importantes do processo de produção e recepção dos textos, conforme sua origem na 

Linguística Textual (BRINKER, 2001: 10).  Além do mais, a vantagem desse tipo de 

descrição pré-análise é que as categorias são adaptáveis a diversos tipos de gêneros e textos. 

No caso de textos técnicos, como as bulas, que provêm de uma área de especialidade, a 

tecnicidade pode ser demonstrada em todos os níveis descritivos. 

 Spillner (2005: 271) reforça que não é possível iniciar uma análise linguística 

contrastiva sem essa descrição, visto que o gênero, assim como a língua, é investigado como 

meio de comunicação e instrumento para a transmissão de informações, portanto a descrição é 
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 Die kontrastive Analyse soll zu einer Auflistung der jeweils einzelsprachigen textsortenspezifischen 

Textmerkmale gelangen. [...] Da nur diejenigen Merkmale interessieren, die textsortenspezifisch sind, muss das 

zu untersuchende Textsortencorpus jeder Sprache intralingual mit einem Vergleichscorpus konfrontiert werden. 

Erst dann kann die interlinguale Kontrastierung vorgenommen werden, die Unterschiede der einzelsprachigen 

Vertextung ermittelt. 
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 Diese Skizze der einzelsprachenunabhängigen Mitteilungsabsichte reicht als Beschreibung der Textsorte zwar 

nicht aus, genügt aber als tertium comparationis für die Materialauswahl und den Textvergleich. 
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a base para uma comparação linguístico-cultural sincrônica orientada pragmaticamente. 

Sendo assim, essa estratégia de descrição do gênero é adequada aos conceitos de texto e 

gênero adotados por esse tipo de estudo, porque foi desenvolvida em um momento da 

Linguística Textual que priorizava a corrente pragmática ou, como Fix (2009: 12) denominou, 

a virada pragmática.  

Entretanto, para Adamzik (2007: 17), ainda não está totalmente esclarecido quais 

dimensões ou categorias descritivas devem ser consideradas nessa parte do estudo. A autora 

indica que a escolha adequada das categorias depende do objeto que está sendo estudado, 

assim como Spillner (2002: 104) acredita que tais critérios devem emergir do próprio gênero, 

além de incluir o contexto em que ele é produzido e recebido. Apesar disso, Adamzik (2007: 

17) afirma que não é sem sentido planejar novas categorias cada vez que seja preciso 

descrever gêneros ou textos diferentes, mas que é necessário ter categorias básicas ou um 

núcleo de categorias, formando uma unidade, para que também seja possível compará-los, se 

for o caso. 

Atualmente, as categorias propostas por Heinemann (2000 apud Adamzik, 2007: 17) 

são as mais utilizadas como ponto de partida para a observação. Elas estão divididas em 

quatro níveis, sendo eles: nível funcional (função), nível situacional (situação comunicativa), 

nível temático (tema e conteúdo) e nível formal (sintaxe, léxico etc.); cada um desses níveis 

engloba características recorrentes da constituição de um gênero textual e aspectos específicos 

que conferem a individualidade ao exemplar (texto ou gênero), simultaneamente. Portanto, 

essas quatro categorias são consideradas básicas e serão adotadas dessa forma para a 

descrição nesta pesquisa. 

Brinker (1985, 2010) elege a função textual como critério básico para a descrição de 

gêneros e textos em suas análises, visto que, por meio dela é possível observar indutivamente 

os outros aspectos concretos do objeto, como a situação comunicativa, o tema e a estrutura 

temática, além das características gramaticais. Adamzik (2004: 58) concorda que a função 

determina as outras características, e não o contrário, por isso, os níveis temático (tema e 

conteúdo) e formal (sintaxe, léxico) são vistos pela autora como categorias descritivas básicas 

de diferenciação: 
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Com isso é evidente [...], que uma diferença essencial entre texto e gênero 

textual consiste no que será dito, mais exatamente: como devem ser tratados 

os aspectos específicos de um dado tema (ADAMZIK, 2007: 18) 
70

. 
 

 No entanto, a descrição não precisa se limitar a essas quatro categorias. Apesar de 

Heinemann (2000) considerar que a inclusão de outros aspectos descritivos seja facultativa, 

Adamzik (2007: 17) acredita que categorias adicionais devem complementar aquelas de base, 

e que a escolha dessas novas categorias depende, sobretudo, do corpus adotado, segundo o 

princípio: 

 
Quando textos ou gêneros textuais deixam-se diferenciar em alguns 

aspectos, ou quando essa diferença – para uma determinada questão – traz 

resultados interessantes, então eles devem ser descritos também sob esse 

ponto de vista. 
71

 

 

 Por fim, é necessário esclarecer que tipo de relação existe entre as categorias, ou seja, 

se essas dimensões estão relacionadas entre si ou se são delimitadas umas em relação às 

outras. Adamzik (2004: 55-56) acredita que as dimensões descritivas não podem ser 

estritamente desligadas umas das outras, porque cada uma (apesar de una) provém de um 

objeto maior e global, que é o texto ou o gênero. Sendo assim, as dimensões estão conectadas 

umas às outras, e não são independentes. A autora ilustra essa ligação com o exemplo da 

relação existente entre a função de um texto e sua situação comunicativa, dizendo que o 

mesmo texto pode apresentar tantas funções quantas forem as situações de comunicação nas 

quais estiver envolvido.  

 Além da ligação entre elas, é necessário também considerar outras influências que 

podem estar presentes em diversos graus na constituição e nas convenções dos gêneros e 

textos, e influenciar a descrição, como mudanças diacrônicas, variações diastráticas, 

contribuições individuais ou modificações de ordem sociocultural. 

 A partir da descrição com base nas categorias selecionadas, será obtido o que em 

Textologia Contrastiva é denominado termo de comparação ou o terceiro componente/ 

terceira parte da comparação. Segundo definição de Spillner (2005: 270), termo de 
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 Dabei ist es doch evidente [...], dass ein wesentlicher Unterschied zwischen Texten und Textsorten darin 

besteht, worüber gesprochen wird, genauer gesagt: welche Einzelaspekte bei einem gegebenen Thema wie 

ausführlich zur Sprache kommt. 
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 Wenn Texte oder Textsorten sich in irgendwelchen Aspekten unterscheiden (lassen) bzw. wenn ein solcher 

Unterschied – für eine bestimmte Fragestellung – interessante Ergebnisse erbringt, dann sollten sie natürlich 

auch unter diesem Gesichtspunkt beschrieben werden. 
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comparação é “a categoria de comparação independente do objeto comparado” 
72

, ou, mais 

especificamente: 

 
uma categoria semântico-funcional, que é independente das duas línguas/ 

culturas comparadas. Podem ser ‘termo de comparação’ uma descrição 

metalinguística independente ou uma estrutura transcultural profunda; em 

seguida, deve-se perguntar por possibilidades de realização ou realizações 

em cada país/cultura/língua. (SPILLNER, 1997: 110; 1978a: 159 apud 

2005: 272) 
73

 

 

 Apesar de o termo de comparação ser um elemento metodológico essencial para as 

pesquisas em Textologia Contrastiva, Spillner (2005: 270) alerta para o fato de que pode 

haver problemas quando ela está na base da comparação de maneira forçada. Para que isso 

não aconteça, o autor indica que a análise deve ter seus objetivos bem delimitados, de modo 

que o termo de comparação não seja apenas uma descrição do objeto, mas sirva aos objetivos 

de pesquisa. Do contrário, o resultado seria uma lista de contrastes linguísticos, cujos 

elementos infundados de duas línguas são colocados lado a lado, que não são funcionais e 

nem mesmo comparáveis (SPILLNER, 2005: 271): “Corpora de gêneros textuais cotidianos 

podem ser contrastados uns com os outros, na medida em que se parta de um plano de ação 

bastante informal, formulado de maneira pragmática como termo de comparação” 
74

. 

 Por isso, Spillner (2005: 271-273) define alguns passos básicos para uma comparação 

linguística sincrônica – já mencionados neste capítulo – dentre os quais, um deles se refere 

diretamente ao termo de comparação. O autor acredita que a terceira parte deve ser 

obrigatoriamente independente dos objetos em comparação e que, para servir como ponto de 

partida da análise contrastiva, ela deve ser composta por uma categoria semântico-pragmática, 

função comunicativa ou uma conjunção de várias categorias consideradas pertinentes ao 

gênero estudado. Na medida do possível, o termo de comparação verifica as possibilidades de 

realização do gênero (ou do texto) em cada língua ou cultura analisadas. Spillner (2005: 285) 

admite que não é tarefa simples adotar anteriormente à análise contrastiva uma definição 

pragmática da situação comunicativa que seja independente dos objetos comparados. Diante 
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 die unabhängige Vergleichskategorie, von den zu vergleichenden Objekte 
73

 eine semantische-funktionale Kategorie, die von den beiden zu vergleichenden Sprachen/ Kulturen 

unabhängig sind. Es lässt sich als ‚tertium comparationis‘ eine einzelsprachenunabhängige Metalingua bzw. eine 

transkulturelle Tiefenstruktur ansetzen und dann nach den Realisierungmöglichkeiten bzw. Realisierungen in 

den jeweiligen Ländern/ Kulturen/ Sprachen fragen. 
74

 Corpora gebrauchssprachlicher Textsorten können miteinander kontrastiert werden, indem man von einer eher 

informell formulierten pragmatischen Handlungsbeschreibung als tertium comparationis ausgeht. 
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dessa dificuldade, ele indica que, “no decorrer da comparação, deve ser testado se as 

definições de trabalho são suficientes e se são realmente independentes de língua” 
75

. 

 Após o estabelecimento da terceira parte, a comparação pode seguir normalmente, 

dentro dos objetivos propostos. Entretanto, é importante que, ao final da análise, essa 

definição pragmática inicial seja corrigida, modificada ou especificada, de acordo com os 

resultados obtidos. Apesar disso, mesmo a versão atualizada da definição tem validade: “A 

definição atual e modificada de ‘termo de comparação’ é válida somente até o momento em 

que possivelmente ela deva ser generalizada de novo por meio do resultado de outra língua, 

na qual convenções socioculturalmente motivadas e divergentes apareçam no gênero 

(SPILLNER, 2005: 285) 76
”. 

3.2.1 Requisitos da tarefa 

Segundo Göpferich (2008a; 2008b; 2009), os requisitos da tarefa (Auftrags-Eckdaten) 

são função comunicativa, objetivo, emissores e destinatários. Entretanto, conforme 

esclarecido no subitem 3.2. Categorias de análise para um termo de comparação, a descrição 

desses requisitos será complementada pela descrição da situação comunicativa como na 

Linguística Textual, que inclui os seguintes aspectos: âmbito comunicativo, sistema de 

referência e localização temporal e espacial do texto.  

 A categoria denominada ‘situação comunicativa’ é considerada a dimensão descritiva 

mais complexa de todas (FANDRYCH; THURMAIR, 2011: 17). Isso se explica por vários 

motivos, entre eles, o fato de nela serem abordados tanto aspectos situacionais quanto 

aspectos contextuais relevantes para uma descrição mais completa do texto, como sistema de 

referência (Weltspezifik), âmbito comunicativo, tempo e espaço da produção/ recepção. 

Adamzik (2004: 61) observa que há uma relação entre todos esses dados que não é ocasional, 

já que o conjunto deles cria um quadro coerente da situação na qual o texto está inserido. A 

autora também comenta que, mesmo alguns desses aspectos sendo considerados subjetivos e 

não tão fáceis de serem sistematizados, eles fazem parte da categoria, e sua abstração por 

meio da interpretação é legítima. 
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 Im Verlauf des Vergleichs muss überprüft werden, ob die Arbeitsdefinitionen hinreichend und wirklich 

einzelsprachenunabhängig ist. 
76

 Die tertium comparationis fungierte modifizierte Definition gilt auch nur so lange, bis sie durch den Befund 

aus einer weiteren Sprache möglicherweise weiter verallgemeinert werden muss, in der divergierende, 

soziokulturell motivierte Konventionen für die Textsorten existieren. 
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 Outro fator que contribui para a complexidade da categoria está no fato de que 

inicialmente ela aparenta ser uma dimensão descritiva apenas extratextual e extralinguística. 

Entretanto, os elementos que compõem a categoria exercem grande influência no 

desenvolvimento do texto, tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista 

linguístico, de maneira que é fundamental relacionar os possíveis efeitos que esses fatores 

causam na produção e na recepção do texto, durante a descrição. 

 Além disso, Brinker (2010: 127) lembra que esse ainda é um aspecto pouco explorado, 

mesmo na Linguística Textual, e que, por isso, não existe uma tipologia consolidada ou 

qualquer indicação concreta de quais aspectos abordar na descrição. A fim de obter uma 

orientação mínima, esta pesquisa baseou-se na seleção desenvolvida por Adamzik (2004), 

Brinker (2010) e Fandrych; Thurmair (2011). 

 A importância de incluir a descrição da situação comunicativa entre as categorias 

deve-se ao fato de que todo texto está inserido em uma situação bem delimitada e 

reconhecível (BRINKER, 2010: 127). Além disso, como bem observou Adamzik (2004: 61), 

“tanto para o produtor quanto para o receptor, o trabalho com o texto começa, normalmente, 

antes do seu planejamento/ da informação de sua existência” 
77

. Ou seja, emissores e 

receptores se ocupam do texto já antes de entrarem em contato direto com ele, e isso se dá 

porque conhecem aspectos da situação comunicativa anteriormente. 

 Os subitens a seguir (3.2.1.1. Sistema de referência, 3.2.1.2. Âmbito comunicativo e 

3.2.1.3. Tempo e espaço) descrevem resumidamente cada um dos aspectos referentes à 

situação comunicativa, escolhidos para descrevê-la. 

3.2.1.1 Sistema de referência 

 Essa subcategoria da situação comunicativa trata da diferenciação e descrição do 

sistema básico de referência, no qual os textos estão ancorados, e os participantes da 

comunicação se situam. 

 Fandrych e Thurmair (2011: 17) destacam a importância dessa subcategoria, 

afirmando que ela permite que outros gêneros que estejam fora do espectro dos gêneros de 

uso cotidiano (por exemplo, textos literários e religiosos) sejam descritos com maior precisão 

em suas condições e seu horizonte de compreensão. 
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 [...] sowohl für den Produzenten als auch für den Rezipienten beginnt die Beschäftigung mit dem Text in der 

Regel vor seiner Planung/ der zur Kenntnisnahme seiner Existenz. 
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 A fim de tornar mais fácil a identificação desses sistemas de referência, várias 

classificações foram desenvolvidas ao longo da história da Linguística Textual. Essas 

classificações distinguem basicamente dois tipos de sistemas e, como consequência, dois tipos 

de textos: de um lado, o mundo literário, do qual provêm os textos literários e os textos 

ficcionais; do outro, o mundo real, no qual estão situados os textos de uso cotidiano.  

A respeito dessas classificações mais gerais, Adamzik (2004: 62) acredita que elas não 

se sustentam quando certos tipos de textos são analisados, como as notícias de jornal, que são 

textos não literários, mas que vez ou outra podem se relacionar com o mundo ficcional; e os 

romances históricos, que são textos literários que podem ter alguma relação com a realidade 

por meio de situações históricas concretas. Outra dificuldade que surge é saber em que 

medida o mundo literário se relaciona com o mundo real, ou se distancia dele. Devido a essas 

inconsistências, Adamzik (2004: 62-63) propõe uma classificação que responda à pergunta: 

‘Qual mundo serve como sistema de referência (Weltspezifik) para o texto?’. Tendo essa 

resposta clara, fica mais fácil determinar com quais entidades é possível relacionar o texto, e 

quais afirmações são permitidas a respeito delas. Sendo assim, abstrair o sistema de referência 

(Weltspezifik) do texto torna-se uma tarefa anterior ao trabalho com o texto. 

 A classificação de Adamzik (2004) baseia-se no tipo de atividade básica que as 

pessoas desenvolvem para caracterizar os sistemas de referência. A autora define X como a 

totalidade do universo, dentro do qual as pessoas têm a possibilidade de criar mundos. ø 

(zero) é o mundo-padrão (Standardwelt), que engloba tudo o que o consenso da maioria da 

sociedade considera e aceita como realidade. Os fenômenos desse mundo-padrão são tidos 

como modelos, independentemente de como cada indivíduo os experimenta. Não é raro que o 

mundo-padrão seja denominado como ‘mundo cotidiano’ (Alltagswelt), mas Adamzik (2004: 

63) deixa clara a diferença entre os dois: 

 
Não se trata do cotidiano no sentido comum, mas essa realidade engloba 

muitas coisas, o que ‘ao entendimento dos usuários normais da sociedade’ 

não é acessível no momento, especialmente o conhecimento sobre o 

funcionamento de diversas instituições sociais e a organização (tornada 

muito complexa) da sociedade de maneira geral. 
78

 

 

 Outro aspecto importante a respeito do mundo-padrão é que ele não é homogêneo, e 

varia de acordo com a cultura e diferentes arranjos sociais. A ideia de que esse mundo 

                                                           
78

 Es handelt sich nicht um Alltägliches im gewöhnlichen Sinne, sondern diese Wirklichkeit vieles umfasst, was 

‚dem Verstand des gesellschaftlichen Normalverbrauchers‘ gerade nicht zugänglich ist, insbesondere das Wissen 

um das Funktionieren diverser gesellschaftlicher Institutionen und die (inzwischen sehr komplexe) Organization 

der Gesellschaft insgesamt. 
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comporta um conhecimento geral e amplamente difundido não se aplica mesmo nos dias 

atuais, nos quais se convive com o fenômeno da globalização. Ao contrário do que se possa 

imaginar, a globalização: “[...] não levou a uma homogeneidade maior do conhecimento e da 

disponibilidade de rotinas, mas a um parcelamento maior de conhecimentos e habilidades 

específicas de um grupo ou de uma subcultura” 
79

. 

 Além do mundo-padrão, Adamzik (2004: 64-65) identifica mais quatro mundos ou 

sistemas de referências, nos quais os textos podem estar inseridos. A autora observa que a 

principal condição para lidar com esses outros mundos é não questioná-los, ou seja, eliminar 

qualquer tipo de questionamento ou dúvida a respeito de sua existência e/ ou realidade, 

sobretudo do ponto de vista do mundo padrão. Esses mundos são: mundo da fantasia (Welt 

der Fantasie), mundo da ciência (Welt der Wissenschaft), mundo do sobrenatural (Welt des 

Übernatürlichen) e mundo da subjetividade (Welt der Sinnfindung). O primeiro está situado 

no extremo oposto ao mundo-padrão e, por isso, também é identificado como uma não 

realidade ou ficcionalidade; ele possui um grande valor subjetivo, e comprova que os mundos 

são criações das pessoas. O mundo da ciência incorpora todo conhecimento que pode ser 

atestado empiricamente, ou seja, está muito ligado à concretude de fatos e experiências. 

Adamzik (2004: 64) lembra que, atualmente, a nossa sociedade ocidental faz uma estreita 

ligação entre o mundo-padrão e o mundo da ciência, sendo inclusive esse último considerado 

como precursor do mundo-padrão. O mundo do sobrenatural é aquele que incorpora as 

crenças e a religiosidade; nas sociedades que entendem a existência de deuses como um fato, 

o mundo do sobrenatural pode ser tomado como o mundo-padrão, o que comprova a não 

homogeneidade desse. Finalmente, o mundo da subjetividade é o mais individualizado de 

todos, por não ter compromisso com a objetividade dos fatos. Esse mundo pode se relacionar 

diretamente com o mundo-padrão quando é aceito como única realidade e verdade pelo 

indivíduo, ou quando o sentido da vida para ele se resume a ser bem-sucedido no mundo-

padrão, i.e., ter um bom trabalho, ser feliz, ter saúde, diversão etc. 

 Para Adamzik (2004: 62), os mundos não devem ser delimitados de maneira rigorosa 

com relação aos outros, visto que é possível transitar entre um e outro; além disso, 

determinados textos podem ou devem ter mais de um mundo como sistema de referência. A 

autora destaca também que, nas análises linguístico-textuais, a pergunta principal não deve ser 

‘Qual ou quais mundo(s) é/ são o sistema de referência de um texto?’, mas sim ‘Que sentido 

os falantes/ usuários da língua atribuem ao texto?’. 
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 [...] hat nicht zu einer grösseren Homogenität im Wissen und Verfügen über Routinen geführt, sondern zu 

einer grösseren Parzellierung von jeweils subkultur- oder gruppenspezifischen Kenntnissen und Fähigkeiten. 
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3.2.1.2 Âmbito comunicativo 

 De acordo com Brinker (2010: 128), os âmbitos comunicativos “são atribuídos em 

determinados âmbitos sociais, para os quais são válidas normas de comportamento e de 

avaliação específicas, respectivamente” 
80

, ou seja, dão o enquadramento para cada texto, 

gênero ou produção textual. 

 Por isso, em seu trabalho de análise de gêneros, Fandrych e Thurmair (2011: 17) 

consideraram que esse é um aspecto muito importante para a descrição e diferenciação deles. 

Segundo os autores, todo gênero é ancorado em contextos maiores de ações (grösseren 

Handlungszusammenhängen), que são social e situacionalmente definidos, e suas regras e 

normas também fazem parte da constituição dos gêneros. 

 O âmbito comunicativo não deve ser confundido com o sistema de referência 

(Weltspezifik) ou tomado como sinônimo dele. A principal diferença entre eles é que o sistema 

de referência é mais geral e o âmbito comunicativo, mais específico, sendo que os vários tipos 

de âmbitos comunicativos pertencem aos sistemas de referência de acordo com sua essência, 

ou seja, são um desdobramento ou uma possível realização concreta hierarquicamente inferior 

do sistema de referência. 

 Essa categoria de descrição tem sua origem na estilística funcional, segundo Adamzik 

(2004: 68). Nessa disciplina, o objetivo era moldar ou identificar a relação básica existente 

entre certos modos de uso da língua e determinadas situações extralinguísticas (contextuais), 

de acordo com a função comunicativa do texto, a fim comprovar que cada tipo de situação 

está ligado a certo tipo estilístico. No entanto, houve uma dificuldade em utilizar os resultados 

da estilística funcional, pois sua classificação dos estilos é bastante superficial, dividida em 

cinco estilos: fala pública; ciência; imprensa e publicidade; fala cotidiana e literatura. Por 

causa disso, foram colocados alguns questionamentos, por exemplo, se os estilos funcionais 

realmente podem ser delimitados dessa forma, e se é possível encontrar características de 

estilo nos âmbitos sociais de atividades, como ciência, cotidiano e público, que não poderiam 

ser encontradas em outros âmbitos de comunicação.  

 De fato, não há um catálogo de âmbitos possíveis ou uma lista de diretrizes fixadas, o 

que torna a categoria, relativamente aberta. Para Adamzik (2004: 74), isso está longe de ser 

uma falha, já que a autora acredita que uma abordagem adequada da subcategoria ‘âmbito 

comunicativo’ mostrará que os âmbitos são fluidos e se interelacionam, fazendo com que 
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 sind bestimmten gesellschaftlichen Bereichen zugeordnet, für die jeweils spezifische Handlungs- und 

Bewertungsnormen gelten. 
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qualquer tentativa de classificação se torne provisória e pouco sistemática com relação à 

realidade. Por isso, apenas a tipificação de determinada situação, tomando por base as 

categorias des âmbitos comunicativos, já cria um ponto de referência importante para os 

linguistas, e uma orientação de ordem prática aos usuários da língua. 

Brinker (2010: 129) também admite que a diferenciação entre um âmbito 

comunicativo e outro ainda é incipiente, “no entanto, é de grande importância para a definição 

dos gêneros textuais, quando modelos comunicativos, linguísticos e específicos de um âmbito 

[...] se desenvolvem” 
81

, além do mais, é certo que há gêneros típicos de determinados 

âmbitos. O âmbito comunicativo também influencia em grande parte o desenvolvimento da 

estrutura textual, tanto do ponto de vista do desenvolvimento do tema quanto do ponto de 

vista da configuração linguística. Notamos isso quando pensamos, por exemplo, sobre o que 

diferencia uma carta de amor de uma carta comercial. 

Trabalhos de referência para essa parte da pesquisa, como os de Adamzik (2004) e 

Fandrych e Thurmair (2011), tomam a classificação de Brinker (2000, 2001, 2010) como base 

para a descrição do âmbito comunicativo. Nela, a tipificação dos textos é vista como uma 

tarefa descritiva, e o âmbito comunicativo, como um critério de estruturação da tipificação. 

Os âmbitos comunicativos diferenciados por Brinker (2010: 128) são: cotidiano, científico, 

legal (jurídico), artístico, religioso, econômico, político e jornalístico. 

Adamzik (2004: 73) observa que a principal diferença entre o conjunto de âmbitos 

identificados por Brinker (2010) e aqueles da estilística funcional está na subdivisão dos 

âmbitos correspondentes ao discurso público (político, econômico, jornalístico etc.), de 

acordo com as instituições sociais, o que configura um avanço na Linguística Textual com 

relação à estilística funcional. Entretanto, Brinker (2010: 129) esclarece que, devido à falta de 

pesquisas, esses âmbitos ainda não estão suficientemente caracterizados e diferenciados do 

ponto de vista de seus conteúdos, ou seja, das normas sociais e regras que os constituem. Por 

isso, o autor prefere diferenciar entre três âmbitos comunicativos mais gerais (privado, oficial 

e público), que inclusive contribuem para caracterizar melhor a relação e os papéis dos 

participantes da comunicação. 

De acordo com essa classificação geral (BRINKER, 2010: 129-130), no âmbito 

privado, em uma conversa familiar, por exemplo, os participantes da comunicação assumem 

papéis privados e se comunicam dessa forma. No âmbito oficial, emissor e receptor assumem 

papéis e funções oficiais, geralmente em empresas, instituições ou órgãos governamentais; 
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 ist aber für die Textsortenbestimmung von grosser Bedeutung, als sich bereichsspezifische sprachliche und 

kommunikative Muster [...] herausgebildet haben 
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nesse caso, as regras de comportamento e convenções comunicativas possuem um grau maior 

de obrigatoriedade ou comprometimento do que no âmbito privado. No âmbito público, 

geralmente o emissor é uma instituição ou um autor não identificado (pode ser um grupo, 

sendo um indivíduo apresentado como responsável), que se comunica com um receptor, 

normalmente um grupo de pessoas (homogêneo ou não) como nas leis e nos textos da mídia 

de massa (TV, Internet, jornais e revistas). 

A fim de simplificar a descrição e utilizar como ponto de apoio uma diferenciação 

mais consistente, a classificação mais geral de Brinker (2010), que distingue entre três 

âmbitos comunicativos, privado, oficial e público, será adotada nesta pesquisa. 

3.2.1.3 Tempo e espaço 

 As informações sobre a localização temporal e espacial da produção e da recepção de 

um texto também pertencem à descrição da situação comunicativa. Segundo Adamzik (2004: 

80), responder às perguntas sobre quando e onde um texto foi produzido e recebido é uma 

tarefa relativamente fácil e trivial, já que normalmente esses aspectos aparecem explícitos no 

próprio texto. A autora observa também que, além da função descritiva, essa caracterização é 

de interesse prático no contexto das análises linguístico-textuais, já que apresentam a 

possibilidade de se transformarem em mais um critério para a formação do corpus. 

 Dentre as informações de tempo e espaço a serem reportadas, estão normalmente: 

momento da produção/recepção, de acordo com o tempo cronológico, ou tendo como 

referência outros eventos ligados ao contexto de produção e recepção do texto; duração da 

produção/recepção; local da produção/recepção, entre outros aspectos relevantes para o 

gênero estudado. 

A respeito da localização espacial, Adamzik (2004: 80) chama a atenção para o fato de 

que, nas análises linguístico-textuais, os espaços cultural e social são mais relevantes que o 

espaço geográfico do texto. Isso se explica porque os primeiros também proporcionam 

informações sobre os participantes do ato comunicativo, e exercem maior influência na 

configuração linguística do texto do que o segundo. A caracterização dos espaços social e 

cultural é geralmente feita com indicações mais abstratas, como espaço privado/espaço 

público e ambiente empresarial ou corporativo/ ambiente familiar, embora indicações 

concretas de local também sejam importantes e necessárias para a caracterização. 

Apesar de os aspectos ‘quando’ e ‘onde’ serem os critérios básicos para definir tempo 

e espaço da produção e recepção textual, eles não são suficientes e nem totalmente adequados, 
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porque acabam abordando apenas uma parcela dos textos, levando também a uma 

diferenciação superficial entre escrita e fala (ADAMZIK, 2004: 78; FANDRYCH; 

THURMAIR, 2011: 17-18). A fim de contribuir para uma descrição mais detalhada, Adamzik 

(2004: 78) sugere incluir o aspecto da co-presença espaço-temporal de emissor e receptor: 

“[...] é fundamental diferenciar entre comunicações, nas quais produtor e receptor devem estar 

co-presentes espacial e temporalmente [...], e aquelas, nas quais esse não é o caso” 
82

. 

Com isso, outros conceitos se fazem importantes para a descrição dos textos do ponto 

de vista temporal e espacial, entre eles, o conceito de armazenamento (Speicherung), período 

de vigência (Gültigkeitsdauer) e acesso (Zugänglichkeit). O armazenamento refere-se à 

capacidade de um texto cumprir sua função textual sem que os participantes da comunicação 

estejam espacial e temporalmente co-presentes, ou seja, o texto ultrapassa o momento e o 

local da produção porque não está comprometido com isso, necessariamente. De acordo com 

a definição de Adamzik (2004: 81): 

 
Ao protótipo dos textos armazenados correspondem aqueles, para os quais 

não há qualquer relação com objetos extralinguísticos e com o espaço ou 

esses podem ser abstraídos de maneira exclusivamente linguística por meio 

do texto. 
83

 

 

 Por outro lado, Adamzik (2004: 78) observa que os textos que têm como característica 

a co-presença espaço-temporal de emissor e receptor, também podem ser armazenados. 

Entretanto, é necessário verificar com que propósitos o armazenamento será feito, uma vez 

que não é condição intrínseca à transmissão da mensagem. 

 Para a autora, os conceitos ‘período de vigência’ e ‘data de vencimento’ são tão ou 

mais importantes do que a tentativa de definir o momento exato da produção 

(Entstehungsdatum) e emissão/publicação de um texto (Veröffentlichungsdatum). Segundo 

Adamzik (2004: 79), o período de vigência é um aspecto constitutivo dos textos de uso 

cotidiano principalmente, sendo que alguns trazem o período de vigência explicitamente 

marcado, como é o caso das leis. Isso se deve à relação que esse tipo de texto tem com alguma 

tarefa concreta do dia-a-dia, ao contrário dos textos literários, científicos e artísticos. De 

acordo com seu período de vigência, os textos podem ser classificados como descartáveis 

(Wegwerftexte), por exemplo, listas de compras e bilhetes, ou impressos (Drucktexte), como 

                                                           
82 [...] es ist fundamental zu differenzieren zwischen Kommunikaten, bei denen Produzent und Rezipient 

räumlich und/ oder zeitlich kopräsent sein müssen [...] und solche, bei denen dies nicht der Fall ist. 
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 Dem Prototyp von gespeicherten Texten entsprechen diejenigen, bei denen kein Bezug zu aussersprachlichen 

Objekten und Räumlichkeiten besteht bzw. diese rein sprachlich durch den Text und als Textwelt geschaffen 

werden. 
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livros e revistas, lembrando que esses são dois extremos de uma classificação que pode ter 

vários níveis de gradação. 

Uma característica importante relacionada ao período de vigência é que, após 

determinada data, os textos perdem seu valor de uso e passam a não exercer mais a função 

para a qual foram destinados originalmente. Contudo, é possível manter esses textos, ou seja, 

não descartá-los, e até mesmo arquivá-los para que sejam acessados em outra ocasião; 

obviamente, isso leva a uma mudança na sua função e, a partir desse momento, eles ganham 

valor histórico e documental.  

 Por fim, caracterizar o acesso do público ao texto implica conhecer as características 

anteriores da produção, ou seja, se o texto é armazenado ou não, qual o seu período de 

vigência e data de vencimento, além da informação a respeito do número de exemplares 

disponibilizados, e onde serão disponibilizados para os potenciais receptores (ADAMZIK, 

2004: 81). Os textos com maior acessibilidade normalmente são aqueles impressos ou 

armazenados digitalmente e, nesses casos, a acessibilidade está diretamente relacionada ao 

longo período de tempo que os textos ficam vigentes ou disponíveis; geralmente, esses textos 

são direcionados a um público bastante amplo e, por isso, são considerados textos de massa, 

como os panfletos. Há também textos cujo acesso se restringe a um pequeno grupo de 

receptores, a um determinado local de circulação ou a um curto período de tempo; nesses 

casos, o número de exemplares tende a ser reduzido e disponibilizado em poucos e específicos 

lugares, o que ocorre com jornais regionais, informativos e publicações de instituições, por 

exemplo. 

 Atualmente, não é possível deixar de mencionar as mudanças que a Internet trouxe 

para o armazenamento, a vigência/o vencimento, e o acesso a vários tipos de textos e gêneros. 

Esse recurso facilitou o acesso a uma série de textos que, embora produzidos para a web, têm 

como principal característica uma vigência relativamente curta devido à dinamicidade do 

ambiente virtual. Além disso, as ferramentas de busca fazem com que seu armazenamento 

digital seja indeterminado, e o acesso sempre possível. Adamzik (2004: 82) aconselha que o 

ambiente virtual também seja considerado na descrição do texto estudado, caso ele tenha 

alguma relação com essa esfera, como chats, vídeos, mensagens de texto, fóruns etc. 

3.2.1.4 Agentes da comunicação 

 Nas análises linguístico-textuais de orientação comunicativo-pragmática, as perguntas 

básicas a serem feitas sobre o emissor e o receptor do texto são: ‘Por quem o texto é 
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produzido?’, ‘para quem ele é produzido?’ e ‘por quem ele é efetivamente recebido?’. Além 

dessas informações, Fandrych e Thurmair (2011: 18) propõem observar ainda os seguintes 

pontos: se apenas um emissor é identificável ou se há mais de um emissor, se os destinatários 

do texto são concretos, se o texto é direcionado a várias pessoas/vários grupos diferentes 

(configurando um endereçamento múltiplo), e qual a relação entre emissor e receptor. 

 Adamzik (2004: 83) explica que a caracterização dos agentes comunicativos é um dos 

aspectos centrais na descrição de textos pelos seguintes motivos: 

 
Em todas as instruções para a produção de textos, sua avaliação crítica e 

sugestões para sua otimização, a configuração voltada para o destinatário 

representa uma exigência importante; e em quais textos podemos encontrá-

la, de onde pertencem, o fato de não o observarmos e logo descartamos, 

depende crucialmente de quem se identifica como produtor/autor. 
84

 

  

Para uma descrição mais detalhada dos agentes da comunicação, Adamzik (2004: 83) 

sugere a investigação das seguintes características (tanto para emissor quanto para receptor): 

número de participantes, idade, formação acadêmica, grau de proximidade no relacionamento 

entre emissor e receptor, frequência do contato, disposição espacial (se houver), classe social 

e funções, papéis desempenhados, familiaridade com a situação comunicativa, conhecimentos 

prévios, interesses, nível de preparação, expectativas e intenções. A autora observa que 

algumas dessas informações são mais abstratas e subjetivas e, portanto, de difícil 

identificação, como interesses e conhecimentos prévios; e que outras, por sua vez, são mais 

concretas e até quantificáveis, de certa forma, como características pessoais, idade, número de 

participantes, frequência da comunicação.  

Adamzik (2004: 84) afirma que a relevância dessas informações será determinada de 

acordo com o tipo de texto analisado; por exemplo, saber a função ou o cargo desempenhado 

pelos participantes de uma reunião de negócios é mais relevante do que identificar esse 

mesmo dado em um comercial de televisão; saber a nacionalidade dos agentes da 

comunicação pode ser relevante ou não, dependendo do tipo de texto e, também, da análise 

que se deseja fazer. Para isso, a autora ressalta que a escolha dos traços a serem descritos deve 

considerar sempre que se trata de indivíduos participando de algum tipo de interação, ou seja, 
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a escolha deve recair sobre a “as características específicas de interação de cada pessoa” 
85

, 

sendo que “elas podem se tornar isso [um traço de análise], ou serem interpretadas como tal, 

caso se mostrem como condições de categorização específicas da comunicação“ 
86

. 

 Apesar de a lista sugerida ser bastante completa e capaz de fornecer um panorama 

detalhado a respeito dos participantes da comunicação, Adamzik (2004: 84) indica que a 

categoria principal para esse tipo de caracterização seja a identificação dos papéis que os 

interactantes desempenham na comunicação, ou que, pelo menos, são previstos para eles. Não 

se trata de mais um aspecto a ser incluído na lista, mas sim de uma dimensão maior à qual as 

outras características estão subordinadas. Por isso, não se trata também de atribuir um único 

papel para cada integrante do ato comunicativo, mas sim de conseguir captar os diversos 

papéis assumidos pelos participantes sob diferentes aspectos, como por exemplo, papel de 

falante/ouvinte, posição tomada frente a determinado conteúdo, detentor ou não do direito de 

se manifestar, entre outros. 

 Uma provável dificuldade com a dimensão dos papéis comunicativos é apontada por 

Adamzik (2004: 85). Nos textos falados, a interação é imediata e, por isso, claramente 

percebida, ao contrário do que acontece nos textos escritos: em um primeiro momento, é 

impossível dizer algo sobre os participantes ou sobre o receptor, principalmente. Entretanto, 

na opinião da autora, “a diferenciação de papéis de interação para textos escritos ou 

comunicação separadas espaço-temporalmente não só é possível, como também é até 

especialmente necessária” 
87

. Isso acontece porque é comum que o texto escrito seja visto 

como produto linguístico acabado e, devido ao seu relativo desprendimento do momento da 

comunicação, corresponda ao protótipo de ‘texto’. No entanto, eles devem ser considerados 

como meio de comunicação e interação entre os participantes, mesmo que em outro espaço e 

tempo. 

 No que diz respeito à produção de textos escritos, Adamzik (2004: 92) sinaliza que é 

indispensável observar a cadeia de produção e recepção, além dos diversos papéis que os 

participantes podem assumir no trato com o texto. Entre os aspectos a serem observados, 

destacam-se: a produção em cadeia, quando um texto não é desenvolvido por um único autor 

facilmente identificável, mas por várias instâncias; o papel da profissão (“de acordo com seu 

pertencimento a um grupo, os atores produzem e recebem determinados textos/ desempenham 
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determinado papel comunicativo dentro da rede de instâncias textuais” 
88

); o papel da função 

atribuída na produção e na recepção do texto, que pode corresponder ou não à função de sua 

atuação profissional (“Mais precisamente por causa do seu papel profissional geral e dessa 

função, os atores são levados a receber e a produzir determinados tipos de textos” 
89

); e o 

papel dos aparatos técnicos e como eles influenciam/ transformam, sobretudo, a produção dos 

textos. 

Segundo Göpferich (2008b: 156-157), durante a fase de concepção do texto, o objetivo 

comunicativo só pode ser definido após se ter uma ideia clara de quem serão os receptores da 

mensagem. Isso porque a produção do texto será afetada diretamente por essa informação, 

seja na escolha da terminologia empregada, seja no grau de detalhamento das informações, na 

escolha do estilo etc. Diante desse fato, a autora afirma que para um estudo de 

compreensibilidade também é necessário identificar algumas características relevantes do 

destinatário do texto; são elas: faixa etária; sexo (inevitavelmente traz diferentes focos de 

interesse e também conhecimentos prévios); classe social (“convenções típicas e prévias no 

âmbito linguístico e extralinguístico” 
90

); nível de escolaridade; formação acadêmica/ 

profissional; hobbys; conhecimentos prévios e ideias pré-concebidas (inclusive preconceitos) 

sobre o tema; naturalidade e procedência cultural (“assim como as culturas, com as quais os 

destinatários estão acostumados, são dependentes das variantes dialéticas que eles entendem, 

bem como o conhecimento de convenções culturalmente específicas no âmbito linguístico e 

verbal”. 
91

); situação de recepção do texto (mídia acústica ou visual) e tipografia (cor, 

tamanho e estilo da fonte, layout); dimensão do grupo de destinatário (indivíduo, membros de 

uma empresa ou instituição); homogeneidade do grupo de destinatários (ocorrência de 

endereçamento múltiplo ou não). 

Assim como as características do receptor, alguns aspectos do emissor da mensagem 

também influenciam diretamente a constituição do texto, por isso, é importante identificá-los 

antes da análise. Göpferich (2008a: 298) lembra que o objetivo comunicativo também é 

determinado por quem emite a mensagem, pois o tipo de emissor está relacionado à 

capacidade que ele tem de informar e, consequentemente, atingir o objetivo. Além disso, suas 
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características influenciarão na fase de produção do texto, antes mesmo que os requisitos da 

produção textual (GÖPFERICH, 2008b: 158).  

Os aspectos mais relevantes a serem observados no emissor são os mesmos que 

aqueles definidos para o destinatário, com exceção de situação de recepção, dimensão e 

homogeneidade. No lugar desses, são incluídos: a situação de emissão (que determina o que 

será comunicado e como), a individualidade/institucionalização do emissor e sua relação com 

o destinatário. 

3.2.1.5 Objetivo comunicativo 

Göpferich (2008a: 297; 2008b: 156) alerta que o conceito de “objetivo comunicativo” 

é bastante vago, pois não há uma unidade nem um consenso para sua definição. De acordo 

com os propósitos de cada pesquisa, o objetivo do texto analisado pode ser definido em 

diferentes níveis de precisão. 

Entretanto, a autora indica que deve haver um “grau mínimo de precisão, o qual pode 

ser utilizado como referência para a produção, avaliação e otimização textual” 
92

 

(GÖPFERICH, 2008a: 297), quando for empregado o modelo de Karlsruhe na análise. Ela 

sugere o seguinte padrão para descrever o objetivo comunicativo de maneira mais precisa: 

informar/esclarecer um receptor X sobre o assunto Y; capacitar o receptor X a realizar um 

procedimento Y (GÖPFERICH 2008a: 297; 2008b: 156). 

3.2.1.6 Função comunicativa 

Antes da análise do texto de acordo com as dimensões de compreensibilidade, o 

modelo de Karlsruhe considera que é necessário realizar uma descrição da sua função e da 

situação comunicativa, na qual ele está inserido.  

Böttcher (2013: 53) avalia que a observação de aspectos externos ao texto faz com que 

as afirmações acerca de sua compreensibilidade tenham mais credibilidade, pois se justificam 

muitas vezes a partir de características não linguísticas. A autora acredita que a função 

comunicativa de um texto é um fator central na análise, porque “durante a fase da recepção 
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textual, ela determina tanto os requisitos da produção do texto quanto a própria transposição 

do conteúdo em sinais linguísticos” 
93

 (BÖTTCHER, 2013: 35). 

Já Göpferich (2008a: 297; 2008b: 155) justifica a importância da função comunicativa 

na análise da compreensibilidade devido à relação da primeira com a qualidade do texto. Para 

ela, se a compreensibilidade é um dos elementos que indicam a qualidade do texto, essa não 

pode ser determinada independentemente de sua função, já que a qualidade de um texto é 

também o “grau, no qual o texto cumpre sua função comunicativa” 
94

. 

Segundo Göpferich (2008a: 297; 2008b: 155), a função comunicativa é a 

“especificação [...] segundo a qual um texto será produzido” 
95

 e, também, a “especificação 

para tarefas de produção textual e referências para a avaliação e otimização textual” 
96

. 

Böttcher (2013: 35) acrescenta que a função comunicativa de um texto é composta por seu 

objetivo comunicativo, que por sua vez depende de quem escreve o texto (emissor) e para 

quem ele é escrito (receptor); sendo assim, é necessário detalhar a descrição da função 

comunicativa, incluindo considerações a respeito do objetivo comunicativo, do emissor e do 

receptor.  

Essas características do texto precisam ser determinadas de maneira retrospectiva, a 

partir do contato com o texto em si, e também de acordo com conhecimentos gerais do gênero 

ao qual o texto pertence; isso porque o especialista que avalia o texto terá acesso a ele como 

produto acabado, e não ao seu processo de produção. Sendo assim, certo grau de 

generalização é considerado válido, tendo em vista que o texto analisado é um representante 

legítimo de um gênero e, como todos os integrantes do mesmo, apresenta a mesma situação 

comunicativa e a mesma intenção comunicativa (BÖTTCHER, 2013: 53-54). 

 Na Linguística Textual, a função comunicativa de um texto (ou função textual) é 

considerada uma das principais categorias para a descrição do texto, porque esse aspecto se 

faz presente já na fase de pré-produção de qualquer mensagem verbal ou não verbal. As 

mensagens são emitidas somente porque alguém deseja comunicar algo para outros, isto é, 

tem alguma intenção específica. Quando os textos são produzidos e levam a mensagem, eles 

carregam também a intenção do autor, ou seja, incorporam a tarefa de executar a função que 

lhes foi atribuída (ADAMZIK, 2004: 117). 
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 Para chegar à definição de função comunicativa, Brinker (2010: 78) faz uma analogia 

com o significado cotidiano desse conceito. Na linguagem comum, função é a tarefa de uma 

pessoa, de um órgão ou uma instituição dentro de um contexto maior; essa ideia também se 

aplica ao texto, visto que função comunicativa é “[...] o sentido que um texto detém em um 

processo comunicativo, ou o objetivo, que um texto, dentro de determinada situação 

comunicativa, deve atingir”. 
97

 

 Considerando que um texto é produzido por alguém e para alguém, Brinker (2010: 88) 

aprofunda a definição de função comunicativa a fim de incluir esse detalhe. Sendo assim, 

função comunicativa é a intenção comunicativa do emitente (emissor), expressa no texto por 

determinados meios linguísticos convencionais e válidos dentro de uma comunidade 

linguística. Por sua vez, o receptor do texto deverá reconhecer a intenção do emitente 

(emissor), ou seja, a função que foi atribuída ao texto, ou a instrução do emissor sobre como 

deverá tomar esse texto. Na mesma direção, Adamzik (2004: 116-117), função comunicativa 

resume-se à razão pela qual textos são produzidos e recebidos, ou seja, o que o autor quer dar 

a conhecer, e o que o receptor, como usuário da língua, pode fazer com essa mensagem. Essas 

definições de função textual, adotadas para esta pesquisa, correspondem à perspectiva 

pragmática funcional, tomada como base para a definição de texto no capítulo 2 desta 

dissertação. 

 A categoria da função comunicativa tem um papel central na análise de textos porque 

exerce uma grande influência sobre o modo com que a mensagem será veiculada, por 

exemplo, definindo as escolhas da estrutura temática e da configuração linguística. Portanto, 

associar essa categoria descritiva com as outras (situação comunicativa, tempo e espaço, 

mídia etc.) se faz necessário não apenas pelo fato de outras características textuais serem 

determinadas por ela, mas também porque essas características podem ajudar a indicar a 

função do texto. Além disso, a função textual representa um aspecto importante também na 

análise dos gêneros, porque é considerada um critério básico para a diferenciação entre eles, 

de acordo com a definição de gêneros de orientação pragmática. 

 É um fato que todo texto e também todo gênero possui uma função. O que muito se 

discute é a possibilidade de um texto ou gênero apresentar ou não mais de uma função 

comunicativa, isto é, se podem ser polifuncionais, ou se são obrigatoriamente apenas 

unifuncionais. A respeito disso, será considerada a afirmação de Brinker (2010: 78) neste 

trabalho, que diz que um texto pode apresentar mais de uma função, mas a forma de 
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comunicação dele só será influenciada e determinada por uma delas, que é a função 

dominante sobre as outras. Essa função comunicativa dominante é a que se denomina ‘função 

textual’, ou ‘função comunicativa’ nas análises, e também a que será o foco dos estudos 

(embora também seja valioso analisar as relações entre a função comunicativa dominante e as 

funções ‘adicionais’). 

 Contudo, mesmo considerando apenas a função dominante do texto para as análises, 

não é uma tarefa fácil identificá-la. Entre as razões para isso está, por exemplo, a dificuldade 

em relacionar diretamente a função de um texto com a intenção do autor no momento da 

produção; segundo Adamzik (2004: 116), isso pode levar a resultados limitados e pouco 

adequados, já que o sentido que o autor pretende expressar para outros e aquele que de fato é 

colocado no seu texto podem tanto se apresentar diferentemente em vários momentos do 

texto, como atingir o leitor de formas inesperadas – principalmente quando o texto é 

endereçado a mais de um grupo de receptores (endereçamento múltiplo ou 

Mehrfachadressiertheit). Por isso, Brinker (2010: 88) alerta que é comum confundir a função 

textual com a verdadeira intenção do emissor e com o efeito que o texto exerce sobre o 

receptor; para o linguista, é necessário diferenciar essas três instâncias, a fim de identificar 

corretamente a função do texto, sendo a verdadeira intenção do emissor uma intenção secreta 

que pode corresponder à função comunicativa do texto, mas não obrigatoriamente. Já o efeito 

do texto no receptor não pode ser considerado a função do texto, porque não é 

convencionalizado, isto é, o texto atinge cada grupo ou cada receptor de maneiras distintas, 

dependendo de outros fatores, como conhecimentos prévios do assunto, expectativas, 

interesses etc. 

 Para uma identificação adequada da função, Brinker (2010: 88) acredita ser 

fundamental responder à pergunta: ‘O que o emissor da mensagem quer dar a conhecer 

quando faz uso de determinadas convenções linguísticas e de determinado modo de 

comunicação para transmiti-la?’, pois a função textual é sinalizada não apenas por meios 

extratextuais (contextuais), mas também por meios intratextuais (sobretudo linguísticos).

 Fandrych e Thurmair (2011: 20) e Adamzik (2007: 116) concordam com relação à 

insuficiência de considerar apenas a intenção do autor para determinar a função textual. De 

acordo com esses autores, é necessário observar também o gênero ao qual o texto analisado 

pertence, e verificar quais objetivos típicos estão constantemente relacionados a ele, a 

intenção com que vários emissores produzem quase que invariavelmente esse gênero, e com 

que propósitos e intenções esse gênero normalmente é recebido pelos destinatários. Além da 

análise das outras categorias, como situação comunicativa, espaço e tempo, mídia etc., os 
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autores defende a “reconstrução da função” por meio da interpretação das convenções de 

ordem genérica e seus objetivos dentro de uma comunidade linguística: 

 
Por isso, para a determinação da função textual, deve-se recorrer a uma ampla 

análise, desenvolvida com base nos conhecimentos típicos preexistentes 

acerca de um gênero, que é identificado em uma comunidade linguística por 

meio de convenções textuais comuns, e juntá-los aos objetivos sociais e à 

Einbettung comunicativa do gênero. (FANDRYCH; THURMAIR, 2011: 20) 
98

 

 

 A fim de solucionar esse problema de identificação, Adamzik (2004: 117) propõe que 

a função textual seja submetida a uma categoria imediatamente superior, que é a categoria do 

‘lucro’ ou ‘rendimento’. Nessa proposta, observa-se o que emissor e receptor podem ganhar 

com o texto, e conhecer esses ganhos levam à identificação da função textual; a autora 

menciona algumas potenciais funções como exemplos, extraídas de várias tentativas de 

sistematização a partir da ideia de lucro: intelectual, social, prática, psíquico-emocional, 

metacomunicativa, moral/ espiritual, orientativa e outras. 

 Entre as vantagens de tratar a função como ganho, está a possibilidade de considerar 

que as funções textuais podem ser orientadas de acordo com intenções próprias (apesar de 

convencionalizadas), que podem variar de indivíduo para indivíduo (são adaptáveis), e que 

podem mudar com o tempo (por exemplo, na recepção pelo mesmo indivíduo). Além disso, a 

autora indica que esses ganhos/ funções podem surgir combinados no texto, ou apenas um em 

especial é privilegiado, seja pela ênfase em um deles, ou pela tentativa de esconder os outros. 

A proposta do lucro ou rendimento também permite verificar se emissor e receptor estão 

obtendo o ganho cada um por si, em conjunto ou um pelo outro, sendo que, no último caso, o 

ganho esperado para o receptor corresponde à intenção comunicativa do autor. Por fim, é 

possível ainda captar, por meio dos instrumentos convencionais, não só a intenção expressa, 

como também eventuais frustrações da interação comunicativa, além das mais variadas 

possibilidades de tratamento com o texto e as diversas perspectivas dos participantes 

(ADAMZIK, 2004:117). 

 Para Brinker (2010: 92), há três grupos básicos de indicadores intra e extratextuais que 

podem auxiliar na identificação da função comunicativa do texto. Os indicadores intratextuais 

dividem-se entre linguísticos e não linguísticos, enquanto os extratextuais se referem aos 

indicadores contextuais. Os indicadores intratextuais linguísticos podem ser explícitos, ou 
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seja, formas e estruturas linguísticas, por meio das quais o emissor expressa sua intenção 

comunicativa para o receptor de maneira clara (ou estabelece um contato comunicativo 

intencional com o receptor), por exemplo, verbos performativos e advérbios, e que sinalizam 

de forma direta a função do texto. Os indicadores intratextuais implícitos são formas e 

estruturas linguísticas usadas pelo emissor para expressar seu posicionamento com relação ao 

conteúdo do texto, como mostrar a veracidade do conteúdo, indicar o grau de confiança do 

conhecimento, sinalizar interesse ou valoração e apresentar sua atitude ‘psicológica’ diante do 

exposto. O modo com que o assunto é colocado e desenvolvido no texto é importante para a 

análise, devido à interação mais ou menos fácil que determinadas formas de condução do 

texto se relacionam com funções específicas, embora essa relação não seja direta. Os 

indicadores não linguísticos são aqueles que muitas vezes são usados como apoio ao texto 

escrito; trata-se da configuração gráfica do texto, incluindo a disposição das informações no 

texto e o layout, assim como figuras, gráficos, tabelas e tamanho/cor da fonte. Esses 

indicadores também são considerados importantes para a análise da função textual, porque são 

escolhidos de acordo com o que o emissor da mensagem quer transmitir e, também, tendo em 

vista a melhor forma para que o receptor compreenda essa mensagem. 

 Finalmente, os indicadores extratextuais referem-se a elementos ligados ao contexto 

de produção e/ou recepção do texto, sendo eles, principalmente, situação comunicativa, 

enquadramento institucional, âmbito social e conhecimentos básicos pré-existentes sobre o 

assunto e sobre o gênero. O contexto de comunicação e suas características possuem um 

significado importante para uma análise comunicativo-funcional do texto; isso porque a 

escolha dos meios linguísticos também pode ser determinada por fatores contextuais. Embora 

não apareçam tão explicitamente quanto os aspectos linguísticos, os aspectos do contexto são 

concomitantes a eles (e muitas vezes até anteriores) e exercem uma grande influência sobre a 

função textual, sendo que o contrário – que a função textual se deixa determinar pelos 

indicadores contextuais – também é verdadeiro. 

 Tendo em vista tantas possibilidades de identificação da função comunicativa do texto, 

muitas são também as listas desenvolvidas para tentar sistematizar e classificar as principais 

funções textuais. Esta pesquisa se limita a apresentar a classificação de Brinker (2010: 98), 

por ser essa a mais divulgada na Linguística Textual e, também, a que serve de base para 

outras listas desenvolvidas posteriormente por outros autores, como é o caso da classificação 

de Fandrych e Thurmair (2011). 

 Brinker (2010: 98-112) distingue cinco funções textuais básicas: função informativa 

ou referencial (Informationsfunktion), função fática (Kontaktfunktion), função apelativa ou 
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persuasiva (Appellfunktion), função imperativa (Obligationsfunktion) e função declarativa 

(Deklarationsfunktion). Essa classificação corresponde ao conceito de ato ilocucional presente 

na teoria dos atos de fala, proposta por Searle (1975), pois as funções e o conceito de função 

adotado, “o aspecto intencional e o aspecto convencional de uma manifestação linguística 

estão conectados um com o outro de maneira similar” 
99

 (BRINKER, 2010: 88). Adamzik 

(2007: 108) também concorda com essa classificação e sua relação com os atos de fala, por se 

tratar da que melhor mostra a fala como forma de interação. 

 Apesar de a teoria dos atos de fala ter sido desenvolvida para casos linguisticamente 

mais simples do ponto de vista gramatical, e não para uma sequência de sentenças ordenadas 

de maneira coesa, coerente e complexa, Brinker (2010: 95) combina o conceito de função 

textual com a análise da estrutura ilocucional. Com isso, o texto é tido como uma sequência 

hierarquicamente estruturada de atos de fala elementares, de modo que o ato ilocucional 

constitui a unidade básica da formação do texto. 

 Brinker (2010: 95) assume que a base para a divisão das cinco funções básicas é a 

tipologia do ato ilocucional da teoria dos atos de fala de Searle (1975). A divisão das funções 

se deu a partir de um único critério, que é o tipo de contato comunicativo entre emissor e 

receptor, priorizando a interação entre eles e o que o emissor deseja expressar ao receptor, 

para que ele obtenha algo do texto. Brinker (2010: 97) acredita que isso tenha levado a uma 

classificação mais homogênea das funções textuais. 

3.2.2 Requisitos da produção textual 

Para a análise da compreensibilidade segundo o modelo de Karlsruhe, Göpferich 

(2009: 158) estabeleceu que é necessário observar os quatro requisitos da produção textual 

(Textproduktions-Eckdaten): o modelo mental de fatos e objetos abordados no texto (ou 

modelo mental de denotação – mentales Denotatsmodell); o modelo mental do gênero textual 

escolhido para emitir a mensagem (ou modelo mental de convenção – mentales 

Konventionsmodell); a mídia, por meio da qual a informação será transmitida e disseminada; e 

as diretrizes jurídicas e redatoriais ocasionalmente vinculadas ao gênero.  

                                                           
99

 “[...] den intentionalen und den konventionellen Aspekt sprachlicher Handlungen in ähnlicher Weise 

miteinander verknüpft [...]. 
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Esses requisitos formam uma espécie de ‘molde’ (Gestaltungsspielraum) para a 

produção textual. Böttcher (2013: 54) orienta-se pela pergunta: “A quais condições 

(Rahmenbedingungen) o emissor está submetido durante a produção textual?” 
100

.  

A seguir, cada um dos requisitos será detalhado nos subtópicos abaixo. 

3.2.2.1 Modelo mental de denotação 

O conceito de modelo mental de denotação foi cunhado por Göpferich (2009; 2008a; 

2008b) a partir dos conhecimentos obtidos com as teorias da Ciência Cognitiva 

(Kognitionswissenschaft), sobretudo com a Teoria do Esquema (Schema-Theorie) e a Teoria 

dos Modelos Mentais (Theorie des mentalen Modelle). Na definição da autora, o modelo 

mental de denotação é uma “figura mental ou filme de objetos, processos, eventos etc., os 

quais devem aparecer na mente durante a recepção do texto, se o texto cumpre sua função 

comunicativa” 
101

. Em outras palavras, trata-se da representação mental do assunto 

compartilhado no texto (GÖPFERICH, 2009: 36; 2008a: 299). 

Para que o receptor do texto obtenha um modelo mental de denotação correspondente 

à mensagem do texto após a leitura, é necessário que o emissor tenha desenvolvido um 

modelo mental adequado ao que queria transmitir, ainda na fase da concepção do texto. 

Durante a fase de exteriorização, o emissor tem o trabalho de transformar em sinais o modelo 

mental concebido, ou seja, codificá-lo, a fim de que ele seja recebido por outros. 

Obrigatoriamente, o modelo mental do receptor deve corresponder ao modelo mental do 

emissor; caso isso não ocorra, pode significar que houve falhas na codificação, por exemplo. 

A complexidade do modelo mental de denotação e seu grau de detalhamento 

dependem de alguns fatores, como objetivo comunicativo do texto, receptor (se a informação 

é relevante ou necessária para ele) e emissor (se sua intenção é transmitir essa mensagem e se 

ele tem condições de veicular esse modelo mental). Além disso, há uma relação de 

dependência entre o modelo mental e os requisitos da tarefa (Auftrags-Eckdaten), que é 

sinalizada por Göpferich (2008b: 159-160): “A função comunicativa do texto é decisiva para 

a qualidade do modelo mental de denotação transmitido pelo texto” 
102

. 

                                                           
100

 An welche Rahmenbedingungen ist der Sender beider Textproduktion gebunden? 
101

 mental Picture or movie of the objects, process, events etc., which must appear before the mind’s eye during 

text reception, if the text fulfils its comunicative function 
102

 Ausschlaggebend für die Beschaffenheit des in einen Text zu vermittelnden mentalen Denotatsmodells ist [...] 

die kommunikative Funktion des Textes 
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Após uma experiência com a análise da compreensibilidade em gêneros da área 

médica, Böttcher (2013: 54) sinaliza a dificuldade da obtenção do modelo mental por 

especialistas da linguagem e conclui que: “[…] uma abstração do modelo mental de 

denotação desse tipo só pode ser oferecida por especialistas com um vasto conhecimento na 

área; deve-se, portanto, nesse momento, renunciar a uma explicação minuciosa do conteúdo” 

103
. Apesar disso, a autora acredita que é possível extrair o modelo mental de um texto a partir 

de questionamentos simples, como ‘Quais termos técnicos são empregados no texto?’ e ‘Qual 

a extensão e a profundidade de informação é necessária para que a função do texto seja 

cumprida?’. 

3.2.2.2 Modelo mental de convenção 

Na fase de exteriorização, o emissor não é completamente livre para codificar o 

modelo mental de denotação da maneira que quiser. Ele deve se atentar para determinadas 

convenções ligadas ao gênero ou ao tipo de interação mais adequados à transmissão da 

mensagem, cuja escolha estará diretamente relacionada à função comunicativa estabelecida 

para aquela produção textual (GÖPFERICH, 2008b: 106; 2008a: 299). 

 

Aqui eu falo conscientemente de modelos de convenção e não de 

modelos de convenção de gêneros textuais, porque se parte do 

princípio que tais modelos de convenção existem também para 

modelos de comportamento e comunicação em situações de interação 

recorrentes, nas quais os parceiros de interação se comunicam (na 

melhor das hipóteses) uns com os outros oralmente ou apenas de 

maneira não verbal. 
104

 (GÖPFERICH, 2008b: 160) 

 

A vantagem dos modelos mentais de convenção é que eles facilitam não só a produção 

como também a recepção do texto. No caso da produção, o emissor terá uma quantidade 

limitada de escolhas para transmitir a mensagem, que devem necessariamente trabalhar em 

favor de atingir a função comunicativa do texto. Já no caso da recepção, quando o leitor for 

familiarizado às convenções do gênero empregado, os modelos de convenção podem auxiliá-

lo a extrair e compreender as informações do texto; isso porque, ao reconhecer o gênero, o 

                                                           
103 […] eine solche Einschätzung des mentalen Denotatsmodells nur von Sachexperten mit umfangreichen 

Kenntnissen auf dem Themengebiet geleistet warden kann, muss an dieser Stelle auf eine eingehende inhaltliche 

Auseinandersetzung mit der Thematik verzichtet werden. 
104

 Ich spreche hier bewusst von Konventionsmodellen, und nicht von Textsortenkonventionsmodellen, da man 

davon ausgehen kann, dass es solche Konventionsmodelle auch für Verhaltens- und Kommunikationsmuster in 

immer wiederkehrenden Interaktionssituationen gibt, in denen die Interaktionspartner allenfalls mündlich oder 

auch rein nonverbal miteinander kommunizieren 



92 
 

receptor terá certas expectativas sobre ele (estilo, vocabulário, organização das informações, 

tipo das informações etc.) e, durante a recepção, espera que essas expectativas sejam 

preenchidas. Essas expectativas podem não ser preenchidas, se houver qualquer tipo de 

transgressão ao modelo mental por parte do emissor, na fase de exteriorização; nesse caso, as 

expectativas frustradas podem levar à dificuldade de compreensão, ou até mesmo à 

incompreensão do texto e, consequentemente, ao não cumprimento da função comunicativa. 

A diferença entre as convenções de um gênero textual e o modelo mental de denotação 

deve-se ao fato de que as primeiras não são dadas ‘por escrito’, mas pertencem ao modelo 

mental de convenção que está armazenado na mente de cada falante da língua, e foi 

desenvolvido a partir do contato com a língua e uso dela. Sendo assim, essas convenções são 

conhecidas dos falantes da língua, e se apresentam/ agrupam na forma de esquemas para cada 

gênero (formulações e ordenação típicas, por exemplo) (BÖTTCHER, 2013: 36; 

GÖPFERICH, 2008a: 300). 

Para a análise, Böttcher (2013: 54) resume que esse item trata da descrição de modelos 

específicos para a configuração textual e gêneros textuais, “os quais, por um lado, o emissor 

deveria escolher para se expressar de acordo com a situação e cumprir sua intenção 

comunicativa e, por outro lado, também são esperadas pelos destinatários” 
105

. 

3.2.2.3 Mídia 

Os estudos linguístico-textuais concordam que esse aspecto da situação comunicativa 

é bastante focado no produto final da produção textual, pois aborda a natureza midiática dos 

textos, isto é, os meios pelos quais o modelo mental de denotação será codificado para que o 

conteúdo do texto seja transmitido. 

A escolha da mídia está condicionada a vários aspectos do texto, como a função 

comunicativa, o modelo mental de denotação e o modelo mental de convenção. Sobre esse 

último, Göpferich (2008a: 301; 2008b: 162) destaca que há uma relação de dependência entre 

eles, pois certos gêneros prevêem o uso de uma mídia específica, de modo que não existe a 

possibilidade de alteração. 

Segundo Adamzik (2004: 76), configuram-se como canal de transmissão de uma 

mensagem, em princípio, todas as mídias que contém ou podem conter informações e dados e, 

ao mesmo tempo, atingir (ser acessível) aos órgãos humanos de sentido. A autora observa 

                                                           
105

 die einerseits der Sender wählen solte, um sich situationsadäquat auszudrücken und seine 

Kommunikationsabsicht erfüllen zu können und die andererseits auch von den Adressaten erwartet werden. 
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que, para os propósitos comunicativos, são utilizados, sobretudo, signos perceptíveis visual ou 

auditivamente. Entretanto, atualmente o âmbito das mídias engloba, também, as diversas 

formas de comunicação veiculadas tecnicamente. Uma mensagem pode ser transmitida por 

meio de elementos verbais ou não verbais, como imagens e sons, ou por meio de 

configurações multimidiais. No caso de produções exclusivamente verbais, o uso de 

elementos não verbais para apoiar a transmissão da informação e, consequentemente, a 

compreensão do texto, deve ser avaliado, tendo em vista o modelo mental de convenção e as 

características do receptor. 

 A base para a identificação das mídias em um texto ainda é a dicotomia escrita versus 

fala. Originalmente, os textos eram classificados apenas entre essas duas possibilidades; hoje, 

já se fala na diferenciação fala/ escrita conceitual e midiática, que é adotada por Adamzik 

(2004) e por Fandrych e Thurmair (2011). Os últimos esclarecem que a vantagem desse 

modelo é que ele permite uma caracterização ‘mais fiel’ das variadas formas de escrita e fala. 

Isso porque os conceitos não são vistos mais como uma dicotomia estrita, mas “descrevem 

um campo, que é caracterizado por um âmbito transitório, o que não permite uma divisão 

clara e concreta, em todos os sentidos, entre discursos/conversas, por um lado, e textos, por 

outro” (FANDRYCH; THURMAIR, 2011: 17). 
106

  Além disso, essa nova concepção permite 

analisar as diversas combinações entre fala/escrita conceitual e midiática, sobretudo no 

contexto das mídias eletrônicas da internet em cuja prática comunicativa essa combinação é 

frequente.  

Apesar de concordar com isso, Adamzik (2004: 75-76) lembra que “como objeto de 

estudo da linguística textual, só contam formas escritas de comunicação linguística, cuja 

produção e recepção não ocorre de maneira interativa e simultânea, mas temporal e 

espacialmente separadas“ 
107

. Sendo assim, a autora distingue dois tipos básicos de textos com 

relação à forma com que têm suas mensagens veiculadas, sendo que esses podem ser 

monomidiáticos (veiculados apenas com o auxílio de uma mídia), ou multimidiáticos 

(veiculados com o auxílio de duas ou mais mídias). Situações de monomidialidade são raros, 

mas a multimidialidade é uma característica intrínseca aos veículos modernos de comunicação 

em massa e a textos da internet, isso porque as possibilidades de combinação de mídias foram 

fortemente ampliadas, na atualidade. Entretanto, nesses casos, não necessariamente elas vão 

                                                           
106

 beschreiben ein Feld, das durch breite Übergangsbereiche gekennzeichnet ist, was eine klare und an allen 

Stellen eindeutige Trennung in Diskurse/ Gespräche einerseits, Texte andererseits nicht erlaubt. 
107

 zum Gegenstand der Textlinguistik nur ‘schriftlich konstituierte Formen sprachlicher Kommunikation 

rechnet, deren Produktion und Rezeption nicht interaktiv-gleichzeitig, sondern zeitlich und räumlich versetzt‘ 

erfolgt. 
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se corresponder, isto é, elas podem servir a propósitos distintos dentro do texto, embora o 

objetivo comum de todas elas seja comunicar e transmitir a mensagem. 

Adamzik (2004) e Fandrych; Thurmair (2011) compartilham da opinião que outros recursos 

gráficos podem estar intimamente relacionados à mídia principal de transmissão da mensagem 

do texto. Esses recursos – gráficos ou eletrônicos – são ilustrações, fotos, gráficos e tabelas, 

cor e tamanho da fonte, estruturação do texto. Fandrych e Thurmair (2011) sinalizam que 

esses recursos podem exercer um papel muito importante tanto na produção quanto na 

recepção dos textos e, por isso, devem ser incluídos na análise. 

 No caso dos textos escritos, que são o objeto de estudo da Linguística Textual, 

organizados espacialmente: 

 
a composição gráfica da superfície escrita, o layout, representa em 

todo caso um meio de configuração adicional decisivo, ao qual outros 

tipos de elementos gráficos e ilustrações podem se juntar 

posteriormente. 
108 

 

 A respeito da inclusão desses elementos na análise, Adamzik (2004: 77) afirma: 

 
Mesmo quando se estabelece um conceito de texto restrito e ligado ao 

que é estritamente linguístico e se desconsidera a representação 

material dos sinais linguísticos, não se pode evitar a inclusão desses 

elementos na análise do ponto de vista comunicativo-pragmático, pelo 

menos quando eles possuem um peso decisivo no trato prático com a 

mensagem. 
109

 

 

 Brinker (2010: 127) é um dos poucos autores a fazer uma distinção entre as mídias, 

sendo elas: comunicação face a face, telefone, rádio, TV e escrita. A distinção é completa 

porque, além dessa separação, o autor descreve-as de acordo com outros aspectos, como: 

direção comunicativa (mono ou dialógica), tipo de contato (espaço/ tempo) e linguagem 

utilizada (falada ou escrita): “Cada uma dessas mídias é caracterizada por dados específicos 

da situação comunicativa”. 
110

 O autor também defende o aspecto midiático como um dos 

mais importantes para a descrição da situação comunicativa do texto, porque outras 

                                                           
108

 [...] stellt die graphische Gliederung der beschrifteten Fläche, das Layout, auf jeden Fall ein entscheidendes 

zusätzliches Gestaltungsmittel dar, zu dem dann weiter alle Arten von graphischen Elementen und Illustrationen 

hinzutreten können. 
109

 Selbst wenn man einen engen, auf das rein Sprachlichen bezogenen Textbegriff zugrundelegt und auch die 

materielle Gestalt der Sprachzeichen unberücksichtigt lässt, wird man doch nicht umhin kommen, bei einer 

kommunikativ-pragmatischen Sichtweise diese Elemente in die Analyse einzubeziehen, zumindest wenn ihnen 

denn ein entscheidendes Gewicht im praktischen Umgang mit dem Kommunikat zukommt. 
110

 Jedes dieser Medien ist durch spezifische Gegebenheiten der kommunikationssituation gekennzeichnet. 
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características certamente são determinadas ou influenciadas pela mídia, como a forma de 

contato entre os participantes da comunicação, por exemplo. 

3.2.2.4 Diretrizes jurídicas e redacionais 

As diretrizes jurídicas e redacionais são exigências e sugestões adicionais à produção 

textual, que devem ser cumpridas na codificação do modelo mental de denotação. Elas se 

referem a vários aspectos que fazem parte da composição do texto, como conteúdo, estilo, 

escolha de vocabulário, organização do conteúdo etc, e observá-las é importante para 

compreender o porquê de determinadas escolhas do emissor, além de ajudar na identificação 

de possíveis contribuições para a compreensibilidade do texto. 

Dentre as diretrizes redacionais, estão manuais e guias de redação, que normalmente 

se dirigem a produções textuais de instituições e empresas; já as diretrizes jurídicas podem ser 

exemplificadas pelas legislações ou normas destinadas a padronizar a produção de textos 

oficiais e/ou a facilitar posteriores traduções.  

Essas diretrizes estão diretamente relacionadas ao modelo mental de convenção 

porque há determinados gêneros que obrigatoriamente devem seguir regras de produção 

apontadas previamente em outros textos (embora as convenções dos gêneros também 

influenciem o que estará contemplado nas diretrizes) (GÖPFERICH, 2008a: 302; 2008b: 

162). Ao contrário dos modelos mentais de convenção, as diretrizes – tanto jurídicas quanto 

redacionais – são fixadas por escrito em documentos, os quais o emissor pode consultar. 

3.3 Dimensões da compreensibilidade 

Conforme já apresentado capítulo 2, Göpferich (2009; 2008a; 2008b) inspirou-se nos 

modelos de Hamburgo e de Groeben, provenientes da Psicologia da Aprendizagem 

(Instruktionspsychologie), para definir quais dimensões fariam parte do modelo de Karlsruhe 

para a análise da compreensibilidade em textos. 

Nele, a autora incorpora as quatro dimensões já contempladas nos modelos anteriores 

(Estrutura, Concisão, Motivação e Simplicidade), porém não sem antes as delimitar melhor 

umas das outras e as aprofundar. O distanciamento da terminologia usada pelos psicológicos 

de Hamburgo e por Groeben é feito com o intuito de evitar a confusão entre suas dimensões, 

mais precisamente definidas, e as outras, relativamente vagas. 
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Além de aprimorar dimensões já existentes, Göpferich (2009; 2008a; 2008b) inclui 

outras duas, Correção e Perceptibilidade. A autora justifica essas escolhas com o seguinte 

argumento:  

 
Com elas [Correção e Perceptibilidade] levo em consideração a correção de 

um texto em todos os níveis (conteúdo, configuração, tipografia etc.), assim 

como a facilidade com que ele é apreendido pelos órgãos sensoriais e, com 

isso, os sistemas cognitivos são levados a um processamento continuado, ou 

seja, são outras duas grandezas importantes, das quais a compreensibilidade 

textual depende. 
111

(GÖPFERICH, 2008b: 163) 

 

Com isso, a compreensibilidade de um texto será analisada de acordo com seis 

dimensões, no modelo de Karlsruhe: Concisão, Correção, Estrutura, Motivação, Simplicidade 

e Perceptividade. 

3.3.1 Concisão 

Para um texto ser considerado compreensível, ele deve ter atingido seu grau ideal de 

concisão, ou pelo menos se aproximado dele. Em resumo, o grau ideal de concisão prevê que 

não haja lacunas nem detalhes supérfluos, tanto na fase de concepção do texto (configuração 

do modelo mental de denotação) quanto na fase de exteriorização (codificação do modelo). 

Göpferich (2008a: 303; 2008b: 163-164) indica que o grau ideal de concisão depende 

de dois fatores: o primeiro é a apresentação do modelo mental de denotação com a 

configuração mais sucinta possível; o segundo é a exteriorização dele, usando o mínimo de 

códigos (verbais ou não verbais) possíveis, sempre atentando para que o cumprimento da 

função comunicativa do texto e das outras exigências (requisitos da tarefa e requisitos da 

produção textual) não sejam afetados negativamente. Por exemplo, o emprego de termos 

técnicos aumenta a concisão textual porque condensa muitas informações em poucas palavras, 

mas essa estratégia pode não ser tão adequada para textos em que a maioria do público-alvo é 

leigo (BÖTTCHER, 2013: 37). 

A autora observa que falhas nessa dimensão causam diferentes efeitos no texto. Por 

exemplo, a falta de concisão (ou o excesso de detalhes supérfluos) não interfere 

necessariamente de maneira negativa na compreensibilidade do texto; no entanto, ela pode 

                                                           
111

 Mit ihnen trage ich dem Umstand Rechnung, dass die Richtigkeit eines Textes auf allen Ebenen (Inhalt, 

Gestaltung, Typographie etc.) sowie die Leichtigkeit, mit der er über die Sinnesorgane aufgenommen und somit 

den kognitiven Systemen zur weiteren Verarbeitung zugeführt werden kann, zwei weitere wichtige Grössen sind, 

von denen die Textverständlichkeit abhängt. 
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levar o leitor a se esforçar mais para captar e compreender a mensagem, o que nem sempre é 

desejável, mas não implica diretamente em uma incompreensão. Já a concisão extrema (ou 

lacunas) no texto prejudica a compreensão da mensagem porque informações importantes do 

modelo mental de denotação são suprimidas (GÖPFERICH, 2009: 33; 2009: 42; 2008b: 164). 

Há muitos fatores que influenciam a escolha do grau de concisão de um texto, como as 

características do receptor, o modelo mental de denotação e até mesmo a função 

comunicativa. Um bom exemplo disso são os textos instrucionais, nos quais o emissor deve 

cuidar para que o esforço e o tempo de leitura sejam os mínimos possíveis, portanto, são 

textos que precisam manter um alto grau de concisão (GÖPFERICH, 2009: 42). 

Os tipos de transgressões à concisão são quatro, de acordo com Göpferich (2008a: 

303; 2008b: 165-166): 

 falta ou excesso de detalhes na configuração do modelo mental de denotação; 

 formulações muito longas ou muito curtas para a codificação do modelo mental de 

denotação, caso essas possam ser elaboradas de outra forma, preservando o significado 

no texto; 

 tautologia; 

 redundância, no caso de informações que não necessariamente precisariam vir escritas, 

quando podem ser extraídas do texto, do co-texto, ou do contexto.  

3.3.2 Correção 

Essa dimensão é incluída no modelo de Karlsruhe para a análise da 

compreensibilidade porque não se deve partir do princípio que todos os textos estarão livres 

de erros, o que muitas vezes não é o caso na prática – embora essa seja uma condição 

essencial para a compreensibilidade, segundo Göpferich (2008b: 168). 

De acordo com o modelo de Karlsruhe, há duas categorias de transgressões à 

dimensão da correção: uma em que os erros estão ligados à fase de concepção do texto, e 

outra, em que estão ligados à fase de exteriorização. Na primeira categoria, estão incluídos os 

seguintes tipos de erros: erros de conteúdo (pressuposição errada do modelo mental de 

denotação), erro de gênero (escolha inadequada do modelo mental de convenção e/ou da 

mídia que veiculará a mensagem, inadequações a diretrizes etc.); já na segunda, estão 

incluídos todos os erros linguísticos. 
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A relação entre as duas categorias é de dependência, uma vez que transgressões na 

primeira categoria podem levar a transgressões na segunda:  

 
Porque a função comunicativa de um texto é indispensável como grandeza 

fixa e, além disso, equívocos com relação aos destinatários e emissores tanto 

no texto quanto nos requisitos da produção textual, especialmente no modelo 

mental de denotação, as exigências da dimensão ‘correção’ são, como aquelas 

da dimensão ‘concisão’, primeiramente aplicadas ao modelo mental de 

denotação, que deve ser transmitido pelo texto, e à codificação no texto. 
112

 

(GÖPFERICH, 2008b: 304; 2009: 168) 

 

Apesar disso, Göpferich (2008b: 168; 2009: 43) esclarece que os erros no âmbito da 

concepção devem ser analisados separadamente dos erros na exteriorização, pois existe a 

possibilidade de o modelo mental de denotação estar correto, mas ter sido alterado durante a 

exteriorização (houve distorção de uma fase para outra); a possibilidade de o modelo mental 

de denotação já ter sido concebido de maneira errada, na fase da concepção do texto e, 

portanto, exteriorizado com erro, ou a possibilidade da combinação do dois casos anteriores. 

A identificação da origem dos erros tem uma grande importância de cunho didático, 

pois indica os pontos exatos que devem ser trabalhados para que o processo de escrita seja 

mais eficiente, por exemplo, por meio da aquisição de mais conhecimento, se o erro ocorreu 

na fase de concepção, ou do aperfeiçoamento dos conhecimentos linguísticos e técnicas de 

redação, para erros na fase de exteriorização. Nas pesquisas de compreensibilidade, isso pode 

ser útil para a próxima etapa, de otimização dos textos. 

Os problemas nessa dimensão podem levar desde a dificuldades na compreensão, até a 

incompreensão completa do texto. Por exemplo, erros na fase da concepção atingem 

diretamente a recepção do modelo mental de denotação, podendo causar um conflito entre o 

modelo apresentado e aquele armazenado nos conhecimentos prévios do receptor, o que pode 

levar a uma interpretação equivocada. 

3.3.3 Motivação 

Göpferich (2008b: 169; 2009: 43) distingue entre dois tipos de motivação: a motivação 

externa ao texto, que se desenvolve a partir do interesse pessoal que leva o receptor a ler o 

                                                           
112

 Da die kommunikative Funktion eines Textes [...] jedoch als feste Grösse unverzichtbar ist und sich 

ausserdem Fehleinschätzungen in bezug auf Adressaten und Sender entweder im Text und/oder den 

Textproduktions-Eckdaten in Kasten B, insbesondere dem mentalen Denotatsmodell, manifestieren, sind die 

Anforderungen aus der Dimension ‚Korrektheit wie diejenigen aus der Dimension ‚Prägnanz‘ primär auf das 

mentale Denotatsmodell, das im Text vermittelt werden soll, und auf die Kodierung im Text zu beziehen. 
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texto, e a motivação interna, diretamente relacionada às características do texto que fazem o 

receptor iniciar e manter a leitura. 

A motivação externa é aquela que o receptor já traz consigo ao iniciar a leitura; esse 

tipo de motivação não pode ser alterado pelas características do texto, pois ela é anterior ao 

contato com ele. Como não há nenhuma interferência do texto nessa motivação, ela não pode 

ser incluída como dimensão de análise nas pesquisas de compreensibilidade. 

Ao contrário, a motivação interna é diretamente relacionada ao texto e suas 

características, pois durante a leitura, os textos devem manter ou aumentar a motivação do 

leitor, além de fazer com que sua atenção permaneça voltada ao conteúdo, não deixando que 

ele desanime da leitura. As pesquisas de compreensibilidade se ocupam com esse segundo 

tipo de motivação, mais especificamente perguntando-se quais elementos textuais e 

linguísticos (verbais ou não verbais) contribuiríam para a manutenção e o aumento da 

motivação durante a leitura. 

Resultados de pesquisas anteriores mostram que há uma série de estratégias que 

podem manter ou aumentar a motivação interna do texto. Tais estratégias são divididas em 

dois grupos, dependendo do nível ao qual estão diretamente relacionadas. No âmbito da 

concepção do texto, há estratégias ligadas à configuração do modelo mental de denotação, 

como a utilização de exemplos e ilustrações provenientes do cotidiano e das experiências do 

receptor; no âmbito da exteriorização, o emprego de um tratamento pessoal ao receptor, o uso 

de socioletos ou gírias, o uso de imagens e o layout colorido são recursos bastante utilizados 

para esse fim. 

No entanto, o emprego de tais estratégias depende de outros fatores ligados ao texto, 

como exigências do modelo mental de convenção, exigências de diretrizes, e também das 

características do receptor, uma vez que alguns elementos podem ter forte cunho cultural. 

Outro detalhe a respeito dessa dimensão é que o uso de elementos que contribuem para a 

manutenção ou aumento da motivação do receptor pode levar a uma extensão do texto, o que 

causaria uma transgressão na dimensão da concisão. Nesses casos, Göpferich (2008a: 304) 

indica que é necessário analisar qual das duas dimensões influencia na compreensibilidade do 

texto, tendo em vista o cumprimento da função comunicativa. 

3.3.4 Estrutura 

No modelo de Karlsruhe, a dimensão Estrutura observa o impacto que a organização 

do conteúdo no texto tem sobre a sua compreensibilidade. 
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Göpferich (2008b: 172; 2009: 36) subdivide a dimensão em dois tipos, diferenciando 

entre uma estrutura mais ampla, denominada macroestrutura, e outra mais específica, 

denominada microestrutura. A macroestrutura está relacionada à fase de concepção do texto, e 

ocupa-se da apresentação do modelo mental; já a microestrutura relaciona-se à fase de 

codificação, e ocupa-se da disposição do conteúdo internamente às orações. 

A autora esclarece que essa distinção entre macro e microestrutura é apenas um 

critério, desenvolvido com o propósito de tornar a análise mais operacional e mais detalhada, 

já que é necessário atentar para dois níveis de estruturação. Tendo em vista essa intenção, 

Göpferich (2008b: 172) define-as também da seguinte forma: “Âmbito macroestrutural como 

aquele âmbito, que transcende duas orações contíguas (portanto, de maneira geral, o âmbito 

dos parágrafos e das unidades maiores), e o âmbito microestrutural como aquele âmbito que 

não transcende duas orações contíguas” 
113

. 

Com a análise da macroestrutura, procura-se saber se o modelo mental de denotação 

foi dividido em unidades adequadas e se tais unidades serão apresentadas em uma ordem 

coerente. Isso porque, ainda na fase de concepção, o modelo mental de denotação “deve ter 

sido repartido em componentes adequados (esquemas) que, no decorrer do texto, devem ser 

agrupados novamente em uma sequência apropriada” 
114

 (GÖPFERICH, 2009: 44). Já com a 

análise da microestrutura busca-se avaliar a relação entre essas unidades no texto; Böttcher 

(2013: 57) afirma, inclusive, que esse nível tem uma forte ligação com o conceito de coesão 

devido à grande importância da articulação tema-rema no âmbito da “perspectiva funcional da 

oração para uma correta junção de frases contíguas” 
115

. 

Em ambos os níveis, é possível aplicar algumas estratégias para que o texto tenha uma 

estrutura facilitadora da compreensão (GÖPFERICH 2008a; 2008b; 2009). No nível 

macroestrutural, as informações podem ser divididas de maneira que apareçam em uma 

sequência correspondente às expectativas do receptor e/ou imaginada por ele a partir dos 

conhecimentos prévios que possui. No nível microestrutural, as possíveis estratégias 

relacionam-se diretamente com o princípio tema-rema, segundo o qual as sentenças devem ser 

iniciadas com uma informação já conhecida do receptor, enquanto a informação nova é 

apresentada apenas no final. 

                                                           
113

 Makroebene als diejenige Ebene, die über zwei aneinandergrenzenden Sätze hinausgeht (also in der Regel die 

Ebene der Absätze und der grösseren Einheiten), und Mikroebene als diejenige, die nicht über zwei 

aneinandergrenzende Sätze hinausgeht. 
114

 must have been broken down into adequate components (schemata) which, in the course of the text, must be 

joined together in an appropriate sequence 
115

 funktionalen Satzperspektive korrekte Verknüpfung aufeinanderfolgender Sätze 
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A contribuição dessas estratégias para a compreensibilidade do texto é indiscutível. 

Entretanto, Göpferich (2008a: 306; 2008b: 174) alerta que a possibilidade de aplicação 

depende necessariamente do modelo mental de convenção:  

 
Quanto menos rígida for a convenção textual para um texto, especialmente 

para a sua macroestrutura, quanto mais espaço sobrar para o produtor do texto 

na configuração no momento de compô-lo, mais importante é trabalhar com 

advance organizers, que guiam as expectativas do leitor e facilitam a ele 

estruturar o que foi apreendido e relacionar as informações umas às outras. 
116

 

3.3.5 Simplicidade 

Ao contrário das dimensões descritas até aqui, a dimensão da simplicidade verifica se 

os itens lexicais e as construções gramaticais escolhidos para certo tipo de texto são 

adequados a ele e ao seu público-alvo e, por isso, está relacionada apenas à codificação do 

modelo mental de denotação, na fase de exteriorização. A simplicidade do modelo mental de 

denotação na fase de concepção do texto já está contemplada na dimensão Concisão. 

Adequar os itens lexicais e as construções gramaticais de acordo com as características 

do texto é uma tarefa difícil porque não há parâmetros preestabelecidos. Além disso, o grau de 

simplicidade de um texto pode sofrer variações dependendo de outras características inerentes 

a ele, como a função comunicativa e os requisitos da produção textual (Textproduktions-

Eckdaten), que são modelo mental de denotação, modelo mental de convenção, mídia e 

diretrizes jurídicas e redacionais. 

Para a fase de exteriorização, Göpferich (2008a: 307; 2008b: 176-177) distingue entre 

dois tipos de simplicidade: a gramatical e a lexical. Com o modelo de Karlsruhe, Göpferich 

(2008a: 307; 2008b: 176-180) definiu algumas orientações que auxiliam na análise da 

simplicidade. No âmbito lexical, é necessário observar a adequação das escolhas lexicais ao 

receptor e ao gênero: dependendo das características que se apresentam, recomenda-se evitar 

o emprego de abreviações e expressões prontas sem que tenham sido esclarecidas 

anteriormente, palavras estrangeiras, termos técnicos que sejam desconhecidos e/ou que não 

pertençam ao vocabulário cotidiano dos receptores, vocabulário muito geral ou muito abstrato 

e o uso de sinônimos, visto que qualquer traço semântico diferente na palavra pode alterar a 

interpretação que o leitor fará do significado. Já no âmbito gramatical, é importante analisar o 

                                                           
116

 Je weniger starr die Textkonventionen für einen Text sind, insbesondere für seine Makrostruktur, je mehr 

Gestaltungsspielraum dem Textproduzenten also beim Verfassen seines Textes bleibt, desto wichtiger wird es, 

im Text mit advance organizers zu arbeiten, die die Erwartungen des Lesers steueren und es ihm erleichtern, das 

Aufgenommene zu strukturieren und die Informationen zueinander in Beziehung zu setzen. 
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grau de complexidade e profundidade de certas construções sintáticas que, de acordo com 

resultados de pesquisas linguísticas anteriores, são mais fáceis de serem decodificadas e 

compreendidas; é o caso do estilo verbal com relação ao estilo nominal, da voz ativa com 

relação à voz passiva e das sentenças negativas com relação às sentenças afirmativas, por 

exemplo. 

3.3.6 Perceptibilidade 

Assim como a dimensão da correção, a dimensão da perceptibilidade não estava 

prevista nos modelos da Psicologia da Aprendizagem (Instruktionspsychologie), mas foi 

incluída no modelo de Groeben e no de Karlsruhe. Göpferich (2008a: 308; 2008b: 186) 

justificou a análise da perceptibilidade argumentando que os receptores do texto não obtêm 

informações somente por meio de elementos verbais, pois muitas vezes têm o apoio de 

elementos não verbais. 

Sendo assim, essa dimensão ocupa-se da observação de elementos que seriam objeto 

de estudo das pesquisas sobre leiturabilidade e legibilidade, a princípio, como “características 

textuais formais e de configuração, elementos não verbais e paraverbais, elementos macro e 

microtipográficos” 
117

, por exemplo, layout, design e fonte do texto. Segundo a autora, esses 

elementos podem “determinar a facilidade com que um texto primeiramente pode ser captado 

pelos órgãos sensoriais e, assim, as estruturas cognitivas possam ser conduzidas a um 

processamento contínuo e/ ou auxiliar de maneira não verbal o reconhecimento da estrutura 

do conteúdo do texto” 
118

 (GÖPFERICH, 2008b: 186). 

Em seu estudo mais recente, Böttcher (2013: 59) sugere que a dimensão da 

perceptibilidade seja complementada pela teoria de Sauer (2007), pois acredita que o modelo 

de Karlsruhe não dá conta de abordar esse aspecto do texto por completo. De acordo com essa 

autora, a teoria de Sauer baseia-se na análise da relação entre o conteúdo e a apresentação 

visual do texto, buscando verificar se eles são correspondentes e se realmente apoiam um ao 

outro. 

 

 

                                                           
117

 formal-gestalterische Texteingenschaften, non und paraverbale Elemente, makro und mikrotypographische 

Elemente 
118

 [...] die Leichtigkeit bestimmen, mit der ein Text zunächst einmal über die Sinnesorgane aufgenommen und 

somit den kognitiven Strukturen zur weiteren Verarbeitung zugeführt werden kann, und/oder das Erkennen der 

inhaltlichen Struktur des Textes nonverbal stützen. 
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4 Estudo do gênero 

4.1 Requisitos da tarefa 

4.1.1 Sistema de referência 

O gênero ‘bula de medicamento’ está inserido na interface entre o mundo cotidiano 

(Alltagswelt) e o mundo da ciência (Welt der Wissenschaft), segundo a classificação de 

Adamzik (2004: 61) para sistemas de referência. Isso porque o texto da bula é produzido 

dentro do mundo da ciência, por especialistas de diferentes áreas (Medicina, Farmácia e 

Direito), mas é recebido por cidadãos comuns do mundo cotidiano e pretende atingir objetivos 

práticos no contexto desse mundo, por exemplo, instruir o leitor a respeito de quantas gotas de 

um medicamento tomar. 

Esse híbrido de mundos é o que normalmente se denomina ‘comunicação 

especializada externa’ (fachexterne Kommunikation), na qual especialistas de determinada 

área transmitem uma mensagem a um público não especialista, e traz consequências para 

outros aspectos do gênero, que podem influenciar na compreensibilidade dele. 

4.1.2 Âmbito comunicativo 

 Segundo a classificação geral de Brinker (2010: 129) para os âmbitos comunicativos, a 

comunicação estabelecida entre os agentes no texto da bula de medicamento pertence ao 

âmbito público, assim como as leis, as notícias de jornal, os noticiários de televisão e os 

panfletos publicitários.  

As características dos textos situados nesse âmbito aproximam-se das características 

dos textos para comunicação em massa, principalmente no que se refere ao tipo de receptor e 

emissor e à forma de divulgação da mensagem. Geralmente, os textos do âmbito público e da 

comunicação em massa são destinados a um grupo amplo e heterogêneo de leitores, o que 

define endereçamento múltiplo (Mehrfachadressiertheit). Nesses casos, é mais difícil 

identificar exatamente quem são os destinatários do texto e definir um único perfil para eles; 

também é muito comum que o emissor da mensagem não seja identificado como um 

indivíduo específico, mas como uma instituição, um grupo de pessoas ou um representante 

simbólico de um deles. 
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 Os textos do âmbito público normalmente pretendem atingir um grande número de 

indivíduos. Por isso, a divulgação do seu conteúdo é feita a partir de uma alta tiragem de 

exemplares, no caso de textos escritos, ou por meio das mídias de massa, como o rádio e a 

televisão, no caso de textos falados. 

 Brinker (2010: 129) observa que os âmbitos público e oficial podem se entrecruzar em 

determinados gêneros textuais. Isso porque muitas vezes alguns textos do âmbito oficial são 

destinados a um grande grupo de receptores, e exigem ampla divulgação, e também porque 

alguns textos do âmbito público têm sua produção motivada por (e apoiada em) algum texto 

do âmbito oficial, como a bula de medicamento. 

 Cada país possui uma legislação específica que prevê a obrigatoriedade da bula na 

embalagem de todos os medicamentos que circulam em território nacional (no Brasil, a RDC 

47/09 e na Alemanha, a Lei de Medicamentos 
119

). Essa legislação, que é um texto do âmbito 

oficial, determina quais informações devem ser contempladas na bula, e de que forma elas 

devem ser apresentadas, tanto com relação à configuração linguística quanto com relação à 

estrutura do texto. Além disso, alguns países também possuem uma espécie de guia (no 

Brasil, o Guia de Redação de Bulas e na Alemanha, as Orientações para a Legibilidade de 

Embalagens e Bulas de Produtos Medicinais para Uso Humano 
120

, válido também para os 

outros países-membros da União Europeia), que funciona como um manual de redação e traz 

sugestões sobre o tipo de linguagem mais adequado para esse texto. 

 No âmbito comunicativo público, a bula é um ato de instrução (Anweisungshandlung) 

e, por isso, uma ação parcial (Teilhandlung) dentro de um complexo de ações 

(Handlungskomplex), segundo Mentrup (1982: 16). Para esse autor, as bulas são “uma das 

mídias dentro de um determinado tipo de situação da comunicação médica” 
121

, pois na 

comunicação médica (assim como em outras áreas), há uma variedade de situações que se 

apropriam ou desenvolvem gêneros textuais específicos (orais ou escritos) para a realização 

de ações e/ou atividades. 

 Sendo assim, Mentrup (1982: 16-17) apresenta onde a bula está situada dentro desse 

complexo de ações (Handlungskomplex) e qual a sua relação com as outras ações parciais 

(Teilhandlungen): 

 

                                                           
119

 Arzneimittelgesetz (AMG) 
120

 Guideline on the Readability of the Label and Package Leaflet of Medicinal Products for Human Use 
121

 eines der Medien innerhalb eines bestimmten Situationstyps medizinischer Kommunikation 
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1. O paciente sente algum incômodo físico ou psíquico e procura o médico para 

relatar os sintomas e achar uma solução; 

2. O médico examina o paciente para obter de um diagnóstico; 

3. Tendo o diagnóstico, o médico prescreve para o paciente um medicamento que irá 

compor seu tratamento; 

4. Com a receita médica em mãos, o paciente se dirige à farmácia (física ou virtual) 

para adquirir o medicamento; 

5. O paciente lê a bula antes de iniciar o tratamento com o medicamento ou durante 

esse processo para obter informações e instruções; 

6. O paciente administra o medicamento da maneira correta porque está informado e 

deseja a cura ou a prevenção. 

 

Trata-se de uma situação prototípica e, portanto, variações nesse complexo de ações 

(Handlungskomplex) podem acontecer, por exemplo, a compra do medicamento é feita sem a 

prescrição médica. 

O foco deste trabalho não é analisar ou interpretar o esquema de atos comunicativos e 

a relação entre eles. No entanto, alguns aspectos relevantes serão comentados brevemente. 

Na pesquisa intitulada “Em caso de riscos e efeitos colaterais: Você lê a bula?” 
122

, 

Nink e Schröder (2005: 13) comprovaram que a bula é uma importante fonte de informação 

para os pacientes sobre o uso e os possíveis riscos da terapia com medicamentos, colocando-

se entre um dos gêneros textuais mais lidos/consultados na Alemanha. No Brasil, o estudo de 

Silva et al. (2006: 231) também mostrou que a maioria dos pacientes considera esse material 

um aliado ao tratamento, sendo que 845 dos 1057 indivíduos entrevistados afirmaram ler a 

bula. 

Já Leunikava (2011: 18) classifica a bula como a segunda fonte de informação mais 

importante para o paciente, ficando atrás apenas das conversas com profissionais da saúde 

(podendo esses ser médicos, dentistas, enfermeiros ou farmacêuticos), que ocorrem 

cronologicamente antes da leitura da bula, na ordem prototípica do complexo de ações. Nessa 

situação ideal, em que a leitura da bula é posterior ao diálogo com o(s) profissional(ais) da 

saúde, a bula assume um papel fundamental, que é complementar a explicação do especialista 

ou aprofundar as informações da conversa com o médico, além de ser também um apoio para 

o farmacêutico, quando ele precisa esclarecer para o cliente algo relacionado ao medicamento: 

                                                           
122

 Zu Risiken und Nebenwirkungen: Lesen Sie die Packungsbeilage? 
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“[...] à bula, fica a importante tarefa que ela deve ou deveria oferecer aquilo que o médico, 

durante a consulta, nem sempre consegue apresentar por conta de falta de tempo, excesso de 

trabalho etc. [...]” 
123

 (SCHULDT, 1992: 51-52). Leunikava (2011: 18) observa também uma 

mudança recente nessa dinâmica: “Caso um medicamento tenha sido adquirido por meio da 

Internet, o que hoje não é mais uma raridade, ou no caso de uma automedicação, a bula é a 

única fonte de informação disponível sobre o respectivo medicamento 
124

”. 

 Além disso, a bula como material informativo ajuda o paciente a se tornar um 

indivíduo ativo na administração do próprio tratamento, o que certamente aumentaria as 

chances de sucesso. No entanto, falhas de conteúdo ou de comunicação na bula do paciente 

tendem a trazer dificuldades para a relação médico/paciente, uma vez que podem afetar a 

confiança entre eles, e para a condução do tratamento, devido à fragilização da adesão à 

terapia (MÜLLER, 2006: 3). 

4.1.3 Tempo e espaço 

 No gênero textual ‘bula de medicamento’, a produção e a recepção do texto estão 

separadas temporal e espacialmente. Por isso, não há copresença dos agentes comunicativos 

em momento e local algum, o que traz muitas consequências para a interação deles na 

comunicação.  

Em Linguística Textual, essa peculiaridade é definida como ‘armazenamento’ e está 

ligada à capacidade de um texto ter sua mensagem veiculada sem que os participantes da 

comunicação estejam espacial e temporalmente copresentes, ou seja, esse tipo de texto supera 

o momento e o local da produção, embora essa característica não seja uma condição essencial 

para a transmissão da mensagem. 

O tempo cronológico da produção das bulas é marcado no final do texto: na bula 

brasileira, consta fevereiro de 2014 e na bula alemã, julho de 2014. Entretanto, é pouco 

provável que essas datas indiquem com exatidão o dia, o mês e o ano em que o texto foi 

escrito, visto que a bula passa por um longo processo de produção, normalmente envolvendo 

um grupo de pessoas e, por isso, pode durar semanas ou meses. 

                                                           
123

 der Packungsbeilage kommt eine bedeutsame Aufgabe zu, indem sie das leistet oder leisten sollte, was der 

Arzt während der Sprechstunde aufgrund von Zeitmangel, Überlastung u.ä. nicht immer erfüllen kann 
124

 Falls Arzneimittel über Versandapotheken oder im Internet erworben sind, was heute keine Seltenheit mehr 

ist, oder im Fall einer Selbstmedikation, ist die Packungsbeilage die einzige verfügbare Informationsquelle über 

das jeweilige Medikament 
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Com relação a outros eventos, o tempo da produção está situado antes de o 

medicamento ser colocado em circulação, durante a preparação dos documentos para o dossiê 

de registro do medicamento nos órgãos reguladores, e após a realização de estudos, pesquisas 

e testes com o composto ou princípio ativo (MÜLLER, 2006: 9). 

Em contrapartida, o tempo cronológico e a duração da recepção não podem ser 

definidos com tanta precisão. Isso porque esses traços temporais estão intimamente ligados ao 

receptor do texto e a características como necessidade da informação, nível de instrução, 

conhecimentos prévios do assunto, entre outras, que podem ter uma grande variação dentro do 

extenso e heterogêneo grupo de potenciais leitores da bula. 

Com relação a outros eventos, é certo que a leitura das bulas está sempre ligada à 

presença do medicamento, assim como a leitura dos manuais de instrução não faz sentido sem 

o equipamento que se pretende usar; essa é uma das principais características dos textos com 

função apelativa (FANDRYCH; THURMAIR, 2011: 181). Sendo assim, pode-se afirmar que 

a bula é finalmente lida pelo seu destinatário após a compra do medicamento, antes ou 

durante seu consumo ou sua aplicação. Além disso, a leitura da bula pode ocorrer sempre que 

o paciente tiver alguma dúvida ou algum problema relacionados ao tratamento e à 

administração do produto, como uma espécie de consulta do texto. 

De maneira geral, as bulas não são o tipo de texto que possui uma data de vencimento. 

O que determina se uma bula continua tendo validade são as descobertas de novos efeitos 

colaterais e contraindicações, ou modificações na lei. Nesses casos, o laboratório 

farmacêutico responsável pelo texto deve atualizar a bula de acordo com o que as novas 

determinações prevêem ou de acordo com os resultados dos estudos mais recentes. A mesma 

observação vale para o período de vigência: as bulas não possuem um período de vigência 

definido porque sua recepção está diretamente ligada a uma tarefa concreta do dia-a-dia, que é 

o uso do medicamento, e essa atividade pode ter duração variável para cada um dos leitores 

em potencial. Por isso, o máximo que se pode afirmar sobre esse aspecto é que a leitura da 

bula só faz sentido enquanto o tratamento estiver em progresso e, após esse evento, o material 

já pode ser descartado, o que faz dele um tipo de texto situado entre textos descartáveis 

(Wegwerftexte) e textos impressos (Drucktexte). 

Por outro lado, o espaço físico da produção das bulas não pode ser determinado por 

alguma informação do texto; apenas no final dele há uma referência ao endereço da empresa 

farmacêutica, que é a indicada como responsável pela bula, mas isso não significa que esse 

tenha sido o local de escrita do texto, pois é comum que seu processo de produção envolva 

outras empresas. Assim como na produção, o espaço físico da recepção é quase impossível de 
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ser definido, pois o extenso grupo de leitores em potencial da bula leva consequentemente a 

uma variedade de locais físicos para a recepção desse texto. 

Já o espaço social da produção é considerado um espaço privado dentro de um 

ambiente empresarial, uma vez que cada empresa farmacêutica é responsável pela elaboração 

das bulas que devem acompanhar seus medicamentos. Essa característica influencia 

diretamente o perfil dos produtores da bula, já que em um ambiente corporativo é natural que 

especialistas sejam convocados a elaborar o texto, trazendo muitas consequências para a 

linguagem, por exemplo, o conflito entre a linguagem técnica do profissional e a linguagem 

cotidiana do cidadão comum. Por sua vez, o espaço social da recepção também é considerado 

privado. 

Todos os indivíduos que adquirem o medicamento devem levar também a bula 

correspondente a ele. Sendo assim, trata-se de um gênero que obrigatoriamente tem uma 

grande acessibilidade, uma vez que o público de potenciais leitores tende a ser muito extenso. 

Muitas são as características da bula que facilitam seu acesso, por exemplo, a capacidade de 

armazenamento, o fato de ser um texto impresso e, por já acompanhar o medicamento na 

embalagem, o número de exemplares é igual ao número de unidades fabricadas do produto. 

Atualmente, os consumidores também podem ter acesso às bulas pela internet. É 

comum que os órgãos reguladores administrem plataformas online que disponibilizam 

integralmente os textos das bulas de todos os medicamentos em circulação no país. A 

vantagem do armazenamento digital é que ele amplia e facilita o acesso aos textos, permitindo 

que a leitura seja feita independente da presença do produto e garante que estejam sempre 

disponíveis, o que é útil no caso de perda, por exemplo. 

4.1.4 Agentes da comunicação 

A caracterização do emissor da mensagem veiculada na bula não é algo simples. Para 

isso, se faz necessário retomar o processo de escrita desse texto, e mesmo assim não é 

possível indicar um autor único, porque a forma como as bulas são produzidas varia de 

empresa para empresa. Alguns estudos ocuparam-se de investigar esse processo em empresas 

específicas para descrevê-lo em detalhes, como o de Dittmann (1977), na Schering AG, e o de 

Mentrup (1988), na Boehringer. 

Como não foi possível identificar todo o processo de produção da Bayer, (empresa 

farmacêutica responsável pela bula do medicamento Yasmin®, analisada nesta pesquisa) e 

também esse não é o foco deste trabalho, serão comentados apenas superficialmente alguns 
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aspectos importantes e recorrentes da produção de bulas para chegar a uma caracterização do 

emissor, tendo como base informações obtidas por meio de outros estudos. Sendo assim, já se 

sabe que não será possível obter uma caracterização precisa do emissor, como número de 

participantes da produção, idade ou formação acadêmica. 

Existem empresas farmacêuticas que contam com um único departamento para a 

realização dessa tarefa, normalmente o departamento de assuntos regulatórios 

(Zulassungsabteilung), responsável por providenciar os documentos necessários do dossiê 

para a aprovação do medicamento pela autoridade competente e obtenção dos registros, tanto 

dos medicamentos que serão vendidos no país quanto daqueles que serão exportados. Como a 

bula é um dos documentos que integra o dossiê de registro, o departamento de assuntos 

regulatórios pode ser responsável pela produção desse texto também. Nesse caso, o 

departamento centraliza a atividade de escrita da bula e deve lidar com informações 

provenientes de outras áreas, geralmente do departamento médico e do departamento de 

pesquisas clínicas. 

Em outras empresas, é possível que a tarefa de produzir a bula seja dividida entre o 

departamento de assuntos regulatórios, médico e de pesquisas clínicas (SCHULDT, 1992: 

12). Outra possibilidade é a terceirização dessa atividade, já que muitas empresas 

farmacêuticas preferem delegar a escrita da bula para agências de redação técnica 

(HOFFMANN, 1983: 138). Essa variedade na forma de produção do texto não é uma 

exclusividade das bulas; Fandrych e Thurmair (2011: 181) observaram que os manuais de 

instrução também apresentam processos diversos. 

Seja no processo centralizado pelo departamento de assuntos regulatórios, no processo 

cooperativo entre vários departamentos da empresa farmacêutica, ou no processo em que a 

escrita é delegada a uma empresa de redação técnica, é sempre pouco provável que haja um 

“autor único que produz uma bula do começo ao fim e também determina, sozinho, a forma e 

o conteúdo” 
125

 (BERG-SCHMITT, 2003: 66). Nesses processos, um autor coletivo faz o 

trabalho com o texto; trata-se de um grupo de pessoas composto por especialistas de diversas 

áreas, como médicos, farmacêuticos, advogados e, às vezes, jornalistas e linguistas, que 

preparam o conteúdo técnico-científico sobre o medicamento e redigem o texto, geralmente 

com o apoio de outros documentos que trazem um modelo, como o QRD 
126

 na Europa 

(CARVALHO ET AL., 1999: 498; MÜLLER, 2006: 8-9). Normalmente, os emissores que 
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 alleiniger Autor, der eine Packungsbeilage von Anfang bis Ende erstellt und auch Form und Inhalt allein 

festlegt 
126

 Quality Review Document [Documento de Revisão de Qualidade] 
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compõem um autor coletivo não são identificáveis no texto da bula; como emissor é 

identificada apenas a empresa farmacêutica, o que configura uma institucionalização do texto 

(HOFFMANN, 1983: 138). 

O direcionamento da mensagem para os pacientes é uma medida que cumpre 

determinações jurídicas. Há algum tempo a bula deixou de ter destinatários múltiplos; até 

1987, na Alemanha, e 2003, no Brasil, as bulas eram fonte de informação tanto para pacientes 

quanto para profissionais de saúde. Esses dois grupos se diferenciam em vários aspectos, 

como conhecimentos prévios, interesses e necessidades, e, por isso, não era adequado que 

ambos recebessem uma bula igual do ponto de vista do conteúdo e da configuração 

linguística. Devido a experiências negativas com isso, foi determinada a separação das 

informações para o paciente e para os profissionais de saúde, de modo que a bula que 

acompanha os medicamentos passou a ser destinada apenas aos pacientes e os profissionais da 

saúde têm à disposição outro tipo de bula. 

Atualmente, as informações da bula são destinadas a todos os consumidores finais do 

medicamento. Embora esse grupo de receptores do texto seja bastante extenso e heterogêneo, 

trata-se apenas de um tipo de destinatários, dependendo do tipo de medicamento. Muitas 

pesquisas se dedicaram a traçar um perfil do leitor das bulas e chegaram a descrições 

razoáveis do grupo de leitores, porém foi o máximo que se conseguiu extrair, já que se trata 

de um grupo muito extenso e heterogêneo. Dentre essas pesquisas, destaca-se o trabalho de 

Carvalho et al. (2001a: 2) sobre as bulas brasileiras, no qual os autores buscaram identificar 

“o modelo de leitor-padrão idealizado por aqueles que elaboram as bulas [...]”, a partir da 

análise das “marcas textuais dos documentos produzidos pelos laboratórios”. O resultado 

dessa pesquisa mostrou que o modelo de leitor das bulas é “um brasileiro com alto grau de 

escolarização, com domínio do português formal escrito e conhecedor de terminologia 

médico-farmacêutica”. Os autores concluem que há uma contradição “entre a prática 

discursiva legalmente imposta e a estrutura sócio-cultural em que está inserido o modelo de 

leitor que se depreende da estrutura textual” (CARVALHO ET AL., 2001a: 6), ou seja, o 

leitor para o qual o texto da bula é produzido não é o mesmo por quem ele é efetivamente 

recebido.  

Partindo de análises anteriores, pode-se dizer que os leitores das bulas, de maneira 

geral: 

 são consumidores do produto; 

 são pacientes ou conhecidos/parentes de pacientes; 
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 pertencem a um grupo disperso e heterogêneo de destinatários; 

 “uma massa difícil de determinar [...], que se define por uma sequência de 

variáveis” 
127

 (BERG-SCHMITT, 2003: 59); 

 têm interesses, expectativas e motivações diferentes; 

 em geral, são leigos em assuntos médicos e farmacêuticos, ou seja, não 

necessariamente possuem conhecimentos prévios sobre o tema; 

 procuram de informações sobre o medicamento e a forma de usar: “Os 

pacientes desejam uma decisão do tratamento que os inclua e muitas informações a respeito 

do contexto dele e da doença, especialmente sobre seus riscos” 
128

 (NINK; SCHRÖDER, 

2005: 13). 

A respeito do último item, os pacientes podem encontrar informação em várias fontes, 

como na Internet e na conversa com o médico ou com o farmacêutico, mas “a bula é a única 

informação que é entregue junto com o medicamento e que está sempre disponível como 

informação escrita” 
129

 (NINK; SCHRÖDER, 2005: 13-14). 

Apesar dessa caracterização, Hoffmann (1983: 139), Mentrup (1982: 43) e Schuldt 

(1992: 43) consideram que qualquer tentativa de identificação dos membros do grupo de 

destinatários sempre será pouco específica. No entando, tendo em vista os objetivos das 

pesquisas em Linguística Textual e sobre compreensibilidade, é necessário aprofundar a 

descrição dessa categoria, para que seja possível identificar quais aspectos do texto seriam 

influenciados pelos receptores. 

A respeito dessa necessidade de detalhamento, Carvalho et al. (2001a: 1) afirmam o 

seguinte: 

 

Nossas complicações surgiram quando começamos a refletir sobre o óbvio: 

demo-nos conta de que o propalado ‘público-alvo’ das bulas nada mais era 

do que a totalidade dos possíveis doentes brasileiros, ou seja, a nação inteira. 

Isso adicionou um problema aparentemente insolúvel: como caracterizar um 

gênero discursivo próprio (o gênero-bula), que pressupõe uma comunidade 

discursiva específica, quando a realidade é que esse público específico não 

passa da nossa equivocada idealização, na medida em que se constitui da 

(potencialmente) totalidade de indivíduos do país? 

 

Neste trabalho, essa afirmação não será considerada correta, principalmente quando os 

autores colocam que o público-alvo das bulas é “a totalidade dos possíveis doentes 
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 eine schwer bestimmbare Grösse [...], die sich durch eine Reihe von Variablen definiert 
128

  Patienten wünschen eine partnerschaftliche Therapieentscheidung und umfassende Informationen zu den 

Zusammenhängen von Erkrankunge und Therapie, insbesondere jedoch auch zu den Risiken einer Therapie 
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 die Packungsbeilage ist dabei die einzige Information, die mit dem Arzneimittel geliefert wird und als 

schriftliche Information rund um die Uhr verfügbar ist 
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brasileiros” e “a nação inteira”. Para essa análise, parte-se do princípio que todos os cidadãos 

de um país são potenciais destinatários da bula, uma vez que todos podem comprar um 

medicamento e precisar ler a bula. Entretanto, esse contingente de potenciais leitores é 

reduzido quando se pensa que cada tipo de medicamento possui um público mais ou menos 

específico, ou seja, uma categoria de destinatários, dependendo do tipo de medicamento. 

Sendo assim, é possível identificar mais características específicas do grupo. 

Tendo em vista que o medicamento escolhido para a análise nesse estudo pertence à 

classe dos anticoncepcionais, as seguintes informações podem ser obtidas: são mulheres, em 

idade fértil (entre 12 e 49 anos), que desejam evitar uma gravidez por variados motivos ou 

precisam realizar algum tipo de controle hormonal para prevenir doenças, como a 

endometriose ou a síndrome do ovário policístico, ou amenizar seus sintomas. 

No que diz respeito à situação psicológica do leitor da bula, há aspectos que são gerais 

no seu comportamento. Schaaf (1987: 16) é um dos que se ocupou de observar esse lado e 

descreveu a situação do paciente da seguinte forma: 

 

1. sofre de um sentimento de insuficiência física ou psicológica (doenças, dores e outros 

sintomas); 
130

 

2. está frente à decisão de amenizar ou pelo menos lidar com esse sentimento de 

insuficiência por meio do uso de um medicamento e; 
131

  

3. parte mais ou menos do princípio de que deverá se submeter a algum risco com o uso 

do medicamento, ou seja, (ainda) não sabe quais consequências estão relacionadas ao 

medicamento, além do efeito desejado, nem em que medida esse efeito será alcançado. 

132
  

 

Considerando a função e os objetivos comunicativos, três elementos estão diretamente 

relacionados em textos instrutivos: um – outro – objeto. No caso das bulas, esses elementos 

são: empresa farmacêutica – consumidor – medicamento, ou especialista – leigo – 

medicamento, ou profissional de saúde – paciente – medicamento, dependendo da perspectiva 

(MENTRUP, 1982: 10-11). 

                                                           
130 physisch und/oder psychisch unter einem Insuffizienzgefühl leiden (Krankheit, Beschwerden, Schmerzen und 

andere Symptome) 
131 vor der Entscheidung stehen, dieses Insuffizienzgefühl mittels der Einnahme eines Medikamentes aufzuheben 

oder wenigstens zu lindern und 
132

 mehr oder weniger davon ausgehen, mit der Einnahme ein Risiko einzugehen, d. h. sie wissen (noch) nicht, 

mit welchen anderen Konsequenzen, ausser der gewünschten Wirkung, die Einnahme verbunden ist und in 

welchem Ausmass sich die erhoffte Wirkung einstellt. 
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Em textos instrutivos como a bula, emissor e receptor da mensagem não se conhecem 

e permanecem anônimos entre si (FANDRYCH; THURMAIR, 2011: 181; HOFFMANN, 

1983: 139; MENTRUP, 1982: 11). Isso porque apenas uma instituição, a empresa 

farmacêutica, é nomeada ao final da bula como responsável pelo texto e está acessível ao 

consumidor por meio do serviço de atendimento, portanto, o emissor do texto (um grupo de 

pessoas, um departamento ou outra empresa) não é dado a conhecer ao receptor. Por outro 

lado, os receptores da mensagem são como uma grande massa indefinida para o emissor, já 

que todo consumidor do medicamento é um leitor em potencial (HOFFMANN, 1983: 139). 

As consequências da heterogeneidade e indefinição dos receptores surgem tanto na 

preparação do conteúdo quanto na configuração linguística das bulas. Com relação ao 

conteúdo, o emissor terá que antever as necessidades do receptor para selecionar as 

informações que serão contempladas no texto e, segundo Schuldt (1992: 41), “[...] nesse 

contexto de compreensão e motivação, geralmente não verbalizados pelo produtor do texto, o 

conhecimento não é tão óbvio” 
133

. Entretanto, com a existência de uma legislação que 

regulamenta a produção do texto da bula, essa tarefa já foi parcialmente feita pelos órgãos 

reguladores, de modo que o emissor (a empresa farmacêutica) deve seguir as determinações e 

incorporar na bula certas informações.   

Sobre a configuração linguística, Neubach (2009: 80) observa que o anonimato entre 

os agentes comunicativos na bula (“os parceiros de comunicação são ocultados” 
134

) leva 

naturalmente ao uso de construções impessoais, como orações na voz passiva e 

nominalizações, ou seja, construções que causam o “não preenchimento das lacunas causadas 

pelos lexemas e, com isso, possibilitam ou facilitam a não denominação dos parceiros de 

comunicação” 
135

. Além disso, o anonimato entre os agentes traz a dificuldade em saber 

quanto de conhecimento prévio o público irá apresentar para ler o texto e apreender o 

conteúdo. 

Recentemente, foram percebidos esforços para aproximar autor e leitor da bula por 

meio da linguagem, com a publicação de guias de redação de bulas, citados no subitem 4.1.2. 

Âmbito comunicativo. Esses guias trazem sugestões sobre como tratar o leitor de maneira 

mais pessoal e, assim, diminuir o abismo entre a empresa e seu cliente, além de desmistificar 

um pouco a bula. Embora essas sugestões dos guias não sejam obrigatórias, é possível notar 
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 das Wissen um diese vom Textproduzenten oft nichttextualisierten Verstehens- bzw. 

Begründungszusammenhänge nicht so selbstverständlich ist 
134

 Kommunikationspartner verschwiegen werden 
135

 die Nichtbesetzung lexem-gegebener Leerstellen und damit die Nichtbennenung der Kommunikationspartner 

ermöglichen bzw. erleichtern 
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que algumas empresas incorporaram muitas delas, e passaram a apresentar bulas com um tom 

mais pessoal, mesmo sabendo que, na verdade, os receptores formam uma grande massa de 

leitores. 

No entanto, essa tentativa de aproximação não muda o fato de que a comunicação 

entre esses agentes é assimétrica. A primeira causa da assimetria deve-se aos diferentes níveis 

de conhecimento que autor e leitor de textos instrutivos possuem a respeito do que é veiculado 

neles. Fandrych e Thurmair (2011: 181) justificam: “A comunicação é assimétrica porque, de 

maneira geral, o autor tem uma vantagem relativamente grande no conhecimento acerca do 

respectivo objeto, com relação ao leitor” 
136

. 

No caso das bulas, de um lado está o receptor, que não é um especialista em assuntos 

médicos ou farmacêuticos, ou seja, é leigo na área da saúde, em geral; ele pode ter 

conhecimentos e informações sobre o medicamento, o tratamento etc., adquiridas no 

cotidiano, mas essas talvez não sejam corretas quando confrontadas com as informações 

técnico-científicas. Do outro lado, estão o(s) produtor(es) do texto, que é (são) 

obrigatoriamente especialista(s) e sua tarefa é suprir o déficit de conhecimento do leitor, 

considerando a provável falta de informação (NEUBACH, 2009: 79). 

Diante dessa situação, o tipo de comunicação na bula é denominado ‘comunicação de 

especialidade externa’ (fachexterne Kommunikation), ou seja, um especialista de alguma área 

do conhecimento transmite uma mensagem para um público não especialista. Uma das 

consequências disso é que o receptor está constantemente em uma posição pouco privilegiada 

(unterprivilegierte Position) com relação ao emissor (HOFFMANN 1983: 139; MENTRUP, 

1982: 11; SCHULDT, 1992: 43) no que se refere à quantidade e à qualidade da informação 

que possui. Com isso, os papéis são estanques, de modo que o destinatário do texto tem o seu 

papel de receptor fixado (e, consequentemente, pouca possibilidade de influenciar a 

produção), assim como o emissor sempre será o provedor de informação. 

Essa assimetria entre os agentes faz muitos pesquisadores acreditarem que a 

comunicação na bula é unidirecional e monológica. Schuldt (1992: 42-43) estabeleceu o 

termo “comunicação de mão única” (Ein-Weg-Kommunikation) para denominar essa 

característica do texto da bula e o justifica da seguinte forma: [É uma situação em que] “por 

definição, não é oferecida ao receptor a possibilidade de entrar diretamente em contato com 
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 Die Kommunikation ist asymmetrisch, weil der Autor im Regelfall einen mehr oder weniger groβen 

Wissensvorsprung, das entsprechende Gerät betreffend, gegenüber dem Leser hat 
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o(s) produtor(es) do texto, em casos de eventuais inseguranças e de informações que 

necessitam de ajuda na interpretação”  
137

. 

É fato que, durante a leitura da bula, não há uma interação direta entre os agentes da 

mesma forma que é possível em uma comunicação do tipo face a face, por exemplo, em uma 

conversa ou chat, que permita o estabelecimento de um diálogo, no qual o paciente/ leitor 

possa ir controlando seu próprio entendimento aos poucos e perguntar direta e imediatamente 

ao emissor quando tiver problemas de compreensão ou dúvidas de conteúdo. Isso também é 

uma consequência da separação temporal e espacial da produção/recepção do texto. 

No entanto, o paciente interage com o conteúdo e sempre tem a possibilidade de 

perguntar algo para médicos, farmacêuticos ou outros profissionais de saúde quando tiver 

dúvidas e problemas com o texto, mesmo que esses não sejam os produtores do texto. Além 

disso, a empresa farmacêutica responsável pelas informações na bula é sempre acessível por 

meio do serviço de atendimento ao consumidor (BERG-SCHMITT, 2003: 59; NEUBACH, 

2009: 79). Sendo assim, não é possível confirmar a ausência de interação entre os agentes, 

como alguns autores afirmaram (MENTRUP, 1982: 11; SCHULDT, 1992: 43), pois o 

receptor entra em contato e interage com a informação que o emissor transmite, de modo que 

existe interação entre eles, porém de maneira indireta. 

4.1.5 Objetivo comunicativo 

A tarefa de definir os objetivos comunicativos do gênero ‘bula de medicamento’ é 

aparentemente simples e trivial, mas, na verdade, “os propósitos comunicativos desse 

instrumento não podem ser facilmente identificados”, como bem observaram Carvalho et al. 

(2001b: 2). Em um estudo bastante aprofundado sobre esse gênero, Schuldt (1992: 61) já 

havia relatado que se trata de algo complexo e diversificado, uma vez que há “variadas 

intenções, concepções e benefícios das partes interessadas” 
138

.  

A autora ilustra essa situação dizendo que os múltiplos objetivos da bula formam uma 

espécie de espectro, que vai “da apresentação objetiva e equilibrada do fato até a publicidade 

persuasiva para um novo desejo de compra, ou então de prescrição, relativos a um 

medicamento” 
139

. Alguns desses objetivos e intenções que compõem o espectro estão mais 

                                                           
137

 dem Rezipienten per definitionem nicht die Möglichkeit bietet, bei eventuellen Unsicherheiten und 

interpretationsbedürftigen Angaben direkt Rückfrage mit dem/den Textproduzenten zu halten 
138

 unterschiedlichen Intentionen, Vorstellungen und Ansprüche der Interessenvertreter 
139

 von der objektiven, ausgewogenen Sachdarstellung bis zur persuasiven Werbung für den erneuten Kauf- bzw. 

Verschreibungswunsch für ein betreffendes Arzneimittel 



116 
 

explícitos, enquanto outros permanecem mais velados, mas é fato que vários interesses 

concorrem e co-ocorrem entre si, no texto da bula. Até o momento, os estudos da bula como 

gênero textual puderam identificar pelo menos cinco interesses: jurídico, mercadológico, 

centrado no paciente, técnico e publicitário (cf. CARVALHO ET AL., 2001b; HOFFMANN, 

1983; MENTRUP, 1982; SCHULDT, 1992).  

Atualmente, os interesses técnico e publicitário já não fazem parte do espectro de 

objetivos comunicativos da bula. Por determinação jurídica, a bula que acompanha o 

medicamento deve ser destinada apenas aos pacientes; tanto na Alemanha quanto no Brasil, as 

informações técnicas foram separadas das informações ao paciente, fazendo com que os 

profissionais de saúde precisem recorrer a uma bula específica para obter informações mais 

aprofundadas sobre o medicamento. Também por determinação jurídica, a veiculação de 

publicidade ou intenção publicitária nas bulas do paciente foi proibida e qualquer tentativa de 

inserir publicidade velada no material informativo é coibida, impedindo a liberação do 

medicamento para venda. 

Mesmo com a redução de objetivos comunicativos nesse gênero, a bula ainda mantém 

uma variedade de representações dentro da dinâmica de comercialização e consumo de 

medicamentos, conforme constataram Carvalho et al. (2001b: 3). Do ponto de vista jurídico, a 

bula pode servir tanto como documento testemunhal para a defesa dos laboratórios 

farmacêuticos quanto como instrumento de proteção e garantia dos direitos do paciente 

(consumidor), principalmente nos casos em que houver danos e prejuízos à sua saúde. Do 

ponto de vista do produtor, a bula é a principal forma de comunicação entre a empresa (o 

laboratório farmacêutico) e seu cliente (o paciente/o consumidor do medicamento), por meio 

da qual poderão ser informados diversos detalhes sobre as propriedades do produto, o melhor 

modo de obter seus benefícios, as precauções a serem tomadas, entre outros. Já do ponto de 

vista do paciente, a bula é um material informativo, que traz instruções práticas a respeito do 

uso do medicamento (modo de ingerir/aplicar, dosagem, armazenamento etc.), mas pode ser 

também um poderoso instrumento de apoio à automedicação, já que, nesse caso, o paciente 

não terá o respaldo de um profissional de saúde que o auxilie a administrar o medicamento. 

De maneira geral, os objetivos (e os interesses) comunicativos do gênero ‘bula de 

medicamento’ estão ligados a um motivo hierarquicamente superior a eles, que é a doença ou 

o incômodo físico/psíquico do paciente, e a um objetivo igualmente superior, que é a cura, o 

alívio ou a prevenção dessas situações (MENTRUP, 1982: 16). Algumas definições do gênero 

levam esses aspectos ao extremo: 



117 
 

 
No âmbito da farmacoterapia, as bulas têm uma função importante: Seus 

dados devem assegurar o desenvolvimento, a segurança e a efetividade da 

terapia médica, além das exigências obtidas na conversa pessoal com o 

médico. O paciente deve estar completamente informado a respeito do 

sentido do tratamento, do uso adequado do medicamento, assim como sobre 

todos os riscos possíveis, que podem estar associados à ingestão do 

medicamento. 
140

 (LEUNIKAVA, 2011: 18) 

 

A bula dá informações ao paciente sobre o objetivo e o uso correto do 

medicamento: isso com relação à doença ou aos sintomas que ele deve  curar 

ou aliviar, sobre o modo de uso e a dosagem, sobre os efeitos colaterais e os 

sintomas de possíveis efeitos indesejáveis que ocorram. 
141

 (MÜLLER, 2006: 

4) 

 

No entanto, para uma descrição linguística dos objetivos comunicativos da bula, é 

necessário retomar o que já se sabe sobre a(s) função(ões) comunicativa(s) desse gênero. 

Devido a suas características, o texto da bula pertence ao grupo dos textos instrucionais, ou 

seja, dos textos que direcionam ações. Para essa função, Mentrup (1982: 9) define o seguinte 

objetivo comunicativo: ‚[Texto em um] papel, [em um] folheto ou semelhante, por meio do 

qual uma pessoa informa a outra a respeito de como ele/ela deve proceder com algo‘. 

Conforme analisado no próximo item (4.1.6. Função comunicativa), os textos 

instrucionais como a bula são polifuncionais, sendo que a função dominante é a apelativa e a 

função adicional, referencial. Cada uma delas possui um objetivo comunicativo específico, os 

quais foram sintetizados respectivamente por Mentrup (1982: 10): “a ‘intenção de uma 

instância [de x] fora do sujeito [de y], que está orientada a um resultado ou então à sua 

realização por meio do sujeito [y]’: ‘vontade alheia’” 
142

 e “(x) atualiza (k) (=texto), (k) leva 

conhecimento a (y) e (y) considera (k), (x) intencionalmente faz com que (y) conheça 

características de (z) (do Objeto)” 
143

. 

Com isso, o objetivo comunicativo para os textos com função apelativa é definido da 

seguinte forma:  

                                                           
140

 Im Rahmen der Pharmakotherapie erfüllen Packungsbeilagen eine wichtige Funktion: Ihre Angabe sollen für 

die Nachhaltigkeit, die Sicherheit und die Effektivität der ärztlichen Therapie sorgen, zusätzlich zu den in einem 

persönlichen Gespräch mit dem Arzt erhaltenen Anordnungen. Der Patient soll vollständig über den Sinn der 

Behandlung, die ordnungsgemässe Anwendung des Arzneimittels sowie über alle möglichen Risiken informiert 

sein, die mit der Einnahme des Medikaments in Verbindung stehen 
141

 Die Packungsbeilage gibt dem Patienten Auskunft über den Zweck und die korrekte Anwendung des 

Arzneimittels: so zur Krankheite oder zu den Beschwerden, die es heilen oder lindern soll, über die Art der 

Anwendung und die Dosierung, über die Gegenanzeigen und die Symptome möglicherweise auftretender 

unerwünschter Wirkungen. 
142

 die ‚Intention einer Instanz [des x] ausserhalb des Subjekts [des y], die auf ein Ergebnis bzw. dessen 

Realisierung durch das Subjekt [y] gerichtet ist‘: ‚fremder Wille‘ 
143

 (x) (k) (=Text) aktualisiert, (k) (y) zur Kenntnis bringt und (y) (k) zur Kenntnis nimmt, bewirkt (x) 

absichtlich, dass (y) Eigenschaften des (z) (des Objekts) erfährt 
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um produtor responsável atualiza o texto instrutivo, leva conhecimento ao 

consumidor e esse lê o texto, o produtor  intencionalmente faz com que o 

consumidor conheça características do produto, e o produtor deseja que o 

consumidor utilize o produto da maneira correta.
144

 (MENTRUP, 1982: 10) 

 

Tendo em vista a realidade específica das bulas, a fórmula do objetivo comunicativo 

dos textos instrucionais pode ainda ser adaptada, para traduzi-la melhor: 

 
[...] uma empresa farmacêutica (x) elabora a bula (k), levando ao consumidor 

(y) conhecimento sobre um medicamento (z) e o consumidor (y) lê a bula 

(k), a empresa (x) intencionalmente faz com que o consumidor (y) conheça 

as propriedades do medicamento (z) [função referencial ou informativa], e a 

empresa (x), quer que o consumidor (y) utilize o medicamento (z) da 

maneira correta [função apelativa]. 
145

  (MENTRUP, 1982: 18) 

 

Hoffmann (1983: 142) indica que um estudo mais detalhado poderia diferenciar os 

vários tipos de objetivos das partes para cada público-alvo (relacionados ao produto, ao 

receptor, às autoridades), estratégias e meios para alcançá-los. Entretanto, esse não é o foco 

principal desta pesquisa e a ideia ficará registrada como sugestão para trabalhos futuros. 

4.1.6 Função comunicativa 

Os trabalhos que se ocuparam de analisar a bula do ponto de vista dos gêneros textuais 

concordam que ela pertence ao grupo dos textos instrucionais (Anleitungs-/Anweisungstexte) 

(BERG-SCHMITT, 2003: 57-58; FANDRYCH; THURMAIR, 2011: 191; HOFFMANN, 

1983: 138; KÜSTER, 1982: 105; MENTRUP, 1982: 9; MÜLLER, 2006: 10; NEUBACH, 

2009: 77; SCHULDT, 1992: 66). 

Devido a um conjunto de características, e, sobretudo, devido à sua função textual, a 

bula se assemelha a outros gêneros, como o manual de instrução e a receita culinária, que 

também são considerados textos instrucionais. Fandrych e Thurmair (2011: 191) afirmam que 

se trata de gêneros “que são semelhantes [...] por conta de sua função” 
146

. Assim como as 

bulas, esses gêneros são polifuncionais, ou seja, possuem mais de uma função textual, sendo 

que uma delas é dominante e mais uma é adicional, no mínimo. A semelhança entre eles é 
                                                           
144

 ein verantwortlicher Produzent den Anleitungstext aktualisiert, dem Konsumenten zur Kenntnis bringt und 

dieser den Text zur Kenntnis nimmt, bewirkt der Produzent absichtlich, dass der Konsument Eigenschaften des 

Produkts erfährt, und will der Produzent, dass der Konsument das Produkt richtig gebraucht 
145

 [...] ein pharmazeutisches Unternehmen (x) die Packungsbeilage (k) verfasst, dem Käufer (y) eines 

Medikamentes (z) zur Kenntnis bringt und (y) (k) zur Kenntnis nimmt, bewirkt das Unternehmen (x) absichtlich, 

dass der Käufer (y) Eigenschaften des Medikamentes (z) erfährt [Informationsfunktion], und will das 

Unternehmen (x), dass der Käufer (y) das Medikament (z) richtig gebraucht [Appellfunktion] 
146

 die von ihrer Funktion her [mit den Bedienungsanleitungen] verwandt sind 
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possuir como função dominante a função apelativa (Appellfunktion) (BRINKER, 2010: 101), 

que também é denominada por outros autores como: função instrucional (FANDRYCH; 

THURMAIR, 2011: 191), diretiva (MENTRUP, 1982: 10), função instrucional e apelativa 

(MÜLLER, 2006: 10), função apelativa (NEUBACH, 2009: 77), instruir/ orientar 

(SCHULDT, 1992: 39). 

De acordo com a definição de Brinker (2010: 101), na função apelativa 

(Appellfunktion): “O emissor dá a entender ao receptor que quer levá-lo a adotar um 

determinado posicionamento frente a alguma coisa (influência da opinião) e/ou a executar 

uma determinada ação (influência do comportamento)” 
147

. No caso das bulas, trata-se mais 

especificamente da segunda opção, ou seja, de direcionar um comportamento. 

 Brinker (2010: 103) afirma que as bulas, os manuais de instrução e as receitas 

culinárias, diferentemente dos textos publicitários, dos contratos e das leis, cuja função 

dominante também é a função apelativa (Appellfunktion), pertencem a um subgrupo de textos 

que representa uma variação dentro desse grupo. O que os textos dessa variação têm em 

comum é que “em princípio, nos textos desse tipo, o emissor não quer levar os receptores a 

uma ação imediata, mas quer informá-lo sobre determinadas etapas ou possibilidades na ação” 

148
 (BRINKER, 2010: 103). 

O autor ilustra essa definição com a chamada ‘relação se-então’ (Wenn-dann-

Relation): “Se o aparelho X deve ser usado, então deve-se atentar às indicações em anexo” 
149

 

(BRINKER, 2010: 103). Por isso, é muito comum que esse desdobramento da função 

apelativa (Appellfunktion) seja frequentemente denominado como ‘instrução’. No caso das 

bulas, a ‘relação se-então’ (Wenn-dann-Relation) poderia ser descrita especificamente da 

seguinte forma: Se o paciente quer ingerir/aplicar o medicamento ou se tem dúvidas a respeito 

de aspectos relacionados à ingestão/aplicação do medicamento, então ele deve ler a bula para 

saber como proceder (cf. FANDRYCH; THURMAIR, 2011: 181-182). 

Algumas partes da bula apresentam essa função mais nitidamente, como os itens 

destinados ao modo de usar, à posologia, à superdose e ao armazenamento (cf. MENTRUP, 

1982: 19; SCHULDT, 1992: 63; MÜLLER, 2006: 10). Por todo o texto da bula, a função 

apelativa (Appellfunktion) fica mais evidente devido a certas escolhas da configuração 

                                                           
147

 Der Emmittent gibt dem Rezipienten zu verstehen, das ser ihn dazu bewegen will, eine bestimmte Einstellung 

einer Sache gegenüber einzunehmen (Meinungsbeeinflussung) und/oder eine bestimmte Handlung zu vollziehen 

(Verhaltensbeeinflussung) 
148

 Der Emittent will in Texten dieser Art den Rezipienten prinzipiell nicht zu einer unmittelbaren Handlung 

veranlassen, sondern ihn über bestimmte Handlungsschritte und –möglichkeiten informieren 
149

 Wenn das Gerät X benutzt werden sol, dann beachte man die beigefügten Hinweisen 
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linguística, como imperativo/formas imperativas, infinitivo 
150

, verbos modais e orações 

condicionais (cf. CINTRA, 2012). Alguns meios extralinguísticos também apoiam a função 

apelativa (Appellfunktion) da bula, entre os quais se destacam a presença de elementos 

gráficos, como imagens, tabelas e diagramas, que ilustram como as ações devem ser 

executadas e qual será o resultado final delas. 

A função adicional mais presente no texto da bula é a função referencial 

(Informationsfunktion), de acordo com a classificação de Brinker (2010). Outros autores 

também denominam essa função adicional como função constativa-assertiva (FANDRYCH; 

THURMAIR, 2011: 183), informativa (MENTRUP, 1982: 10), descritiva (MÜLLER, 2006: 

10), informativa (NEUBACH, 2009: 77). Segundo Brinker (2010: 98), com a função 

referencial (Informationsfunktion), “o emissor dá a entender ao receptor que quer 

compartilhar um conhecimento com ele, quer informá-lo sobre algo” 
151

. Essa função é 

adicional para as bulas, mas é dominante para gêneros como relatório, notícia, resenha e 

carta e, nelas, os trechos com função informativa são: a identificação do medicamento, as 

indicações e contra-indicações e os efeitos colaterais (MENTRUP, 1982: 19; NEUBACH, 

2009: 78) 

 Os gêneros que possuem a função referencial – como dominante ou como adicional 

– dividem-se entre objetivos (sachbetont) e subjetivos (meinungsbetont), segundo a 

classificação de Brinker (2010: 100). Para o autor, uma tendência não exclui a outra, embora 

seja relativamente fácil notar o predomínio de uma delas, por exemplo: um texto com função 

referencial, como a resenha, apresenta fatos concretos, ou seja, possui traços objetivos 

(sachbetont), mas o que predomina é sua característica subjetiva (meinungsbetont), já que 

manifestar uma opinião é a essência desse gênero (o leitor da resenha procura esse tipo de 

texto para saber o que o autor achou de um filme ou um livro). No caso das bulas, o tom 

objetivo (sachbetont) se destaca, uma vez que nos trechos referenciais o propósito é 

compartilhar um fato baseado em fontes científicas, pesquisas clínicas, testes etc., evitando, 

portanto, avaliações explícitas linguisticamente e apelos emocionais. 

Em resumo, é possível dizer que “as bulas apresentam uma combinação com relação à 

função textual: a intenção comunicativa do produtor do texto é tanto informar o leitor como 

                                                           
150

 Embora esse seja empregado com uma frequência cada vez menos – apesar de ser uma forma curta e direta –, 

pois há uma tendência de aproximação com o leitor e, portanto, incluir um tratamento mais pessoal com o 

sujeito. 
151

 Der Emittent gibt dem Rezipienten zu verstehen, dass er ihm ein Wissen vermitteln, ihn über etwas 

informieren will 
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também orientar/ instruir” 
152

 (NEUBACH, 2009: 78). Quando a autora usa o termo 

‘combinação’ (Mischform), ela está se referindo à polifuncionalidade das bulas; no entanto, 

nessa afirmação, as duas funções estão colocadas como paralelas/ iguais (tanto informar como 

orientar/ instruir), ou seja, a autora não destacou a predominância de uma sobre a outra, ao 

contrário do que foi visto nessa análise (cf. FANDRYCH; THURMAIR, 2011: 183). 

4.2 Requisitos da produção textual 

4.2.1 Modelo mental de denotação 

No gênero ‘bula de medicamento’, há dois tipos de modelo mental de denotação. O 

primeiro é uma imagem mental relacionada ao objeto do texto, que é o medicamento; o 

segundo é um processo mental ligado às instruções do texto, que tratam do modo como o 

medicamento deve ser administrado. 

Esses dois modelos mentais de denotação que aparecem na bula apresentam variações, 

relacionadas ao ponto de vista de cada agente comunicativo, já que, de um lado, estão os 

especialistas no assunto e, de outro, pessoas supostamente leigas. Isso quer dizer que os 

modelos mentais de denotação – tanto de objeto quanto de processo – que o emissor da 

mensagem tem antes de produzir o texto da bula são diferentes, no grau de complexidade, dos 

modelos mentais de denotação que o receptor poderá obter a partir da leitura do texto.  

Apesar de diferentes, o modelo mental do emissor deve corresponder ao do receptor, 

para que o texto atinja seus objetivos comunicativos. Diante dessa condição, o emissor deve 

adaptar seus modelos mentais ao receptor no momento de exteriorização da mensagem, para 

que esse receba-a de maneira efetiva. Essa adaptação consiste em adequar o tipo de 

informação que devem ser transmitida ao leitor e o grau de detalhamento dela, a fim de 

reduzir a complexidade do modelo mental. Böttcher (2013: 64) define essa adaptação a 

exemplo dos gêneros de função instrucional: “[O emissor] deve apenas compartilhar 

informações ‘básicas’ [...] ao leigo. Consequentemente, o modelo mental de denotação é 

pouco complexo. A extensão e a profundidade da informação são adequadas às necessidades 

práticas do indivíduo em questão e apenas a terminologia técnica elementar é empregada ou 

                                                           
152

 Die Packungsbeilagen stellen also bezüglich der Textfunktion eine Mischform dar: die 

Kommunikationsabsicht des Textproduzenten ist es den Leser sowohl zu informieren als auch anzuleiten. 



122 
 

então introduzida” 
153

. As principais ferramentas que o emissor tem para isso são a seleção 

das informações e o emprego de recursos gráficos como apoio ao texto, por exemplo. 

4.2.2 Modelo mental de convenção 

Em um primeiro contato com o texto, já é possível notar que a bula de medicamento é 

um gênero textual que apresenta um “alto grau de convencionalização” (CARVALHO ET 

AL., 2001b: 2), tanto da estrutura quanto da configuração linguística do texto. 

Dentre os textos instrucionais, Fandrych e Thurmair (2011: 191) observaram que o 

texto da bula é o que possui a estrutura e a organização mais estáveis. Isso acontece porque a 

legislação que regulamenta a produção das bulas é bastante rigorosa e determina exatamente 

como esses textos devem ser, incluindo a escolha das informações, a estrutura/organização e a 

configuração linguística, como também constatou Müller (2006: 6): “Naturalmente, as 

disposições legais exercem influência sob a configuração do gênero, o que tem como 

consequência que adequações rígidas acerca da estrutura, da organização e até mesmo 

formulações frequentes podem ser reconhecidas” 
154

. 

Essas determinações da legislação deixam aos laboratórios pouco espaço para 

variação. O motivo dessa rigidez é garantir a padronização do conteúdo, da estrutura e da 

configuração linguística das bulas de todos os medicamentos em circulação no país, ou seja, 

evitar que cada empresa farmacêutica produza um tipo de bula diferente. A padronização do 

conteúdo certifica que todas as bulas terão incorporadas a seu texto as informações 

necessárias para uma administração segura e adequada do medicamento; já a padronização da 

estrutura visa criar uma ordem típica para as informações veiculadas, de modo a facilitar a 

busca por elas. Por fim, a padronização das configurações linguísticas na bula se dá por meio 

da obrigatoriedade de frases de alerta. 

É certo que cada país possui uma legislação própria para a regulamentação das bulas 

(na Alemanha, a Lei de Medicamentos, e no Brasil, a RDC). Entretanto, nota-se que as bulas 

de todo o mundo apresentam padrões muito semelhantes devido a uma tendência de 

                                                           
153

 “[Der Sender] sol lediglich ‘grundlegende’ Informationen [...] an Laien vermitteln. Das mentale 

Denotatsmodell ist dementsprechend wenig komplex. Die Informationsbreite und –tiefe ist an die praktischen 

Bedürfnisse der Betroffenen angepasst und es wird nur die elementare Fachterminologie verwendet bzw. 

eingeführt. 
154

 Die gesetzlichen Vorschriften nehmen natürlich Einfluss auf die Gestaltung der Textsorte, was zur Folge hat, 

dass starke Übereinstimmungen hinsichtlich der Gliederung, des Aufbaus und sogar häufiger Formulierungen 

erkannt werden können. 
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‘pasteurização’ da legislação, com o objetivo de facilitar a adaptação dos documentos às 

regras dos outros países, no caso de possíveis exportações. 

Brasil e Alemanha possuem guias de redação de bulas, mas como não esses são leis 

(apenas sugestões de como tornar as bulas mais próximas do paciente por meio da 

linguagem), nem todos os laboratórios os seguem e, por isso, não podem ser considerados 

modelos de convenção. 

4.2.3 Mídia 

As bulas de medicamento são consideradas monomidiáticas por terem sua mensagem 

veiculada exclusivamente por meios visuais, ou seja, sem a combinação com meios auditivos. 

Dentre os recursos visuais normalmente empregados, a utilização de formas verbais 

predomina sobre as formas não verbais, que frequentemente são adotadas para complementar 

o sentido do texto. 

A forma verbal mais utilizada na produção da bula é o texto escrito impresso. Ele deve 

ser preferencialmente curto, para se adequar ao espaço de uma pequena folha de papel ou de 

um caderninho, que deverá vir dentro da embalagem do medicamento (MÜLLER, 2006: 12). 

Em alguns países, como nos Estados Unidos, a bula é impressa na superfície na embalagem; 

essa estratégia visa forçar o laboratório farmacêutico a criar um texto mais prático e conciso, 

além de chamar a atenção do consumidor para a importância da leitura. 

Quando o texto escrito é complementado com formas não verbais, essas geralmente 

são recursos gráficos, como imagens, tabelas, cores, tamanho e estilo (negrito, itálico ou 

sublinhado) da fonte e estruturação do texto. As variações na fonte auxiliam o leitor a 

diferenciar as informações mais importantes das menos importantes. O uso de imagens está 

ligado principalmente às instruções para a administração correta do medicamento, enquanto o 

emprego de tabelas serve, normalmente, para explicitar os diversos casos de dosagem e a 

frequência dos efeitos colaterais. É comum que esses recursos não verbais venham 

acompanhados de informações verbais para evitar falhas na interpretação e, 

consequentemente, na compreensão do texto.  

As bulas analisadas neste trabalho trazem as instruções e as informações em um texto 

escrito e fazem uso de alguns recursos gráficos para auxiliar a compreensão de certas 

passagens.  
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4.2.4 Diretrizes jurídicas e redacionais 

Todo medicamento é uma substância que pode tanto fazer bem quanto fazer mal para a 

saúde, dependendo do modo como é administrado. Por isso, o ministério da saúde de cada 

país (Ministério da Saúde, no Brasil, Agência Federal da Saúde 
155

, Alemanha) tem o dever de 

regulamentar e fiscalizar todos os medicamentos que circulam no mercado nacional, a fim de 

proteger a população. O Ministério da Saúde, no Brasil, o faz por meio da Anvisa 
156

, e a 

Agência Federal da Saúde, por meio do Instituto Nacional para Medicamentos e Produtos 

Nacionais 157
. 

A regulamentação e a fiscalização dos medicamentos variam de país para país, uma 

vez que cada um deve seguir procedimentos estabelecidos por uma legislação nacional 

específica (normas nacionais) e por legislações internacionais, se for o caso. 

Em linhas gerais, toda empresa farmacêutica que deseja inserir um produto no 

mercado nacional, seja ele novo ou genérico, deve enviar ao respectivo órgão regulador um 

dossiê de registro com vários documentos obrigatórios, entre eles, os relatórios com os 

resultados dos testes clínicos e o protótipo da bula destinada ao paciente, que deverá 

acompanhar o medicamento na embalagem. Neubach (2009: 37) lembra que “quando essas 

[determinações] não são observadas e não são cumpridas, um medicamento pode ter seu 

registro ou a prolongação dele negados, de modo que o respectivo medicamento não tenha 

(mais) permissão para ser comercializado” 
158

. 

Sendo assim, antes de ser um material informativo para o consumidor, a bula é um 

documento necessário para a obtenção do registro e, por isso, tanto seu conteúdo quanto sua 

formulação devem estar de acordo com as exigências previstas na legislação. Além da 

preocupação em proteger e informar o paciente, a bula também é um meio de garantir a 

responsabilidade jurídica de médicos, farmacêuticos, fabricantes e empresas.  

Schlund (1999: 768) esclarece que “a empresa farmacêutica é obrigada legalmente à 

indenização por danos que tenham ocorrido devido a uma não correspondência entre os 

conhecimentos das ciências médicas e a embalagem ou a bulas” 
159

. Segundo o autor, a 
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principal causa de indenização obrigatória por danos (Schadenersatzpflicht) da indústria 

farmacêutica relacionada à bula denomina-se erro de instrução (Instruktionsfehler), 

caracterizada por informações erradas, ausentes ou desatualizadas, que podem causar 

problemas na administração do medicamento, por exemplo. Portanto, é de responsabilidade 

da indústria fornecer informação e instrução adequadas e suficientes, de acordo com o estado 

atual da medicina, a fim de evitar possíveis prejuízos à saúde do paciente, em decorrência do 

mau uso do medicamento (cf. SCHLUND, 1999: 768). 

Inicialmente, a indústria farmacêutica tentou cumprir essa exigência “inchando sua 

bula com listas cada vez mais detalhadas sobre riscos, efeitos colaterais e contraindicações” 

160
 (SCHLUND, 1999: 770), também em uma tentativa de se proteger contra processos 

jurídicos. Isso fez com que as bulas se tornassem documentos extensos, com muitas 

informações específicas que muitas vezes não eram necessárias ao uso prático do 

medicamento. 

Para evitar esse alto grau de detalhamento, e restringir as instruções e as informações 

àquelas realmente importantes para o paciente, muitos países passaram a determinar na 

legislação quais as informações obrigatórias que deveriam constar nas bulas. Fuchs (2005: 1) 

esclarece que “a fim de evitar reivindicações resultantes de danos, isso obriga as empresas 

farmacêuticas a apresentarem todo o conhecimento de acordo com o respectivo estado da 

ciência médica” 
161

. No entanto, o mesmo autor conclui que disso resulta um texto muito 

criticado atualmente, cheio de informações e pouco compreensível. Além disso, a bula é 

conhecida por ser um texto fortemente regulamentado e qualquer pesquisa sobre esse gênero 

textual que não considere suas implicações jurídicas, portanto, é um procedimento inadequado 

(SCHULDT, 1992: 6).  

Durante a formulação da bula, o fabricante do medicamento deve se movimentar em 

um extenso campo jurídico, incluindo diretrizes, leis, normas e decretos, que “exigem dele 

uma completude também nas circunstâncias em que os fatos lhes sejam desfavoráveis” 
162

, 

dependendo do país (SCHULDT, 1992: 22). A autora fala em conflito de interesses, já que a 

bula adquire mais uma função por causa das exigências jurídicas (além de documento de 

registro, informativo ao paciente e garantia de proteção e segurança do mesmo), servindo 

como instrumento para a proteção legal da empresa. Em referência às suas múltiplas funções, 
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a mesma autora chama a bula de documento exculpatório (Exkulpationsdokument), ou seja, 

um documento que serviria mais para eximir a empresa farmacêutica da culpa por possíveis 

danos ao paciente do que para efetivamente informá-lo e orientá-lo, como foi visto no item 

4.1.5. Objetivo Comunicativo, deste mesmo capítulo.  

Apesar de comportar tantos tipos de informação e funções, isso ainda não é suficiente: 

é necessário também que esse conteúdo seja transmitido de maneira adequada e 

compreensível ao público-alvo. No entanto, a obrigatoriedade legal faz com que “a exigência 

simultânea de completude e compreensibilidade na bula dê aos produtores uma tarefa difícil 

de ser solucionada, pois para eles sobra uma margem de manobra limitada para uma 

configuração mais voltada ao paciente” 
163

 (NINK; SCHRÖDER, 2005: 36). Para que isso 

aconteça, é necessário incluir na legislação medidas para tornar o texto da bula mais 

compreensível do ponto de vista linguístico. 

Até 1961, a Alemanha não dispunha de nenhuma lei que regulasse a produção ou os 

testes de medicamentos nem que determinasse quais informações chegariam aos pacientes. 

Neubach (2009: 37) lembra que, desde a industrialização alemã, passando pelo 

crescimento da indústria química no país, chegando à sua consolidação como um dos 

principais polos desse ramo no mundo, a Alemanha nunca teve uma legislação específica para 

a produção, a comercialização e a circulação de medicamentos, que eram reguladas apenas 

esporadicamente por algumas resoluções ou decretos. Entre os mais significativos, a autora 

destaca um decreto de 1941, que limitava a publicidade de medicamentos nos meios de 

comunicação. 

Em 1961, devido ao processo de unificação da Europa, foi criada a Primeira Lei sobre 

a Circulação de Medicamentos 
164

, ou simplesmente Lei de Medicamentos. Essa legislação é 

resultado de exigências da Agência Europeia para a Avaliação de Produtos Medicinais 165
, 

pois com a fixação de um mercado comum europeu, com livre comércio de produtos, todos os 

países membros deveriam adotar as mesmas regras para a produção e a circulação de 

medicamentos em uma lei nacional (NEUBACH, 2009: 40). Por causa do mercado comum, 

até hoje na Alemanha e nos países membros há leis que regulam a produção e a circulação de 

medicamentos em dois âmbitos, nacional e continental. 
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Dentre as principais exigências que a Lei de Medicamentos trouxe, estão a submissão 

da produção industrial de medicamentos a condições nacionais e a implantação de um registro 

de medicamentos, visando a obtenção de um panorama dos medicamentos produzidos ou em 

circulação no país. No entanto, isso não contemplava determinações ou diretrizes a respeito 

dos testes clínicos, da responsabilidade clínica, no caso da ocorrência de danos. 

Essas medidas ensaiavam uma maior iniciativa à proteção do consumidor, embora 

ainda demorasse mais dez anos para que testes clínicos e comprovações da eficácia do 

medicamento fossem exigidos e controlados pelo ministério da saúde (NEUBACH, 2009: 40). 

Apenas em 1971, foi criada a Diretriz sobre os Testes de Medicamentos 
166

 pela Agência 

Federal da Saúde, em reação ao caso Contergan. 

Neubach (2009: 38) acredita que esse tenha sido o maior escândalo na saúde pública 

da história da Alemanha e, talvez, um dos maiores do mundo. Em 1956, a empresa 

farmacêutica Grünenthal GmbH lançou no mercado o medicamento Contergan, um calmante 

e sonífero de venda livre, cujo princípio ativo era denominado Talidomida. Segundo a 

empresa, tratava-se de um medicamento “atóxico e totalmente inofensivo”, muito seguro 

mesmo em caso de superdose; já na bula que acompanhava o medicamento (na época, ainda 

não obrigatória e, portanto, não fiscalizada), havia a afirmação: “A extraordinária 

compatibilidade de Contergan forte foi comprovada em numerosos testes com animais de 

laboratório e em vastos testes clínicos” 
167

 (NEUBACH, 2009: 38-39). Como os testes 

passaram a ser obrigatórios e fiscalizados apenas em 1971, da mesma forma não é possível ter 

certeza se a informação sobre testes clínicos veiculada na bula era verdadeira. 

No final dos anos 50, Contergan tornou-se um medicamento muito popular e estima-se 

que tenha sido consumido diariamente por 700.000 alemães, inclusive mulheres grávidas. De 

acordo com a empresa, não havia qualquer contraindicação também para esse público 

(NEUBACH, 2009: 38). Tamanho sucesso fez com que, o medicamento passasse a ser 

exportado para diversos países, um ano após ter sido lançado no mercado alemão. 

Os primeiros registros de reclamações a respeito de prejuízos à saúde devido ao 

consumo de Contergan foram feitos no início dos anos 60 e ignorados pela empresa 

Grünenthal, que não retirou o medicamento do mercado. Neubach (2009: 39) afirma que 

muitos médicos e editoras sofreram pressão para manter em sigilo os riscos do medicamento. 
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Apenas no final do ano de 1961, Grünenthal retirou o medicamento de circulação, 

alegando em um comunicado oficial esperar que as questões levantadas fossem esclarecidas 

cientificamente. Entretanto, no curto período em que foi comercializado na Alemanha, o 

medicamento provocou o nascimento de aproximadamente 10.000 crianças com má-

formação, sendo que quase a metade não sobreviveu aos primeiros meses de vida. Esses 

números são ainda maiores a nível mundial. Na época, a empresa admitiu não ter testados o 

princípio ativo em humanos e, portanto, não poderia ter previsto o prejuízo em gestantes 

(NEUBACH, 2009: 39). Em 2012, a Grünenthal veio a público pedir perdão às vítimas por 

todos os danos causados. 
168

 

A falta de regulamentação para a produção de medicamentos no país abriu precedentes 

para esse episódio trágico. Neubach (2009: 39) lembra que “muitos projetos de lei para uma 

Lei de Medicamentos ainda não tinham sido implementados até esse momento [...], portanto, 

para a produção e para a comercialização de medicamentos não existiam nem determinações 

jurídicas a respeito de exigências para os produtores, nem controle da qualidade e da 

segurança dos medicamentos“ 
169

. 

Com a Diretriz sobre o Teste de Medicamentos 
170

 (1971), a Agência Federal da Saúde 

passou a regular os testes clínicos e então as empresas farmacêuticas começaram 

obrigatoriamente a “apresentar os resultados dos estudos farmacológicos, toxicológicos e 

clínicos com o pedido de registro e também após o registro: informar o ministério da saúde a 

respeito de riscos e efeitos colaterais do medicamento que forem descobertos” 
171

.  

Entretanto, a obrigatoriedade da bula e a preocupação com as informações nelas 

veiculadas só começaram a entrar em discussão dois anos depois, em 1973, por iniciativa da 

Associação das Indústrias Farmacêuticas
 172

 (FUCHS, 2005: 1). Até então, as bulas eram 

opcionais, ou seja, cada empresa poderia decidir colocar ou não um informativo 

acompanhando o medicamento; as bulas oficiais destinavam-se apenas aos profissionais de 

saúde. A falta de regulamentação fazia com que as bulas fossem mais um material com a 

função de publicidade do que informativo porque amenizava os efeitos colaterais possíveis e 
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ressaltar as características boas do produto, mesmo que não houvesse estudos suficientes para 

comprovar isso, por exemplo (NEUBACH, 2009: 38). 

A partir da sugestão da Associação das Indústrias Farmacêuticas
 173

, entrou em vigor 

no dia 31.12.1974, a Diretriz sobre as Bulas 
174

, segundo a qual todos os membros da 

associação deveriam disponibilizar “bulas para acompanhar seus medicamentos com 

determinadas informações obrigatórias” 
175

 (SCHULDT, 1992: 7). Ao mesmo tempo, ocorria 

a “elaboração de um primeiro projeto de lei para uma vasta reformulação da Lei de 

Medicamentos” 
176

 (SCHULDT, 1992: 7) e, em 1976, foi aprovada uma nova versão da Lei 

de Medicamentos, que entraria em vigor em 01.01.1978. Essa nova Lei de Medicamentos se 

preocupava mais com a segurança do paciente, e mostrava que “os consumidores não foram 

suficientemente protegidos com a regulamentação da primeira Lei de Medicamentos” 
177

 

(NEUBACH, 2009: 40). As diretrizes das bulas e dos testes foram incorporadas à nova Lei de 

Medicamentos, no artigo 10, “por meio das quais as bulas [...] também foram incluídas na Lei 

de Medicamentos nacional” 
178

 (FUCHS, 2005: 1-2). Com isso, em 1978, a bula de 

medicamentos passou a ser obrigatória na Alemanha, com informações predeterminadas pela 

lei.  

A partir daí, houve vários esforços e iniciativas para que a bula se adequasse cada vez 

mais às necessidades da sociedade (FUCHS, 2005: 1). Um bom exemplo é a nova sugestão 

feita pela Associação das Indústrias Farmacêuticas 
179

, em 1981, que propunha a separação 

das informações técnicas, destinadas aos profissionais de saúde, daquelas mais relevantes aos 

pacientes. A sugestão foi aceita e transformada em lei na 2. Revisão da Lei de Medicamentos 

de 16.08.1986 
180

, e incorporada em 01.02.1987, na 2. Lei para a Modificação da Lei de 

Medicamentos 
181

 (FUCHS, 2005: 2). O autor acredita que, nesse momento, foi criada a 

possibilidade para o desenvolvimento de bulas mais adequadas ao paciente, indicando o início 

de uma consciência de que é necessário escolher o conteúdo de acordo com o público-alvo. 
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Apenas em 1994, foram vistas as primeiras manifestações para adaptar a linguagem ao 

público e, assim, concretizar a compreensibilidade nas bulas, mesmo ano em que o Instituto 

Nacional para Medicamentos e Produtos Nacionais 
182 publicou as Recomendações para a 

Configuração de bulas 
183

 e, em 1998, a Comissão Europeia 
184

 divulgou as Orientações para a 

Legibilidade de Embalagens e Bulas de Produtos Medicinais de Uso Humano; ambos 

sugerem alternativas para a redação e para a configuração gráfica das bulas e não têm valor 

legal. Entretanto, essa última tem uma grande importância no contexto europeu, pois “nela foi 

sugerida, pela primeira vez, por parte dos legisladores, a realização de testes de legibilidade 

para bulas no âmbito da comunidade europeia“ 
185

 (FUCHS, 2005: 3), que se tornaria 

obrigatório em 2005, na 14. Revisão da Lei de Medicamentos, a partir da Diretriz 

2004/27/EG 
186

. 

Segundo Caldeira, Neves e Perini (2008: 737), no Brasil, a bula era originalmente 

apenas um escrito, pendurado por um cordão, que servia para indicar a autenticidade de 

medicamentos oficiais e, com isso, sinalizar que esses não eram quaisquer bebidas. A partir 

do século XX, “com a vinda dos primeiros laboratórios farmacêuticos estrangeiros, nas 

décadas de 20 e 30” (CARVALHO ET AL.,2001b: 6), aquele papel impresso passou a 

fornecer informações relevantes a respeito do medicamento que acompanhava, como a 

composição, as indicações e as contra-indicações e o modo de ingestão, e 1931, foi 

considerado oficialmente “pela primeira vez como documento necessário para a avaliação do 

pedido de licença (Decreto n° 20.377, de 8 de setembro de 1931)” (CALDEIRA, NEVES E 

PERINI, 2008: 738). Nesse momento, foi delegada ao Departamento Nacional de Saúde 

Pública (precursor do Ministério da Saúde) a tarefa de “especificar os textos, tanto na bula 

quanto no rótulo da especialidade farmacêutica” (CRUZ, CALDEIRA E REDIGUIERI, 2013: 

506). Entretanto, somente no ano de 1997, tal informativo seria integrado obrigatoriamente às 

embalagens de medicamentos produzidos e comercializados em território nacional. 

Entre 1931, quando a bula passou a ser um documento necessário para o registro do 

medicamento, e 1953, ano de criação do Ministério da Saúde, qualquer modificação no texto 

da bula era divulgada por meio de decretos porque ainda não havia uma legislação específica 

para isso. Nesse período, uma das iniciativas mais importantes foi o decreto 20.397, de 14 de 
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janeiro de 1946, que determinava quais itens deveriam constar nas bulas, ou seja, estabelecia 

as informações obrigatórias, entre elas o nome do medicamento, a fórmula, a indicação 

terapêutica, a dosagem adequada e o modo de usar (CRUZ, CALDEIRA E REDIGUIERI, 

2013: 506). 

Em 1959, com a Portaria n° 49 (10 de agosto de 1959), foi estabelecida a ordem dos 

itens; esse regulamento é considerado um dos marcos na legislação de bulas, já que foi o 

primeiro específico para bulas e rótulos. Embora não tenha apresentado muitas novidades com 

relação aos decretos anteriores, deve-se destacar a exigência de informações como prazo de 

validade, número de licença, nome do técnico responsável e local de fabricação. Essa portaria 

conferiu também a facultatividade à bula, quando essas informações fossem contempladas no 

rótulo, e determinou que deve haver correspondência entre as informações da licença do 

medicamento e aquelas divulgadas em seu rótulo ou sua bula, sendo esse um dos critérios 

para a fiscalização do conteúdo. 

De acordo com Cintra (2012: 232), a partir dos anos 70, é possível notar uma 

preocupação crescente com aspectos que pudessem facilitar a leitura do texto das bulas; por 

exemplo, em 1977, com o Decreto 79.094 “a parte gráfica foi objeto de normatização pela 

primeira vez”: ficou estabelecido que a fonte das bulas e outros materiais impressos deveriam 

respeitar o limite mínimo de 1 mm e que informações como contraindicações, precauções e 

efeitos colaterais deveriam ser impressas “em tipos maiores do que os utilizados nas demais 

indicações e escritos em linguagem acessível” (CRUZ, CALDEIRA E REDIGUIERI, 2013: 

507). Nessa década, houve ainda outro acontecimento significante para a legislação das bulas: 

com a institucionalização da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, as bulas passaram a 

ter normas específicas, já que, até então “a maioria das normas legais tratava de bulas e 

rótulos em conjunto” (CRUZ, CALDEIRA E REDIGUIERI, 2013: 507). 

A década de 80 foi marcada pelas tentativas de padronização das informações 

veiculadas na bula. Sendo assim, em 1984, a Portaria n° 65 instituiu um roteiro ou modelo 

padrão para o texto da bula, classificou os itens obrigatórios em quatro partes (identificação 

do produto, informação ao paciente, informação técnica e dizeres legais) e exigiu ainda 

informações como descrição da ação esperada do medicamento e orientações em casos de 

superdosagem e reações adversas graves, que ainda não haviam sido contempladas.  

Na década de 90, “o acesso a informações sobre medicamentos por meio das bulas e 

rótulos [...] passou a apresentar um caráter de cidadania” (CRUZ, CALDEIRA E 

REDIGUIERI, 2013: 506), já que diversas leis começaram a defender esse direito da 

população (por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, Lei n° 8.078, de 11 de 
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setembro de 1990). Certamente por conta disso, em 1997, com a Portaria n° 110, a bula se 

tornou item obrigatório nas embalagens dos medicamentos.  

Em 1999, foi criada a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que  tem 

como uma de suas principais atribuições “analisar e aprovar o material informativo produzido 

pela indústria farmacêutica antes de sua comercialização” (CALDEIRA, NEVES E PERINI, 

2008: 737-738). Com isso, “o Brasil passou a ter uma entidade pública com independência 

administrativa e autonomia financeira para cuidar da legislação referente às bulas de 

medicamentos” (CINTRA, 2012: 232). De fato, a partir da criação desse órgão, todos os 

decretos, regulamentações e portarias específicos sobre a bula vigentes até o momento foram 

revisados para que fosse publicada a RDC n° 140/03, em 29 de maio de 2003.  

A RDC n° 140/03 é considerada um marco na legislação de bulas no país não só por 

ser a primeira após a criação da Anivsa, mas também por trazer algumas das medidas mais 

eficazes, visando facilitar a leitura, e que estão em vigo até o presente momento. Entre essas 

medidas, estão: a separação de informações técnicas e informações ao paciente (o que criou 

duas versões para a mesma bula) e a organização do texto da bula para o paciente em forma 

de perguntas e respostas, simulando um diálogo entre o laboratório farmacêutico e o 

consumidor. Segundo Cruz, Caldeira e Rediguieri (2013: 508), essa regulamentação 

diferencia-se das outras porque, durante sua elaboração, houve uma discussão que visava 

obter a contribuição de vários segmentos da sociedade: “[...] essa RDC passou por um 

processo distinto, em que foram realizadas consulta pública e reuniões internas e externas 

envolvendo áreas técnicas da Anvisa, entidades representantes de indústrias farmacêuticas, 

hospitais, universidades, usuários de medicamentos, conselhos e associações de classes, 

órgãos de defesa do consumidor, entre outros”; outra inovação no processo destacada pelas 

autoras foi a análise linguística das bulas-padrão e a publicação das mesmas para sugestões da 

sociedade. As contribuições foram fixadas na RDC 126/05, publicada em 16 de maio de 2005, 

e assim o Bulário Eletrônico da Anvisa e o primeiro Compêndia de Bulas de Medicamentos 

(CBM) puderam ser disponibilizados ao público. 

No entanto, no segundo semestre de 2008, houve a necessidade de revisar novamente 

as normas para as bulas de medicamentos, já que duas regulamentações estavam coexistindo: 

de um lado, “as empresas com o registro dos medicamentos-padrão para texto de bulas foram 

as únicas autorizadas a disponibilizar suas bulas separadamente (versão para o paciente e 

versão para o profissional de saúde) nos medicamentos fabricados desde 17 de novembro de 

2007; de outro lado, os demais medicamentos ainda estavam sob o regime da Portaria MS 
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110/1997” e, na verdade, “eram a maioria disponível para comercialização” (CRUZ, 

CALDEIRA E REDIGUIERI, 2013: 509).  

Esse processo de revisão deu início à elaboração da RDC 47/09, publicada em 8 de 

setembro de 2009, que teve como principal objetivo definir e implantar regras únicas para a 

elaboração, a padronização, a publicação e a disponibilização das bulas no país. Nela, foram 

mantidos “os avanços estabelecidos pela RDC 140/03”, porém o conteúdo que seria 

apresentado nas bulas foi atualizado, “visando a orientar a elaboração de bulas mais objetivas 

e esclarecedoras para cada público, pacientes e profissionais de saúde.” (CRUZ, CALDEIRA 

E REDIGUIERI, 2013: 509). Algumas medidas importantes da RDC 47/09 são: especificação 

de alguns parâmetros para a diagramação (como, tipo e tamanho da letra, cor da impressão); 

separação do conteúdo por formas farmacêuticas; reestruturação das informações e 

estabelecimento de um único item para precauções e advertências. Percebe-se que essa 

regulamentação apresenta mais esforços para garantir tanto a leiturabilidade e a legibilidade 

das bulas quanto a compreensibilidade delas, uma vez que as medidas adotadas envolvem 

aspectos da configuração gráfica e da organização do texto. 

No mesmo ano, foi publicado, também pela Anvisa, o Guia de Redação de Bulas, com 

dicas de boa redação que podem facilmente ser incorporadas no texto da bula, ainda pautadas 

no propósito de transformá-lo em um texto mais compreensível ao leitor. No entanto, 

diferentemente das determinações dispostas em uma RDC, as orientações do Guia não são 

obrigatórias, apenas sugestões. 
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5 Análise das dimensões de compreensibilidade 

5.1  Concisão 

5.1.1 Alemanha 

Na bula alemã, foram encontrados três tipos de desvios relacionados à dimensão da 

concisão. A repetição de ideias e a repetição literal em alguns trechos contrastam com a 

imprecisão em outros, fazendo com que o texto oscile entre a falta de concisão e a concisão 

extrema. 

A repetição de ideias consiste em transmitir várias vezes a mesma informação, porém 

de diferentes formas. Quando esse tipo de repetição ocorre em momentos do texto muito 

próximos, ou seja, na mesma oração ou no mesmo parágrafo, ela é considerada negativa, 

como no exemplo 1, e, por isso, os trechos devem ser otimizados para que essa repetição 

desnecessária seja eliminada. 

Quadro 1 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de repetição de ideia (Parte I) 

 
Trecho Otimização Comentários 

1 

Bevor Sie mit der Anwendung 

von Yasmin beginnen, lesen Sie 

bitte die Informationen zu 

Blutgerinnseln in Abschnitt 2. 

Es ist besonders wichtig, die 

Informationen zu den 

Symptomen eines 

Blutgerinnsels zu lesen – siehe 

Abschnitt 2, „Blutgerinnsel“). 

Bevor Sie mit der 

Anwendung von Yasmin 

beginnen, lesen Sie bitte die 

Informationen zu 

Blutgerinnseln in Abschnitt 

2. Es ist besonders wichtig, 

die Informationen zu den 

Symptomen eines 

Blutgerinnsels zu lesen. 

A referência ao item 2 da 

bula já foi feita na oração 

“lesen Sie bitte die 

Informationen zu 

Blutgerinnseln in Abschnitt 

2“; portanto, uma nova 

referência a ele (siehe 

Abschnitt 2, „Blutgerinnsel“) 

no mesmo parágrafo é 

desnecessária.  

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Entretanto, em gêneros como a bula, nos quais a leitura não ocorre de forma linear, 

quando a repetição de ideias ocorre em trechos distantes, ou seja, em parágrafos ou itens 

diferentes, ela pode ser considerada positiva. Com a repetição da ideia em momentos distintos 

do texto, o produtor esforça-se para garantir que o receptor leia a informação, sobretudo se ela 

for muito importante ou um alerta, como no exemplo 2 da tabela no apêndice. 
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Nesse exemplo, a informação sobre o aumento do risco de trombose durante o 

primeiro ano de uso do medicamento ou durante a retomada do uso após uma interrupção de 

quatro ou mais semanas é apresentada logo no início da bula (‘Wichtige Informationen über 

kombinierte hormonale Kontrazeptiva (KHK)’) [Informações importantes sobre os 

contraceptivos hormonais combinados] e reforçada várias vezes no subitem ‘Blutgerinnsel’ 

[Trombose] do item 2 (‘Was sollten Sie vor der Einnahme von Yasmin beachten?’) [O que 

você deveria considerar antes do uso de Yasmin?]. Essa informação é repetida em mais de um 

ponto da bula por ser considerada muito importante, devido ao provável grande impacto que 

pode ter na saúde da paciente.  

Em contrapartida, a repetição de ideia destacada no exemplo 3 não pode ser 

considerada positiva. A informação sobre a forma de ingestão do medicamento (com um 

pouco de água e acompanhado ou não de alimentos) não é extremamente importante para ser 

repetida no subitem ‘Yasmin zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken’ [Yasmin junto 

com alimentos e bebidas], do item 2 (‘Was sollten Sie vor der Einnahme von Yasmin 

beachten?’) [O que você deveria considerar antes do uso de Yasmin?], e no item 3 (‘Wie ist 

Yasmin einzunehmen?’) [Como Yasmin deve ser usado?]; além disso, essa repetição causa 

um problema na macroestrutura do texto, já que o subitem ‘Yasmin zusammen mit 

Nahrungsmitteln und Getränken’ [Yasmin junto com alimentos e bebidas] não é adequado ao 

item 2 ‘Was sollten Sie vor der Einnahme von Yasmin beachten?’ [O que você deveria 

considerar antes do uso de Yasmin?], cujo objetivo é alertar a paciente sobre as precauções e 

os cuidados necessários antes de iniciar o uso do medicamento, visando resguardar sua saúde. 

Portanto, não há necessidade de repetir a informação em um item pouco adequado a ela, e a 

melhor opção seria restringi-la ao item 3 (‘Wie ist Yasmin einzunehmen?’) [Como Yasmin 

deve ser usado?], cuja principal função é instruir a paciente a respeito da administração do 

medicamento. 

Quadro 2 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de repetição de ideia (Parte II) 

 
Trecho Otimização Comentários 

3 

Yasmin kann zusammen mit 

oder ohne Nahrungsmittel 
eingenommen werden, wenn 

notwendig mit etwas Wasser. 

 

Nehmen Sie täglich eine 

Tablette Yasmin, wenn nötig 

mit etwas Wasser ein. Sie 

können die Tabletten ohne 

oder zusammen mit einer 

Mahlzeit einnehmen, 

vorzugsweise jedoch zur 

gleichen Tageszeit. 

Optou-se por manter apenas 

uma das ocorrências e aquela 

que apresenta uma 

linguagem mais próxima d 

leitor. 

Nehmen Sie täglich eine 

Tablette Yasmin, wenn nötig 

mit etwas Wasser ein. Sie 
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können die Tabletten ohne 

oder zusammen mit einer 

Mahlzeit einnehmen, 

vorzugsweise jedoch zur 

gleichen Tageszeit. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Denominou-se repetição literal quando a mesma informação é retomada de maneira 

idêntica ou praticamente idêntica à primeira ocorrência. Ao contrário da repetição de ideias, a 

repetição literal ocorre predominantemente em trechos próximos, evidenciando que esse tipo 

não possui nenhuma função no texto, como nos exemplos 4, 5 e 6. Nesses casos, uma das 

ocorrências pode ser eliminada sem prejuízo para o conteúdo da bula e, com isso, o trecho 

ganha objetividade, conforme pode ser observado nas otimizações a seguir: 

Quadro 3 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de repetição literal 

 
Trecho Otimização Comentários 

4 

Yasmin darf nicht angewendet 

werden, wenn einer der 

nachstehend aufgeführten 

Punkte auf Sie zutrifft. Wenn 

einer der nachstehend 

aufgeführten Punkte auf Sie 

zutrifft, müssen Sie dies Ihrem 

Arzt mitteilen.  

Wenn einer der 

nachstehend aufgeführten 

Punkte auf Sie zutrifft, darf 

Yasmin nicht angewendet 

werden und Sie müssen dies 

Ihrem Arzt mitteilen.  

Para não repetir 

desnecessariamente a 

informação, as duas orações 

foram transformadas em uma 

só, já que ambas possuem a 

mesma condição (‘Wenn 

einer der nachstehend 

aufgeführten Punkte auf Sie 

zutrifft’). 

5 

Wann Sie Yasmin nicht 

anwenden dürfen 

 

Yasmin darf nicht 

angewendet werden, wenn 

einer der nachstehend 

aufgeführten Punkte auf Sie 

zutrifft. Wenn einer der 

nachstehend aufgeführten 

Punkte auf Sie zutrifft, müssen 

Sie dies Ihrem Arzt mitteilen. 

Ihr Arzt wird dann mit Ihnen 

besprechen, welche andere 

Form der Empfängnisverhütung 

für Sie besser geeignet ist. 

 

Yasmin darf nicht 

angewendet werden 

 wenn Sie [...] 

Wann Sie Yasmin nicht 

anwenden dürfen 

 

Wenn einer der nachstehend 

aufgeführten Punkte auf Sie 

zutrifft, darf Yasmin nicht 

angewendet werden und Sie 

müssen dies Ihrem Arzt 

mitteilen. Ihr Arzt wird dann 

mit Ihnen besprechen, 

welche andere Form der 

Empfängnisverhütung für Sie 

besser geeignet ist. 

 

 wenn Sie [...] 

A pergunta que serve como 

título ao subitem é mantida 

(‘Wann Sie Yasmin nicht 

anwenden dürfen’). Como a 

resposta a ela já foi 

otimizada (exemplo 5), o 

trecho seguinte fica menor, 

encurtando a distância entre a 

referência à lista (Wenn einer 

der nachstehend aufgeführten 

Punkte auf Sie zutrifft, darf 

Yasmin nicht angewendet 

werden) e a lista 

propriamente, de modo que 

não se faz necessário repetir 

a frase ‘Yasmin darf nicht 

angewendet werden’ antes da 

lista de sintomas para situá-

la. 
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6 

Informieren Sie Ihren Arzt oder 

Apotheker wenn Sie andere 

Arzneimittel einnehmen, 

kürzlich andere Arzneimittel 

angewendet haben oder 

beabsichtigen andere 

Arzneimittel einzunehmen. [...] 

Informieren Sie Ihren Arzt 

oder Apotheker wenn Sie 

andere Arzneimittel 
einnehmen, kürzlich 

angewendet haben oder 

beabsichtigen einzunehmen. 

[...] 

Como as três orações 

possuem o mesmo objeto 

direto (andere Arzneimittel), 

não é necessário repeti-lo em 

todas elas.   

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Na bula alemã, notou-se também uma quantidade significativa de passagens 

imprecisas, sobretudo na descrição de sintomas e nas instruções (exemplos 7 e 8). Em textos 

instrucionais, a imprecisão não é necessariamente uma característica negativa, pois muitas 

vezes se trata de uma estratégia adotada pelo produtor do texto para abordar um número maior 

de situações e, com isso, atingir mais pessoas.  

Por isso, é preciso analisar em que momentos a imprecisão é prioridade e serve como 

estratégia para não inflar o texto da bula com informações muito detalhadas que nem sempre 

são necessárias ao paciente ou podem ser entendidas por ele, e em quais ela pode causar 

dificuldades de compreensão para o leitor, já que um texto pouco preciso gera lacunas que 

levam a uma construção insuficiente do modelo mental. A consequência disso é que 

determinada informação pode não ser explicada claramente e, em textos como as bulas, não é 

possível garantir que o leitor, geralmente um indivíduo leigo em assuntos médicos e 

farmacêuticos, consiga extrair informações pelo co-texto ou pelo contexto da mesma forma 

que o profissional de saúde, ou seja, não se pode pressupor que ele saiba, entenda ou perceba 

o que foi omitido. 

Quadro 4 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de imprecisão 

 
Trecho Otimização Comentários 

7 

Yasmin kann zusammen mit 

oder ohne Nahrungsmittel 

eingenommen werden, wenn 

notwendig mit etwas Wasser. 

Yasmin kann zusammen mit 

oder ohne Nahrungsmittel 

eingenommen werden, wenn 

notwendig mit einem Glas 

Wasser. 

Indicar a quantidade de água 

que deve ser ingerida na 

administração do 

medicamento. 

8 

Die Ausheilung eines 

Blutgerinnsels ist nicht immer 

vollständig. Selten kann es zu 

schwerwiegenden 

anhaltenden Beschwerden 
kommen, und sehr selten 

verlaufen Blutgerinnsel tödlich. 

Die Ausheilung eines 

Blutgerinnsels ist nicht 

immer vollständig. Selten 

kann es zu 

schwerwiegenden 

anhaltenden Beschwerden 
kommen z. B. ..., und sehr 

selten verlaufen 

Blutgerinnsel tödlich. 

A inclusão de exemplos seria 

uma solução apropriada para 

esclarecer com precisão o 

que seriam sintomas graves 

permanentes. 
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Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

5.1.2 Brasil 

Na bula brasileira, foram encontrados quatro tipos de desvios ligados à categoria da 

concisão, entre eles: repetição de ideia, repetição literal, pleonasmo vicioso e imprecisão. A 

partir da observação dos exemplos selecionados, é possível constatar que esse texto alterna 

momentos de falta de concisão (repetição de ideia, repetição literal e pleonasmo vicioso) com 

outros de concisão extrema (falta de precisão), todos causando algum tipo de prejuízo para a 

compreensibilidade. 

Os exemplos 1, 2, 3 e 4 apresentam casos em que uma ideia foi repetida no mesmo 

parágrafo, na mesma oração ou em trechos próximos; devido a essa proximidade, uma das 

ocorrências é considerada desnecessária, e a repetição, negativa. Na tabela seguinte, os 

trechos foram otimizados por meio da eliminação de uma das ocorrências ou da condensação 

das informações em uma única oração, sem prejuízo ao conteúdo do texto. 

Quadro 5 – Otimização de trechos da bula brasileira com desvios de repetição de ideia 

 
Trecho Otimização Comentários 

1 

Antes de iniciar o uso de um 

medicamento, é importante 

que você leia as informações 

contidas na bula, verifique o 

prazo de validade, o conteúdo e 

a integridade da embalagem. 

Mantenha a bula do produto 

sempre em mãos para qualquer 

consulta necessária. 

Leia com atenção as 

informações presentes na bula 

antes de usar o produto, pois a 

bula contém informações sobre 

os benefícios e os riscos 

associados ao uso de 

contraceptivos orais (pílulas 

que previnem a gravidez). [...] 

Antes de iniciar o uso de 

um medicamento, é 

importante que você leia 

com atenção a bula. Nela há 

informações sobre os 

benefícios e os riscos 

associados ao uso de 

contraceptivos orais (pílulas 

que previnem a gravidez). 

Mantenha a bula do produto 

sempre em mãos para 

qualquer consulta necessária. 

Verifique também o prazo de 

validade, o conteúdo e a 

integridade da embalagem.  

 

As informações semelhantes 

(importância de ler a bula) 

foram concentradas em uma 

única oração (Antes de 

iniciar o uso de um 

medicamento, é importante 

que você leia com atenção a 

bula), de modo que uma das 

ocorrências pode ser 

eliminada. 

2 

Não use contraceptivo oral 

combinado se você tem 

qualquer uma das condições 

descritas a seguir.  

Caso apresente qualquer uma 

destas condições, informe seu 

médico antes de iniciar o uso de 

Yasmin®. [...] 

Se você tem qualquer uma 

das condições descritas a 

seguir, não use contraceptivo 

oral combinado e informe 

seu médico antes de iniciar o 

uso de Yasmin®. [...] 

As informações semelhantes 

(condições) foram 

concentradas em uma única 

oração (Se você tem qualquer 

uma das condições descritas 

a seguir), de modo que uma 

das ocorrências poder ser 

eliminada. 
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3 

Se ocorrer qualquer um dos 

eventos mencionados a seguir, 

interrompa o uso da pílula e 

contate seu médico 

imediatamente se notar 

sintomas de: 

Se ocorrer qualquer um 

dos eventos mencionados a 

seguir, interrompa o uso da 

pílula e contate seu médico 

imediatamente: 

A segunda condicional foi 

eliminada porque apenas a 

primeira é suficiente e 

cumpre a função de sinalizar 

a enumeração que se segue. 

4 

Junto com Yasmin®, utilize 

um método contraceptivo de 

barreira (por exemplo, 

preservativo) caso você tenha 

relação sexual nos 7 primeiros 

dias de uso de Yasmin®. 

Nos 7 primeiros dias de uso 

de Yasmin®, utilize 

adicionalmente um método 

contraceptivo de barreira 

(por exemplo, preservativo), 

caso você tenha relação 

sexual. 

A locução ‘junto com 

Yasmin’ foi substituída pelo 

advérbio ‘adicionalmente’, 

para evitar a repetição de 

‘Yasmin®’. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Já os exemplos 5 e 6 da tabela no apêndice ilustram casos em que a repetição de ideias 

é considerada positiva. Trata-se da retomada de informações muito importantes 

(contraindicação de Yasmin® durante a gravidez e interação de Yasmin® com outros 

medicamentos, respectivamente) em pontos distantes do texto, como uma forma de tentar 

garantir que a paciente as leia. 

Assim como na bula alemã, foram encontradas repetições literais na bula brasileira 

(exemplos 7 e 8). O Guia de Redação de Bulas (2009: 7) traz considerações sobre esse tipo de 

repetição, muitas vezes desnecessária, confirmando que elas prejudicam o texto por 

enfraquecerem as palavras importantes. A estratégia de otimização sugerida pelo guia é 

priorizar palavras que expressem significados diferentes, além de eliminar uma das 

ocorrências sem prejuízo ao texto. 

Quadro 6 – Otimização de trechos da bula brasileira com desvios de repetição literal 

 
Trecho Otimização Comentários 

7 

- tabagismo (com consumo 

elevado de cigarros e aumento 

da idade, o risco torna-se ainda 

maior, especialmente em 

mulheres com idade superior 

a 35 anos). Descontinue o 

consumo de cigarros durante o 

uso de pílula, especialmente se 

tem mais de 35 anos de idade; 

- tabagismo (com consumo 

elevado de cigarros e 

aumento da idade, o risco 

torna-se ainda maior, 

especialmente em mulheres 

com idade superior a 35 

anos). Descontinue o 

consumo de cigarros durante 

o uso de pílula; 

Optou-se por manter a 

ocorrência mais próxima à 

associação feita entre o 

consumo elevado de cigarros 

e o aumento da idade, que 

nesse caso é a primeira. 

8 

Existe a possibilidade teórica de 

ocorrer um aumento de potássio 

no sangue em usuárias de 

Yasmin® que tomem, ao 

mesmo tempo, outros 

Existe a possibilidade teórica 

de ocorrer um aumento de 

potássio no sangue em 

usuárias de Yasmin® que 

tomem, ao mesmo tempo, 

O reforço da informação de 

que certos diuréticos podem 

aumentar o nível de potássio 

no sangue é desnecessário, 

uma vez que essa classe 
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medicamentos que podem 

aumentar os níveis de 

potássio no sangue. Tais 

medicamentos incluem 

antagonistas dos receptores de 

angiotensina II, diuréticos 

(medicamentos que estimulam a 

eliminação de urina) que 

podem aumentar o nível de 

potássio no sangue e 

antagonistas da aldosterona. 

outros medicamentos que 

podem aumentar os níveis 

de potássio no sangue, 

como antagonistas dos 

receptores de angiotensina II, 

alguns/certos diuréticos 

(medicamentos que 

estimulam a eliminação de 

urina) e antagonistas da 

aldosterona. 

terapêutica já se encontra na 

enumeração de exemplos dos 

medicamentos que podem 

aumentar os níveis de 

potássio no sangue. 

Entretanto, para deixar essa 

relação mais explícita, é 

possível substituir o ponto 

final que separa as orações 

por uma vírgula e delimitar 

os diuréticos com ‘alguns’ ou 

‘certos’. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

O pleonasmo também é um tipo de repetição, porém como desvio só foi encontrado na 

bula brasileira (exemplos 9 e 10). Cunha e Cintra (2001: 625) definem pleonasmo como a 

“superabundância de palavras para enunciar uma ideia [...]”. Segundo os autores, esse pode 

ser um “recurso de ênfase”, usado para reiterar a ideia anterior; entretanto, “quando nada 

acrescenta à força da expressão, quando resulta apenas da ignorância do sentido exato dos 

termos empregados, ou de negligência, é uma falta grosseira”, chamado de pleonasmo 

vicioso. 

Por se tratar de um tipo de redundância, a omissão de um dos termos que compõem 

um pleonasmo vicioso não altera o significado da expressão e, por isso, a otimização do texto 

pode se dar também por meio da redução do trecho ao que é essencial, como nos casos de 

repetição literal. 

Quadro 7 – Otimização de trechos da bula brasileira com desvios de pleonasmo vicioso 

 
Trecho Otimização Comentários 

9 

Este aumento no risco está 

presente em usuárias de 

primeira vez de contraceptivo 

combinado e em usuárias que 

estão voltando a utilizar o 

mesmo contraceptivo 

combinado utilizado 

anteriormente ou outro 

contraceptivo combinado 

(após 4 semanas ou mais sem 

utilizar pílula) 

Este aumento no risco está 

presente em usuárias de 

primeira vez de contraceptivo 

combinado e em usuárias que 

estão voltando a utilizar o 

mesmo ou outro contraceptivo 

combinado (após 4 semanas 

ou mais sem utilizar pílula) 

As expressões ‘voltando a 

utilizar’ e ‘utilizado 

anteriormente’ são 

redundantes; nesse caso, a 

eliminação da segunda não 

traria prejuízo de 

significado à oração, uma 

vez que a primeira já 

transmitiu a informação 

completa. 

10 

-hipersensibilidade (incluindo 

sintomas como rash cutâneo 

da pele, urticária). 

-hipersensibilidade (incluindo 

sintomas como lesões ou 

manchas na pele –rash 

cutâneo –, urticária). 

É provável que ‘da pele’ 

tenha sido colocado para 

esclarecer ‘cutâneo’. 

Entretanto, como a 
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explicação não foi 

sinalizada, sua inclusão 

resultou em uma 

redundância.  

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Nas bulas brasileiras, também foi notada uma quantidade significativa de passagens 

imprecisas, sobretudo na descrição de sintomas e nas instruções. De acordo com o Guia de 

Redação de Bulas (2009: 7), o uso de termos e construções mais gerais é estratégico para 

garantir “a abrangência da bula”, visto que ela deve abordar ao máximo diversas situações, 

como características variadas do público-alvo, diferentes quadros clínicos, efeitos colaterais 

possíveis etc.  

Contudo, o próprio guia prevê que isso pode ser um tipo de desvio, já que nem sempre 

determinadas palavras ou certos termos “são suficientemente concretos para que o leitor possa 

criar uma imagem visual” e, então, possa compreender o texto mais facilmente. Diante dessa 

situação, é necessário analisar em que momentos a informação pode ser mais genérica, e em 

que momentos a precisão é prioridade, como no exemplo 11 da tabela no apêndice. Nesse 

exemplo, é impossível o produtor do texto conhecer cada situação em que a paciente pode 

antecipar o uso de Yasmin® no pós-parto; frente a isso, ele indica que há algumas 

possibilidades por meio do advérbio ‘às vezes’, mas recomenda que um médico seja 

consultado para avaliar cada caso específico. 

Por outro lado, a imprecisão também cria lacunas no texto que podem levar a uma 

construção insuficiente do modelo mental transmitido, limitando a compreensibilidade, 

conforme ilustrado nos exemplos 12, 13, 14 e 15. Ocorrências como essas devem ser 

otimizadas visando informações mais precisas porque, em textos como a bula, não é possível 

contar que o leitor, geralmente leigo em assuntos médicos e farmacêuticos, possa inferir 

alguma informação da mesma forma que o profissional de saúde, ou seja, não se pode 

pressupor que ele tenha conhecimento necessário para suprir essa lacuna. 

Quadro 8 – Otimização de trechos da bula brasileira com desvios de imprecisão 

 
Trecho Otimização Comentários 

12 

Muito ocasionalmente, os 

eventos tromboembólicos 

arteriais ou venosos podem 

causar incapacidade grave 

permanente, podendo provocar 

Muito ocasionalmente, os 

eventos tromboembólicos 

arteriais ou venosos podem 

causar incapacidade grave 

permanente, como por 

A inclusão de exemplos seria 

uma solução apropriada para 

esclarecer com precisão o 

que seria uma ‘incapacidade 

grave permanente’. 
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risco para a vida da usuária ou 

podem inclusive ser fatais. 

exemplo..., podendo 

provocar risco para a vida da 

usuária ou podem inclusive 

ser fatais. 

13 

Yasmin® pode interferir na 

eficácia de outros 

medicamentos como, por 

exemplo:  

- ciclosporina  

-antiepiléptico lamotrigina  

- melatonina  

- midazolam  

- teofilina  

- tizanidina 

Yasmin® pode interferir na 

eficácia de medicamentos 

que contenham:  

- ciclosporina, como 

medicamentos para .... 

- antiepiléptico lamotrigina, 

como medicamentos para .... 

- melatonina, como 

medicamentos para .... 

- midazolam, como 

medicamentos para .... 

- teofilina, como 

medicamentos para .... 

- tizanidina, como 

medicamentos para .... 

A lista traz precisamente 

certos princípios ativos que 

podem ter sua eficácia 

prejudicada, caso haja 

interação com Yasmin®. 

Entretanto, a indicação 

anterior é mais geral, ao se 

referir a eles como 

‘medicamentos’. Além disso, 

é necessário indicar 

exemplos de medicamentos 

que contenham tais 

princípios, a fim de facilitar 

sua identificação por parte do 

leitor. 

14 

- tabagismo (com consumo 

elevado de cigarros e aumento 

da idade, o risco torna-se ainda 

maior, especialmente em 

mulheres com idade superior a 

35 anos). [...] 

- tabagismo (com consumo 

elevado de cigarros – acima 

de X maços por dia – e 

aumento da idade, o risco 

torna-se ainda maior, 

especialmente em mulheres 

com idade superior a 35 

anos). [...] 

A indicação da quantidade de 

maços consumidos por dia 

traria maior precisão à 

construção ‘consumo 

elevado’. 

15 

A cartela de Yasmin® contém 

21 comprimidos revestidos. No 

verso da cartela encontra-se 

indicado o dia da semana em 

que você deve tomar cada 

comprimido. Tome um 

comprimido por dia, 

aproximadamente à mesma 

hora, com auxílio de um pouco 

de líquido, se necessário. 

A cartela de Yasmin® 

contém 21 comprimidos 

revestidos. No verso da 

cartela encontra-se indicado 

o dia da semana em que você 

deve tomar cada 

comprimido. Tome um 

comprimido por dia, 

aproximadamente à mesma 

hora, com auxílio de um 

copo de água, se necessário. 

Na construção ‘um pouco de 

líquido’, não estão indicados 

o tipo e a quantidade do 

líquido a ser ingerido com o 

medicamento. A expressão 

pode ser substituída por uma 

mais precisa, como ‘um copo 

de água’. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

5.1.3 Comparação 

A análise da dimensão da concisão nas bulas alemã e brasileira de Yasmin® mostrou 

que ambas apresentam desvios que podem comprometer o grau ideal de concisão dos seus 

respectivos textos. Tais desvios vão de um extremo a outro, resultando ora em falta de 

concisão (repetição de ideia, repetição literal e pleonasmo vicioso), ora em concisão extrema 

(imprecisão). 
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Quadro 9 – Comparação dos desvios à concisão nas bulas alemã e brasileira 

Desvio Alemanha Brasil 

Repetição de ideia X X 

Repetição literal X X 

Pleonasmo vicioso  X 

Imprecisão X X 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Em ambas as bulas, há casos de repetição de ideia e de repetição literal que prejudicam 

a qualidade do texto. Segundo Böttcher (2013: 68), a dupla informação, causada tanto pela 

repetição literal quanto pela repetição de ideias em trechos muito próximos, provoca uma 

barreira para a compreensão de textos com função instrucional, porque o leitor tem sua 

atenção desviada de informações importantes. Göpferich (2009: 163) também concorda que 

as repetições são desnecessárias em alguns casos, e sugere que a otimização dessas passagens 

deve reduzir o trecho redundante ao essencial; isso diminuiria não só o número de caracteres, 

gerando um efeito positivo no espaço disponível da bula, como também contribuiria para uma 

organização melhor das informações.  

Dentre os desvios que denotam falta de concisão, o pleonasmo vicioso é o único que 

foi encontrado apenas na bula brasileira. A partir das otimizações sugeridas, é possível notar 

que pequenas modificações na redação dos trechos já são suficientes para eliminar o que 

estava em excesso. 

Por outro lado, tanto a bula brasileira quanto a bula alemã apresentam muitas 

ocorrências em que há concisão extrema, ou seja, passagens com informações muito gerais 

que não contribuem de maneira efetiva para a construção do modelo mental. Com relação a 

esse desvio, nota-se, em alguns casos, que a bula brasileira acaba por reproduzir a imprecisão 

já existente na bula alemã; isso ocorre porque o texto da bula alemã serve de modelo (ou base) 

para o desenvolvimento da versão brasileira quando o medicamento entra nesse mercado, pois 

o laboratório farmacêutico é alemão (Bayer). Não se sabe se essa relação é direta ou se há um 

texto intermediário, que seria uma tradução do alemão para o inglês, mas é fato que os 

problemas de imprecisão da bula brasileira não são originários nela, mas ‘herdados’ (da bula 

alemã ou da versão intermediária em inglês). Na tabela seguinte, uma comparação de dois 

exemplos pode comprovar essa hipótese: 
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Quadro 10 – Comparação de trechos com desvios de imprecisão nas bulas alemã e brasileira 

Bula alemã Bula brasileira 
Yasmin kann zusammen mit oder ohne 

Nahrungsmittel eingenommen werden, wenn 

notwendig mit etwas Wasser [um pouco de 

água]. 

Tome um comprimido por dia, 

aproximadamente à mesma hora, com auxílio 

de um pouco de líquido, se necessário. 

Die Ausheilung eines Blutgerinnsels ist nicht 

immer vollständig. Selten kann es zu 

schwerwiegenden anhaltenden Beschwerden 

[sintomas graves permanentes] kommen, und 

sehr selten verlaufen Blutgerinnsel tödlich. 

Muito ocasionalmente, os eventos 

tromboembólicos arteriais ou venosos podem 

causar incapacidade grave permanente, 

podendo provocar risco para a vida da usuária 

ou podem inclusive ser fatais. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Apesar disso, a bula alemã possui muitas passagens mais precisas que as mesmas 

reproduzidas na bula brasileira, como mostram os exemplos a seguir: 

Quadro 11 – Comparação de trechos precisos e imprecisos nas bulas alemã e brasileira 

Bula alemã Bula brasileira 

Faktoren, die das Risiko für ein Blutgerinnsel in 

einer Vene erhöhen 

 

Das Risiko für ein Blutgerinnsel mit Yasmin ist 

gering, wird aber durch einige Erkrankungen und 

Risikofaktoren erhöht. Das Risiko ist erhöht: 

- wenn Sie stark übergewichtig [acima do peso] 

sind (Body-Mass-Index oder BMI über 30 

kg/m2) [Índice de Massa Coporal ou IMC 

acima de 30 kg/m2]; 

[...] 

O risco de coágulo arterial ou venoso (por 

exemplo, trombose venosa profunda, 

embolia pulmonar, ataque cardíaco) ou 

derrame aumenta: 

[...] 

- se você estiver acima do peso; 

[...] 

Faktoren, die das Risiko für ein Blutgerinnsel in 

einer Vene erhöhen 

 

Das Risiko für ein Blutgerinnsel mit Yasmin ist 

gering, wird aber durch einige Erkrankungen und 

Risikofaktoren erhöht. Das Risiko ist erhöht: 

[...] 

- wenn bei einem Ihrer nächsten Angehörigen 

in jungen Jahren (d. h. jünger als 50 Jahre) 

[parentes próximos em idades jovens (ou seja, 

mais jovens que 50 anos] ein Blutgerinnsel im 

Bein, der Lunge oder in einem anderen Organ 

aufgetreten ist. In diesem Fall haben Sie 

womöglich eine erbliche Blutgerinnungsstörung; 

[...] 

O risco de coágulo arterial ou venoso (por 

exemplo, trombose venosa profunda, 

embolia pulmonar, ataque cardíaco) ou 

derrame aumenta: 

[...] 

- se qualquer familiar direto seu teve um 

coágulo (trombose nas pernas, pulmão 

(embolia pulmonar) ou qualquer outra parte 

do corpo), ataque cardíaco ou derrame em 

idade jovem, ou se você ou qualquer 

familiar tiver ou suspeitar de predisposição 

hereditária. Neste caso você deve ser 

encaminhada a um especialista antes de 

decidir pelo uso de qualquer contraceptivo 

hormonal combinado. [...] 
Flugreisen (> 4 Stunden) [Viagens de avião 

(acima de 4 horas)] können Ihr Risiko für ein 

Blutgerinnsel vorübergehend erhöhen, 

(Informação não contemplada na bula 

brasileira) 
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insbesondere wenn bei Ihnen weitere der 

aufgeführten Faktoren vorliegen. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

5.2 Correção 

5.2.1  Alemanha 

Na bula alemã, foram observados dois tipos de desvios à correção: os erros de gênero 

e os erros de língua. Não foram encontrados erros de diretriz, o que significa que o texto está 

de acordo com a Lei de Medicamentos, legislação que regulamenta a produção do texto das 

bulas na Alemanha, ou seja, todas as informações obrigatórias e frases de alerta estão no 

texto, e a ordem dessas informações corresponde à ordem prescrita. 

De acordo com o conceito de compreensibilidade desenvolvido por Göpferich (2009), 

denominou-se erro de gênero qualquer tipo de escolha inadequada para o modelo mental de 

convenção. Na bula alemã, a passagem destacada no exemplo 1 da tabela no apêndice 

apresenta algumas construções que não são características do gênero ‘bula de medicamento’, 

como: o uso da voz passiva (‘wurde festgestellt’, ‘werden entdeckt’) [‘foi constatado’, ‘foi 

descoberto’], nominalizações (‘das Auftreten’, ‘nach Absetzen’) [‘o surgimento’, ‘após 

suspensão’], emprego de sujeito indefinido (‘es ist möglich’, ‘es ist aber nicht bekannt’) [‘é 

possível’, ‘mas não é conhecido’]. Tais aspectos são mais comuns na linguagem de gêneros 

do âmbito acadêmico.  

Além disso, o fato de estarem concentrados em certas passagens do item 2 (‘Was 

sollten Sie vor der Einnahme von Yasmin beachten?’) [O que você deveria considerar antes 

do uso de Yasmin?] leva a crer que esses trechos tenham sido extraídos diretamente da bula 

do profissional de saúde ou dos textos que serviram como fonte de informação para a 

elaboração da bula (por exemplo, artigos e relatórios científicos), mas sem adaptação ao 

gênero ‘bula de medicamento’ nem ao seu destinatário.  

A mudança não motivada do tratamento ao leitor (mudança de perspectiva), que 

ocorre quando o produtor do texto trata o leitor ora como interlocutor direto na comunicação 

(você), ora como objeto da mensagem (a usuária), também dificulta a compreensão do texto, 

uma vez que o leitor precisa constantemente mudar a perspectiva para saber com quem e 

sobre quem se fala, antes de se concentrar na informação transmitida. Na bula analisada, essa 

situação se deve ao emprego da terceira pessoa do singular ou plural para fazer referência ao 
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leitor da bula (‘Anwenderinnen von Kombinationspillen’, ‘Pillenanwenderinnen’) [‘usuárias 

de pílulas combinadas’, ‘usuárias de pílulas’]. 

Quanto aos erros de língua, foram encontradas poucas ocorrências desse desvio no 

texto da bula alemã (exemplos 2, 3 e 4). Trata-se de erros relativamente simples, que não 

devem interferir na compreensão do texto, uma vez que podem ser compensados mentalmente 

pelo leitor de maneira muito natural, como é o caso dos exemplos 3 e 4, ou talvez não sejam 

percebidos por ele, como o exemplo 2. 

No exemplo 2, o pronome possessivo ‘ihren’, em ‘ihren Arzt’ [‘seu médico’] deveria 

ser escrito com letra maiúscula (‘Ihren’), pois se refere ao pronome de tratamento formal ‘Sie’ 

para a segunda pessoa do singular, empregado no decorrer de todo o texto para tratar 

diretamente a leitora da bula. Quando escrito com letra minúscula, ‘ihr-’ é o possessivo 

referente aos pronomes pessoais ‘sie’ (3ª pessoa do singular feminino) e ‘sie’ (3ª pessoa do 

plural). Apesar disso, é provável que esse erro não traga prejuízo ao texto nem dificuldades ao 

leitor, porque é apenas uma ocorrência ao longo de toda bula; além disso, o co-texto pode 

ajudar a compensar essa falha, já que anteriormente e posteriormente há referências ao 

pronome pessoal ‘Sie’. Sendo assim, é possível que a origem desse desvio tenha sido um erro 

de digitação. 

O exemplo 3 traz um problema relacionado à oração no modo imperativo. Na língua 

alemã, a formação do imperativo para o pronome de tratamento ‘Sie’ se dá a partir do 

indicativo, com a inversão entre o verbo conjugado e esse pronome: ‘Sie nehmen die 

Tabletten’ [‘Você toma os comprimidos’] (indicativo) e ‘Nehmen Sie die Tabletten’ [‘Tome 

os comprimidos’] (imperativo). No exemplo analisado, a inversão não ocorre e a oração 

permanece no modo indicativo, quando na verdade não se trata de uma constatação, mas de 

uma instrução. Mesmo assim, a leitora pode perceber que a oração tem uma instrução para 

ela, uma vez que o título e o subtítulo já sinalizaram essa condição (‘Wie ist Yasmin 

einzunehmen?’ [Como Yasmin deve ser usado?] e ‘Wenn Sie die Einnahme von Yasmin 

vergessen haben’ [Se você se esqueceu da ingestão de Yasmin], respectivamente). 

No exemplo 4, há um caso de erro de digitação: o verbo ‘aufbewahren’ [conservar] 

tem um espaçamento entre as letras ‘a’ e ‘u’ que não faz parte da palavra. Como esse erro de 

digitação não compromete o significado da palavra, ele pode ser compensado mentalmente 

sem dificuldades pelo leitor. 
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Quadro 12 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de erros de língua 

 
Trecho Otimização Comentários 

2 

Achten Sie bitte aufmerksam 

auf Symptome eines 

Blutgerinnsels und wenden Sie 

sich an ihren Arzt, wenn Sie 

vermuten, diese zu haben (siehe 

Abschnitt 2, „Blutgerinnsel“). 

Achten Sie bitte aufmerksam 

auf Symptome eines 

Blutgerinnsels und wenden 

Sie sich an Ihren Arzt, wenn 

Sie vermuten, diese zu haben 

(siehe Abschnitt 2, 

„Blutgerinnsel“). 

O pronome possessivo de 

‚Sie‘ é ‘Ihr-’, com inicial 

maiúscula; ‘ihr-’, com inicial 

minúscula é o possessivo de 

‘sie’ (terceira pessoa do 

singular feminino) 

3 

Sie nehmen keine weiteren 

Filmtabletten mehr ein und 

beginnen sofort mit der 

einnahmefreien Pause von 7 

Tagen (der Tag, an dem Sie die 

Tablette vergessen haben, muss 

mitgezählt werden). 

Nehmen Sie keine weiteren 

Filmtabletten mehr ein und 

beginnen sofort mit der 

einnahmefreien Pause von 7 

Tagen (der Tag, an dem Sie 

die Tablette vergessen haben, 

muss mitgezählt werden). 

Para o pronome ‘Sie’, o 

imperativo se forma com a 

inversão da posição entre o 

verbo e o sujeito (Nehmen 

Sie). ‘Sie nehmen’ é uma 

afirmação. 

4 
Nicht über 25°C lagern. In der 

Originalverpackung a 

ufbewahren. 

Nicht über 25°C lagern. In 

der Originalverpackung 

aufbewahren. 

Correção do erro de 

digitação: ‘aufbewahren’ ao 

invés de ‘a ufbewahren’. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

5.2.2  Brasil 

Após a análise da bula brasileira, concluiu-se que o texto apresenta erros de gênero, 

erros de diretriz e erros de língua, ou seja, os três tipos de erros da dimensão Correção. 

Assim como na bula alemã, em diversas passagens da bula brasileira também foram 

percebidas inadequações relacionadas à constituição do gênero textual, ou seja, construções 

que não são características do gênero ‘bula de medicamentos’, entre elas: voz passiva (‘foram 

observados’, exemplo 1), sujeito indefinido (‘observou-se’, exemplo 2; ‘não se sabe’, 

exemplo 1), citação (exemplo 3), referência a pesquisas e estudos teóricos e práticos (‘Alguns 

estudos indicaram que...’, exemplo 1; ‘em estudos realizados com mulheres que...’, exemplo 

2) e imparcialidade (‘existe a possibilidade teórica de...’, exemplo 2; ‘mas continua existindo 

a possibilidade teórica de...’, exemplo 1) 
187

.  

Tais características são mais comuns em gêneros do âmbito acadêmico e o fato de 

estarem concentradas em certas passagens do item 4 (‘O que devo saber antes de usar este 

medicamento?’) leva a crer que esses trechos tenham sido extraídos diretamente da bula do 

profissional de saúde ou dos textos que serviram como fonte de informação para a elaboração 

                                                           
187

 Os exemplos citados (1, 2 e 3), encontram-se na respectiva tabela do apêndice. 
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da bula, por exemplo artigos e relatórios científicos, sem adaptação ao gênero da bula nem ao 

seu novo destinatário, o paciente. 

 A mudança não motivada do tratamento ao leitor (ou mudança de perspectiva), que 

ocorre quando o produtor do texto trata o receptor ora como interlocutor direto na 

comunicação (você), ora como objeto da mensagem (‘as usuárias de contraceptivos orais’, 

exemplo 1; ‘da usuária’, exemplo 1; ‘em usuárias de Yasmin’, exemplo 2), também dificulta a 

compreensão do texto, uma vez que o leitor precisa constantemente mudar a perspectiva para 

saber com quem e sobre quem se fala antes de se concentrar na informação transmitida. Com 

a publicação do Guia de Redação de Bulas em 2009, ficou estabelecido que o leitor da bula 

seria tratado de maneira direta pelo pronome ‘você’, já que essa forma de tratamento 

privilegia o uso da voz ativa, enfatiza a ação e confere um tom mais pessoal à comunicação, 

como se o produtor da bula estivesse dialogando com ele. 

 Na bula brasileira analisada, também foram encontrados alguns erros com relação às 

diretrizes institucionais (exemplos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10). Esse tipo de erro acontece quando a 

legislação prevê determinado padrão (linguístico, informacional ou de configuração) para a 

elaboração do texto, mas que na prática não é cumprido. As bulas brasileiras devem seguir as 

determinações da RDC 47/09 (as sugestões do Guia de Redação de Bulas não são 

obrigatórias), caso contrário, a aprovação do registro do medicamento pode ficar 

comprometida. 

 Os exemplos 4, 5, 6 e 7 mostram frases de alerta que não são reproduzidas da maneira 

que constam na legislação. Ainda assim, as alterações não são significativas, e por isso não 

devem prejudicar a mensagem principal do alerta. 

 Quadro 13 – Comparação entre frases de alerta na legislação e na bula brasileiras 

 
Frases de alerta na legislação Frases de alerta na bula 

4 

“Não use medicamento com o prazo de 

validade vencido.” 

“Para sua segurança, mantenha o 

medicamento na embalagem original.” 

“Não use medicamento com o prazo de 

validade vencido. Guarde-o em sua 

embalagem original.” 

5 

“Antes de usar, observe o aspecto do 

medicamento.” 

“Caso você observe alguma mudança no 

aspecto do medicamento que ainda esteja no 

prazo de validade, consulte o médico ou o 

farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.” 

“Antes de usar, observe o aspecto do 

medicamento. Caso ele esteja no prazo de 

validade e você observe alguma mudança no 

aspecto, consulte o farmacêutico para saber se 

poderá utilizá-lo.” 
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6 

“Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou 

farmacêutico o aparecimento de reações 

indesejáveis pelo uso do medicamento.” 

“Informe a empresa sobre o aparecimento de 

reações indesejáveis e problemas com este 

medicamento, entrando em contato através do 

Sistema de Atendimento ao Consumidor 

(SAC).” 

“Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou 

farmacêutico o aparecimento de reações 

indesejáveis pelo uso do medicamento. 

Informe também à empresa através do seu 

serviço de atendimento.” 

7 

“Em caso de uso de grande quantidade deste 

medicamento, procure rapidamente socorro 

médico e leve a embalagem ou bula do 

medicamento, se possível.” 

“Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 

6001, se você precisar de mais orientações 

sobre como proceder.” 

“Em caso de uso de grande quantidade deste 

medicamento, procure rapidamente socorro 

médico e leve a embalagem ou bula do 

medicamento, se possível. Ligue para 0800 

722 6001, se você precisar de mais 

orientações.” 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

 Por outro lado, o exemplo 8 apresenta uma falha mais grave, já que se trata da 

ausência de uma frase de alerta obrigatória (no apêndice). Embora a informação sobre a 

lactose já esteja presente na lista de excipientes que aparece no início da bula, ela deveria ser 

retomada também ao longo do texto para garantir que a leitora veja a informação, pois é 

pouco provável que ele se atente aos excipientes, e para reforçar essa informação, evitando as 

consequências sérias que podem ocorrer caso uma paciente intolerante à lactose faça uso de 

um medicamento que contenha a substância. Nesse caso, a frase de alerta “Este medicamento 

contém LACTOSE” também deveria estar no item 4 (‘O que devo saber antes de usar este 

medicamento?’), de acordo com o anexo I da RDC 47/09: “No caso de advertências e 

precauções para o uso de princípios ativos, classe terapêutica e excipientes, incluir, em 

negrito, as frases de alerta previstas em norma específica.” 

 Outro erro de correção relacionado às diretrizes ocorre quando informações e subitens 

não são colocados no item determinado pela legislação que, como se sabe, estabelece também 

a ordem em que cada conteúdo da bula deve aparecer no texto. No exemplo 9 (do apêndice), o 

subitem ‘Informações adicionais para populações especiais’ encontra-se no item 6 (‘Como 

devo usar este medicamento?’), mas deveria estar no item 3 (‘Quando não devo usar este 

medicamento?’) ou 4 (‘O que devo saber antes de usar este medicamento?’) ; e o subitem 

‘Yasmin, a gravidez e a amamentação’, do exemplo 10, deveria estar no item 3 (‘Quando não 

devo usar este medicamento?’), e não no item 4 (‘O que devo saber antes de usar este 

medicamento?’), de acordo com a RDC 47/09. Esse tipo de erro interfere na tentativa de 

padronização das bulas, um dos objetivos da legislação, já que um texto com pouca variação 
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pode ser reproduzido várias vezes da mesma forma e isso facilita a localização das 

informações pelo leitor. 

 Os erros de língua podem ser divididos em dois grupos: o grupo dos erros que 

prejudicam a compreensão do texto, e o grupo dos que não interferem na compreensão. 

Segundo Böttcher (2013: 72), os erros linguísticos que não afetam a compreensão do texto 

são aqueles que não são percebidos pelo leitor ou que podem ser compensados/ corrigidos 

mentalmente por ele sem muito esforço, ao contrário dos que afetam a compreensão. 

Dentre os erros de língua pouco ou nada comprometedores na bula brasileira estão: 

falta de acento indicativo de crase (exemplo 11); alternância aleatória/uso indiscriminado dos 

pronomes demonstrativos ‘esse/este’ e suas variações (exemplos 12, 13 e 14); ausência da 

vírgula para marcar elementos deslocados na frase (exemplos 15, 16 e 17); ausência da 

vírgula antes da nomeação de exemplos (exemplo 18) e falta de paralelismo (exemplos 20 e 

21). Na tabela que se segue, esses erros estão comentados individualmente e acompanhados 

de uma sugestão de otimização. 

Quadro 14 – Otimização de trechos da bula brasileira com desvios de erros de língua (Parte I) 

 
Trecho Otimização Comentários 

11 

Estas propriedades especiais 

fazem da drospirenona um 

hormônio similar a 

progesterona (hormônio 

feminino que o corpo produz). 

Estas propriedades especiais 

fazem da drospirenona um 

hormônio similar à 

progesterona (hormônio 

feminino que o corpo 

produz). 

Falta de acento indicativo de 

crase na expressão ‘similiar 

a’, já que o substantivo 

ligado a ela é feminino (a 

progesterona). 

12 

Yasmin® é um contraceptivo 

oral combinado. Cada 

comprimido revestido contém 

uma combinação de dois 

hormônios femininos: a 

drospirenona (progestógeno) e 

o etinilestradiol (estrogênio). 

Devido às pequenas 

concentrações destes 

hormônios, considera-se 

Yasmin® um contraceptivo 

combinado de baixa dose. 

Yasmin® é um contraceptivo 

oral combinado. Cada 

comprimido revestido 

contém uma combinação de 

dois hormônios femininos: a 

drospirenona (progestógeno) 

e o etinilestradiol 

(estrogênio). Devido às 

pequenas concentrações 

desses hormônios, considera-

se Yasmin® um 

contraceptivo combinado de 

baixa dose. 

Retomada de itens 

imediatamente anteriores: a 

drospirenona (progestógeno) 

e o etinilestradiol 

(estrogênio), portanto, a 

forma correta é ‘desses’. 

13 

O índice de falha pode 

aumentar quando há 

esquecimento de tomada dos 

comprimidos ou quando estes 

são tomados incorretamente, ou 

ainda [...] 

O índice de falha pode 

aumentar quando há 

esquecimento de tomada dos 

comprimidos ou quando 

esses são tomados 

incorretamente, ou ainda [...] 

Retomada de item 

imediatamente anterior: 

‘comprimidos’, portanto, a 

forma correta é ‘esses’. 



151 
 

14 

O risco de ocorrência de 

tromboembolismo venoso é 

mais elevado durante o 

primeiro ano de uso. Este 

aumento no risco está presente 

em [...] 

O risco de ocorrência de 

tromboembolismo venoso é 

mais elevado durante o 

primeiro ano de uso. Esse 

aumento no risco está 

presente em [...] 

Retomada de informação 

imediatamente anterior: ‘o 

risco é aumentado’, portanto, 

a forma correta é ‘esse’. 

15 

Em casos isolados esses 
tumores podem causar 

hemorragias internas com risco 

para a vida da paciente. 

Em casos isolados, esses 
tumores podem causar 

hemorragias internas com 

risco para a vida da paciente. 

Ausência de vírgula após 

elementos deslocados na 

oração (‘Em casos isolados’). 

16 

No verso da cartela encontra-

se indicado o dia da semana em 

que você deve tomar cada 

comprimido. 

No verso da cartela, 

encontra-se indicado o dia 

da semana em que você deve 

tomar cada comprimido. 

Ausência de vírgula após 

elementos deslocados na 

oração (‘No verso da 

cartela’). 

17 

[...] derrame, tais como: 

diminuição da sensibilidade ou 

da força motora afetando, de 

forma súbita a face, braço ou 

perna, especialmente em um 

lado do corpo, [...] 

[...] derrame, tais como: 

diminuição da sensibilidade 

ou da força motora afetando, 

de forma súbita, a face, 

braço ou perna, 

especialmente em um lado do 

corpo, [...] 

Ausência de vírgula para 

delimitar elementos 

intercalados na oração (‘de 

forma súbita’). 

18 

história atual ou anterior de um 

certo tipo de enxaqueca 

acompanhada por sintomas 

neurológicos focais tais como 
sintomas visuais, dificuldade 

para falar, fraqueza ou 

adormecimento em qualquer 

parte do corpo; 

história atual ou anterior de 

um certo tipo de enxaqueca 

acompanhada por sintomas 

neurológicos focais, tais 

como sintomas visuais, 

dificuldade para falar, 

fraqueza ou adormecimento 

em qualquer parte do corpo; 

Ausência de vírgula antes da 

enumeração de exemplos 

(‘tais como’). 

20 

Se você tomar todos os 

comprimidos sempre no mesmo 

horário e não houve vômito 

[...] 

Se você tomar todos os 

comprimidos sempre no 

mesmo horário e não houver 

vômito [...]  

Se você tomou todos os 

comprimidos sempre no 

mesmo horário e não houve 

vômito [...] 

Falta de paralelismo; é 

possível optar por uma das 

variações: ‘se você tomar’/ ‘e 

não houver’ ou ‘se você 

tomou’/ ‘e não houve’. 

21 

Comprimidos revestidos de cor 

amarelo claro, sem cheiro 

(odor) ou gosto característico. 

Comprimidos revestidos de 

cor amarelo claro, sem cheiro 

(odor), sem gosto 

característico. 

Falta de paralelismo; na 

ocorrência retirada da própria 

bula, a impressão que se tem 

é a de que o produto tem 

cheiro e gosto, porém 

nenhum dos dois é 

característico, quando na 

verdade o produto não tem 

cheiro e somente o gosto não 

é característico.  

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Já os erros de língua que podem dificultar a compreensão do texto estão relacionados 

às regras de colocação da vírgula. No exemplo 22, a ausência da vírgula para separar a oração 

subordinada condicional da oração principal causa a impressão de que ‘comprimidos’ é o 
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sujeito do verbo ‘podem’, o que só será corrigido após a leitura da segunda parte da oração, 

quando se sabe que ‘enjôos, vômitos ou sangramento vaginal discreto’ são o sujeito de 

‘podem’, na verdade.  

Quadro 15 – Otimização de trechos da bula brasileira com desvios de erros de língua (Parte 

II) 

 
Trecho Otimização Comentários 

22 

Caso você tome vários 

comprimidos de Yasmin® 

podem ocorrer enjôos, vômitos 

ou sangramento vaginal 

discreto. 

Caso você tome vários 

comprimidos de Yasmin®, 

podem ocorrer enjôos, 

vômitos ou sangramento 

vaginal discreto. 

A vírgula deve separar a 

oração subordinada 

condicional (‘Caso você 

tome vários comprimidos 

de Yasmin®’) da oração 

seguinte (‘podem ocorrer 

enjôos, vômitos ou 

sangramento vaginal 

discreto’). 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

No exemplo 23, os elementos da enumeração que lista possíveis sintomas de 

angioedema deveriam ser separados por ponto e vírgula, conforme é sugerido no Guia de 

Redação de Bulas (2009: 09), de modo que a vírgula ficasse reservada para separar os itens 

dentro do próprio exemplo e informações adicionais. 

Quadro 16 – Otimização de trechos da bula brasileira com desvios de erros de língua (Parte 

III) 

 
Trecho Otimização Comentários 

23 

Consulte seu médico 

imediatamente se você 

apresentar sintomas de 

angioedema, tais como: 

inchaço do rosto, língua e/ou 

garganta, dificuldade para 

engolir ou urticária junto com 

dificuldade para respirar. 

Consulte seu médico 

imediatamente se você 

apresentar sintomas de 

angioedema, tais como: 

inchaço do rosto, língua 

e/ou garganta; dificuldade 

para engolir e urticária, 

além de dificuldade para 

respirar. 

A enumeração dos exemplos 

deve ser separada por ponto e 

vírgula, de modo que a 

vírgula fique reservada para 

separar os itens dentro do 

próprio exemplo (inchaço do 

rosto, língua e/ou garganta). 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

 Nos exemplos 19, 24, 25, 26 e 27, a ausência/presença indiscriminada da vírgula 

provoca certa confusão entre oração subordinada adjetiva restritiva e explicativa. Na primeira, 

“a informação introduzida serve para identificar um subconjunto dentro do conjunto [...]”, já 
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na segunda, “a informação introduzida é suplementar, não servindo para identificar nenhum 

subconjunto dentro do conjunto [...]” (NEVES, 2000: 375). Cunha e Cintra (2001: 649) 

explicam a relação entre a vírgula e as orações subordinadas adjetivas restritivas e 

explicativas:  

 
As restritivas, necessárias ao sentido da frase, ligam-se a um substantivo (ou 

pronome) antecedente sem pausa, razão porque dele não se separam, na 

escrita, por vírgulas. Já as explicativas, denotadoras de uma qualidade 

acessória do antecedente – e, portanto, dispensáveis ao sentido essencial da 

frase –, separam-se dele por uma pausa, indicada na escrita por vírgula. 

 

 Tendo em vista essas regras de colocação de vírgula, os trechos com erros podem ser 

otimizados da seguinte forma: 

Quadro 17 – Otimização de trechos da bula brasileira com desvios de erros de língua (Parte 

IV) 

 
Trecho Otimização Comentários 

19 

O risco de ocorrência de 

tromboembolismo venoso em 

usuárias de pílulas contendo 

baixa dose de estrogênio (<0,05 

mg de etinilestradiol) é duas a 

três vezes maior que em não 

usuárias de COCs, que não 

estejam grávidas e permanece 

menor do que o risco associado 

à gravidez e ao parto. 

O risco de ocorrência de 

tromboembolismo venoso em 

usuárias de pílulas contendo 

baixa dose de estrogênio 

(<0,05 mg de etinilestradiol) 

é duas a três vezes maior que 

em não usuárias de COCs 

que não estejam grávidas e 

permanece menor do que o 

risco associado à gravidez e 

ao parto. 

‘que não estejam grávidas’ é 

uma oração subordinada 

adjetiva restritiva que limita 

o grupo de ‘não usuárias de 

COCs’ e, portanto, não deve 

ser separada por vírgula. 

24 

presença de um alto risco para a 

formação de coágulos arteriais 

ou venosos (veja item 

“Contraceptivos e a trombose” 

e consulte seu médico que irá 

decidir se você poderá utilizar 

Yasmin®); 

presença de um alto risco 

para a formação de coágulos 

arteriais ou venosos (veja 

item “Contraceptivos e a 

trombose” e consulte seu 

médico, que irá decidir se 

você poderá utilizar 

Yasmin®); 

‘que irá decidir se você 

poderá utilizar Yasmin®’ é 

uma oração subordinada 

adjetiva explicativa que 

complementa a ação de 

‘médico’ e, portanto, deve 

ser separada por vírgula. 

25 

hipersensibilidade (alergia) a 

qualquer um dos componentes 

de Yasmin®. O que pode 

causar, por exemplo, coceira, 

erupção cutânea ou inchaço. 

hipersensibilidade (alergia) a 

qualquer um dos 

componentes de Yasmin®, 

o que pode causar, por 

exemplo, coceira, erupção 

cutânea ou inchaço. 

‘o que pode causar, por 

exemplo, coceira, erupção 

cutânea ou inchaço’ é uma 

oração subordinada à 

‘hipersensibilidade’, 

portanto, a separação se dá 

por meio de vírgula e não de 

ponto final. 

26 

[...] trombose venosa profunda, 

tais como: inchaço de uma 

perna ou ao longo de uma veia 

da perna, dor ou sensibilidade 

[...] trombose venosa 

profunda, tais como: inchaço 

de uma perna ou ao longo de 

uma veia da perna; dor ou 

A enumeração dos exemplos 

deve ser separada por ponto e 

vírgula, de modo que a 

vírgula fique reservada para 
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na perna que pode ser sentida 

apenas quando você estiver 

em pé ou andando, sensação 

aumentada de calor na perna 

afetada, vermelhidão ou 

descoloramento da pele da 

perna; 

sensibilidade na perna, que 

pode ser sentida apenas 

quando você estiver em pé 

ou andando; sensação 

aumentada de calor na perna 

afetada; vermelhidão ou 

descoloramento da pele da 

perna; 

marcar a oração subordinada 

adjetiva explicativa ‘que 

pode ser sentida apenas 

quando você estiver em pé 

ou andando’. 

27 

[...] embolia pulmonar, tais 

como: início súbito de falta 

inexplicável de ar ou respiração 

rápida, tosse de início abrupto 

que pode levar a tosse com 

sangue, dor aguda no peito 

que pode aumentar com a 

respiração profunda, 

ansiedade, tontura grave ou 

vertigem, batimento cardíaco 

rápido ou irregular.  

[...] embolia pulmonar, tais 

como: início súbito de falta 

inexplicável de ar ou 

respiração rápida; tosse de 

início abrupto que pode levar 

a tosse com sangue; dor 

aguda no peito que pode 

aumentar com a respiração 

profunda; ansiedade; tontura 

grave ou vertigem; batimento 

cardíaco rápido ou irregular. 

A enumeração dos exemplos 

deve ser separada por ponto e 

vírgula, de modo que a 

vírgula fique reservada para 

marcar a oração subordinada 

adjetiva explicativa ‘que 

pode aumentar com a 

respiração profunda’. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

5.2.3  Comparação 

Quadro 18 – Comparação dos desvios à correção nas bulas alemã e brasileira 

Desvio Alemanha Brasil 

Erro de gênero X X 

Erro de diretriz  X 

Erro de língua X X 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Em geral, o texto analisado da bula alemã apresenta poucos erros. Segundo Böttcher 

(2013: 72), “isso corresponde às expectativas, trata-se de [...] textos redigidos e 

redacionalmente trabalhados por autores competentes” 
188

 Os poucos erros identificados não 

dificultam a compreensão, pois trata-se de desvios que podem ser compensados mentalmente 

de maneira natural pelo leitor no decorrer do texto, conforme já comentado no momento da 

análise. 

Por sua vez, a bula brasileira apresenta erros dos três tipos na dimensão Correção: 

erros de gênero, erros de diretriz e erros de língua, sendo que certas ocorrências nessa última 

categoria podem prejudicar a compreensão do texto ou mesmo levar à total incompreensão. 

                                                           
188

 Dies entspricht den Erwartungen, handelt es sich [...] um von kompetenten Autoren verfasste und redaktionell 

bearteitete Texte. 
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Como visto na análise, erros de língua, principalmente aqueles de pontuação envolvendo a 

colocação de vírgulas, podem afetar de maneira negativa a compreensibilidade do texto e 

trazer dificuldades ao leitor, uma vez que tornam as orações ambíguas ou confusas. Nesses 

casos, é provável que o leitor precise fazer um esforço maior para entender determinado 

trecho, por exemplo, relendo-o várias vezes ou retornando ao parágrafo anterior, o que 

compromete a dinâmica do texto instrucional.  

Dentre os erros de diretriz apontados na bula brasileira, aquele envolvendo a frase de 

alerta “Este medicamento contém lactose” é considerado o mais grave, pois sua ausência pode 

causar um grande impacto na saúde de pacientes com intolerância a essa substância. 

Por fim, apesar de as inadequações ao gênero não dificultarem a compreensão do texto 

tanto quanto os outros erros, elas podem causar certo desconforto na leitura, principalmente as 

mudanças de perspectiva. Entretanto, é conveniente ressaltar que um dos trechos identificados 

na bula brasileira com erro de gênero foi incorporado a partir do texto da bula alemã (fato que 

também chamou a atenção em alguns trechos analisados na dimensão Concisão), conforme 

pode ser observado na comparação a seguir: 

Quadro 19 – Comparação de trechos com erros de gênero nas bulas alemã e brasileira 

Bula alemã Bula Brasileira 

Brustkrebs wurde bei Anwenderinnen von 

Kombinationspillen geringfügig öfter 

festgestellt, es ist aber nicht bekannt, ob dies 

auf die Anwendung zurückzuführen ist. 

Beispielsweise ist es möglich, dass mehr 

Tumore bei Anwenderinnen von 

Kombinationspillen entdeckt werden, weil 

diese vom Arzt öfter untersucht werden. Das 

Auftreten von Brustkrebs nimmt allmählich 

nach Absetzen kombinierter hormonaler 

Empfängnisverhütungsmittel ab. Es ist wichtig, 

dass Sie regelmäßig Ihre Brüste untersuchen 

und Sie sollten Ihren Arzt aufsuchen, wenn Sie 

einen Knoten spüren. 

In seltenen Fällen traten gutartige, noch 

seltener bösartige Lebertumore bei 

Pillenanwenderinnen auf. Suchen Sie Ihren 

Arzt auf, wenn Sie ungewöhnliche starke 

Schmerzen im Oberbauch haben. 

O câncer de mama é diagnosticado com uma 

frequência um pouco maior entre as usuárias 

dos contraceptivos orais, mas não se sabe se 

esse aumento é devido ao uso do contraceptivo. 

Pode ser que esta diferença esteja associada à 

maior frequência com que as usuárias de 

contraceptivos orais consultam seus médicos. 

O risco de câncer de mama desaparece 

gradualmente após a descontinuação do uso do 

contraceptivo hormonal combinado. É 

importante examinar as mamas regularmente e 

contatar o médico se você sentir qualquer caroço 

nas mamas. 

Em casos raros, foram observados tumores 

benignos de fígado e, mais raramente, 

tumores malignos de fígado nas usuárias de 

contraceptivos orais. Em casos isolados esses 

tumores podem causar hemorragias internas 

com risco para a vida da paciente. 

Consulte imediatamente o seu médico, caso você 

sinta dor abdominal intensa. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 
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Na bula brasileira, também há outros trechos que têm inconformidades com relação ao 

gênero, mas que não estão na bula alemã. É possível que esses trechos tenham sido incluídos 

posteriormente, apenas na versão brasileira do texto. 

5.3 Motivação 

Em gêneros de função instrucional, a motivação que impulsiona os leitores a entrarem 

em contato com o texto geralmente tem origem externa a ele. No caso específico das bulas de 

medicamento, Schuldt (1992: 54) indica que os motivos para a leitura/consulta variam de 

acordo com dois fatores centrais, que são a personalidade do paciente e o tipo de venda do 

medicamento (se é vendido apenas sob prescrição médica ou se possui venda livre). 

A personalidade do paciente pode trazer motivos ligados aos sentimentos de medo, 

desconfiança, insegurança ou mesmo de curiosidade e interesse com relação ao medicamento 

e ao tratamento proposto. Já os tipos de venda do medicamento trazem, com maior ou menor 

intensidade, os motivos práticos, relacionados ao uso/manuseio/aplicação ou ingestão do 

produto, como dosagem, horário etc. 

 Sendo assim, as características internas do texto não são as principais motivadoras da 

leitura de uma bula; no entanto, elas podem desmotivar o leitor a prosseguir, por exemplo, se 

desvios de concisão, correção, estrutura, simplicidade e perceptibilidade causarem muitos 

transtornos à compreensibilidade, tornando a leitura mais difícil. 

5.4 Estrutura 

5.4.1 Alemanha 

Na bula alemã, foram constatados desvios ligados tanto à macroestrutura do texto 

quanto à sua microestrutura. 

Referente à macroestrutura, observou-se que a ordem das informações corresponde 

àquela indicada na Lei de Medicamentos, como é possível verificar no quadro comparativo a 

seguir: 
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Quadro 20 – Comparação entre itens na legislação e na bula alemã 

Lei de medicamentos Bula Alemã 

1. Identifizierung des Arzneimittels: 

a) die Bezeichnung des Arzneimittels 

b) die Stoff- oder Indikationsgruppe oder die 

Wirkungsweise; 

Yasmin 0,03 mg/3 mg - Filmtabletten 

Ethinylestradiol und Drospirenon 

2. die Anwendungsgebiete 1. Was ist Yasmin und wofür wird es 

angewendet? 

3. eine Aufzählung von Informationen, die 

vor der Einnahme des Arzneimittels bekannt 

sein müssen: 

a) Gegenanzeigen, 

b) entsprechende Vorsichtsmaßnahmen für 

die Anwendung, 

c) Wechselwirkungen mit anderen 

Arzneimitteln oder anderen Mitteln, soweit 

sie die Wirkung des 

Arzneimittels beeinflussen können, 

d) Warnhinweise 

 

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von 

Yasmin beachten? 

Wann Sie Yasmin nicht anwenden 

dürfen 

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen 

Blutgerinnsel 

Yasmin und Krebs 

Zwischenblutungen 

Was ist zu beachten, wenn Ihre 

Monatsblutung ausbleibt 

Andere Arzneimittel und Yasmin 

Yasmin zusammen mit Nahrungsmitteln 

und Getränken 

Labortests 

Schwangerschaft 

Stillzeit 

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen 

von Maschinen 

Yasmin enthält Lactose 

4. die für eine ordnungsgemäße Anwendung 

erforderlichen Anleitungen über 

a) Dosierung, 

b) Art der Anwendung, 

c)Häufigkeit der Verabreichung, 

erforderlichenfalls mit Angabe des genauen 

Zeitpunkts, zu dem das Arzneimittel 

verabreicht werden kann oder muss, sowie, 

soweit erforderlich und je nach Art des 

Arzneimittels, 

d) Dauer der Behandlung, falls diese 

festgelegt werden soll, 

e) Hinweise für den Fall der Überdosierung, 

der unterlassenen Einnahme oder Hinweise 

auf die Gefahr von unerwünschten Folgen 

des Absetzens, 

f) die ausdrückliche Empfehlung, bei Fragen 

zur Klärung der Anwendung den Arzt oder 

Apotheker zu befragen; 

3. Wie ist Yasmin einzunehmen? 

Wann beginnen Sie mit der Einnahme 

aus dem ersten Folienstreifen? 

Wenn Sie eine größere Menge von 

Yasmin eingenommen haben, als Sie 

sollten 

Wenn Sie die Einnahme von Yasmin 

vergessen haben 

Was müssen Sie beachten, wenn Sie an 

Erbrechen oder schwerem Durchfall 

leiden? 

Verschieben der Blutungstage: Was 

müssen Sie beachten 

Änderung des Wochentages, an dem die 

Blutung einsetzt: Was müssen Sie 

beachten 

Wenn Sie die Einnahme von Yasmin 

abbrechen 

5. die Nebenwirkungen; zu ergreifende 

Gegenmaßnahmen sind, soweit dies nach 

dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen 

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich? 
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Erkenntnisse erforderlich ist, anzugeben; 

den Hinweis, dass der Patient aufgefordert 

werden soll, dem Arzt oder Apotheker jede 

Nebenwirkung mitzuteilen, die in der 

Packungsbeilage nicht aufgeführt ist; 

6. einen Hinweis auf das auf der 

Verpackung angegebene Verfalldatum 

sowie 

a) Warnung davor, das Arzneimittel nach 

Ablauf dieses Datums anzuwenden, 

b)soweit erforderlich besondere 

Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung 

und die Angabe der Haltbarkeit nach 

Öffnung des Behältnisses oder nach 

Herstellung der gebrauchsfertigen 

Zubereitung durch den Anwender, 

c) soweit erforderlich Warnung vor 

bestimmten sichtbaren Anzeichen dafür, 

dass das Arzneimittel nicht mehr zu 

verwenden ist, 

d) vollständige qualitative 

Zusammensetzung nach Wirkstoffen und 

sonstigen Bestandteilen sowie quantitative 

Zusammensetzung nach Wirkstoffen unter 

Verwendung gebräuchlicher Bezeichnungen 

für jede Darreichungsform des 

Arzneimittels, § 10 Abs. 6 findet 

Anwendung, 

e) Darreichungsform und Inhalt nach 

Gewicht, Rauminhalt oder Stückzahl für 

jede Darreichungsform desArzneimittels, 

f) Name und Anschrift des 

pharmazeutischen Unternehmers und, soweit 

vorhanden, seines örtlichen Vertreters, 

g) Name und Anschrift des Herstellers oder 

des Einführers, der das Fertigarzneimittel für 

das 

Inverkehrbringen freigegeben hat; 

5. Wie ist Yasmin aufzubewahren? 

7. das Datum der letzten Überarbeitung der 

Packungsbeilage 

6. Inhalt der Packung und weitere 

Informationen 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Observando a estrutura global da bula alemã, é possível concluir que se trata de uma 

forma coerente de dispor as informações no texto, tendo em vista as características e as 

necessidades do gênero: em primeiro lugar, são contempladas informações que a paciente 

precisa saber antes de dar início ao tratamento com Yasmin®, como indicações do 



159 
 

medicamento, contraindicações, advertências e precauções; logo em seguida, estão as 

instruções de uso, normalmente o que a paciente mais procura na bula.  

Ao contrário dos itens mais gerais, os subitens com informações específicas do 

medicamento não possuem localização preestabelecida pela legislação, por isso algumas 

vezes são inseridos em itens pouco adequados, como é o caso dos exemplos 1, 2, 3, 4 e 5, na 

tabela do apêndice. Apesar de os itens obedecerem à organização proposta pela lei, a 

criação/inserção e a localização de subitens é relativamente flexível, uma vez que estão mais 

especificamente relacionados às características de cada medicamento, por exemplo, 

excipientes, público-alvo, modo de usar etc.  

Os subitens ‘Blutgerinnsel‘ [Trombose] e ‘Yasmin und Krebs’ [Yasmin e câncer] – 

exemplos 1 e 2, respectivamente – pertencem ao item 2 (‘Was sollten Sie vor der Einnahme 

von Yasmin beachten?‘) [O que você deveria considerar antes do uso de Yasmin?], mas 

estariam melhor no item 4 da bula (‘Welche Nebenwirkungen sind möglich?‘) [Quais efeitos 

colaterais são possíveis?]. Esses subitens abordam alguns efeitos colaterais que o 

medicamento pode causar, como ilustram os trechos a seguir:  

 

Durante o uso de um contraceptivo hormonal combinado como Yasmin, o 

risco da formação de trombose é maior do que se você não o usasse. Em 

poucos casos, uma trombose pode obstruir vasos sanguíneos e causar 

problemas graves. 
189;  

 
O câncer de mama foi constatado com uma frequência um pouco maior em 

usuárias de pílulas combinadas, mas não é conhecido se isso está relacionado 

apenas ao uso do medicamento. 
190

  

 

Por exemplo, é possível que mais tumores sejam descobertos em usuárias de 

pílulas combinadas, pois essas mulheres são examinadas com mais 

frequência por seus médicos
 
. 

191
  

 

O surgimentos de câncer de mama diminui gradativamente após a 

interrupção do uso de anticoncepcionais hormonais combinados. 
192

  

 

Essas informações também aparecem no item 4 (‘Welche Nebenwirkungen sind 

möglich?’) [Quais efeitos colaterais são possíveis?], porém de uma maneira muito mais 

                                                           
189

 Bei der Anwendung eines kombinierten hormonalen Kontrazeptivums wie Yasmin ist Ihr Risiko für die 

Ausbildung eines Blutgerinnsels höher als wenn Sie keines anwenden. In seltenen Fällen kann ein Blutgerinnsel 

Blutgefässe verstopfen und schwerwiegende Probleme verursachen 
190

 Brustkrebs wurde bei Anwenderinnen von Kombinationspillen geringfügig öfter festgestellt, es ist aber nicht 

bekannt, ob dies auf die Anwendung zurückzuführen ist. 
191

 Beispielsweise ist es möglich, dass mehr Tumore bei Anwenderinnen von Kombinationspillen entdeckt 

werden, weil diese vom Arzt öfter untersucht werden. 
192

 Das Auftreten von Brustkrebs nimmt allmählich nach Absetzen kombinierter hormonaler 

Empfängnisverhütungsmittel ab. 
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concisa, apenas em forma de referência para avisar que informações mais detalhadas podem 

ser encontradas no item 2 (‘Was sollten Sie vor der Einnahme von Yasmin beachten?‘) [O que 

você deveria considerar antes do uso de Yasmin?]: “Ein erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel in 

Ihren Venen (venöse Thromboembolie [VTE]) oder Ihren Arterien (arterielle 

Thromboembolie [ATE]) besteht bei allen Frauen, die kombinierte hormonale Kontrazeptiva 

anwenden.” [Existe um risco maior de trombose em suas veias (tromboembolia venosa 

[TEV]) ou em suas artérias (embolia arterial [EA]) em todas as mulheres que usam 

contraceptivos hormonais combinados] e “gesundheitsschädliche Blutgerinnsel in einer Vene 

oder Arterie, zum Beispiel: [...]” [trombose prejudicial à saúde em uma veia ou artéria, por 

exemplo: [...]] .  

De modo a adequar as informações aos seus itens correspondentes, os subitens 

‘Blutgerinnsel’ [Trombose] e ‘Yasmin und Krebs’ [Yasmin e câncer] deveriam passar ao item 

4 (‘Welche Nebenwirkungen sind möglich?‘) [Quais efeitos colaterais são possíveis?], no 

qual informações mais detalhadas sobre os efeitos seriam explicitadas, enquanto uma breve 

referência a elas seria feita no item 2 (‘Was sollten Sie vor der Einnahme von Yasmin 

beachten?‘) [O que você deveria considerar antes do uso de Yasmin?], ao invés do contrário, 

como ocorre. A repetição é positiva e se faz necessária por se tratar de informações 

importantes e que podem causar grande impacto na saúde da paciente, conforme já discutido 

no item ‘Concisão’ deste capítulo. Sendo assim, o produtor da bula garante a leitura das 

informações mesmo que a paciente não faça uma leitura linear desse texto. 

De maneira análoga, os subitens ‘Zwischenblutungen’ [Sangramento intermenstrual] e 

‘Was ist zu tun, wenn Ihre Monatsblutung ausbleibt?‘ [O que fazer, se sua menstruação 

falhar?], também localizados no item 2 (‘Was sollten Sie vor der Einnahme von Yasmin 

beachten?‘) [O que você deveria considerar antes do uso de Yasmin?], ficariam melhor 

localizados no item 3 (‘Wie ist Yasmin einzunehmen?‘) [Como Yasmin deve ser usado?], no 

qual são contempladas mais especificamente informações a respeito da administração do 

medicamento e situações que podem ocorrer durante o período de uso, como casos de 

superdose, esquecimento da ingestão ou interrupção do tratamento. Isso leva a crer que os 

subitens ‘Wenn Sie eine grössere Menge von Yasmin eingenommen haben, als Sie sollten’ 

[Se você ingeriu uma quantidade maior de Yasmin do que você deveria], ‘Wenn Sie die 

Einnahme von Yasmin vergessen haben’ [Se você se esqueceu da ingestão de Yasmin], Was 

müssen Sie beachten, wenn Sie an Erbrechen und schwerem Durchfall leiden’ [O que você 

deve observar se você tiver vômito ou forte diarreia], Verschieben der Blutungstage: Was Sie 

wissen sollten’ [Atraso dos dias da menstruação: o que você deveria saber], ‘Änderung des 
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Wochentages, an dem die Blutung einsetzt: Was Sie wissen sollten?’ [Mudança do dia da 

menstruação: o que você deveria saber], Wenn Sie die Einnahme von Yasmin abbrechen 

wollen’ [Se você quer interromper a ingestão de Yasmin] também deveriam fazer parte dessa 

seleção. No entanto, diferentemente do caso anterior, as informações desses subitens não são 

contempladas nem no item 3 (‘Wie ist Yasmin einzunehmen?‘) [Como Yasmin deve ser 

usado?], nem em outro item, o que faz perceber que elas realmente estão deslocadas.  

Em contrapartida, a bula alemã possui um bom recurso para auxiliar o leitor no 

manuseio do texto e na busca pelas informações. Trata-se de uma espécie de sumário, 

localizado logo no início da bula, que adianta a ordem em que as informações aparecerão 

posteriormente no texto por meio da disposição dos títulos de cada item e subitem em forma 

de lista. No entanto, esse recurso pode não ser tão eficiente, pois os títulos apresentados no 

sumário por vezes não correspondem aos títulos do texto, conforme pode ser observado nos 

exemplos a seguir: 

Quadro 21 – Comparação entre títulos no sumário e no texto da bula alemã 

 
Sumário Texto 

6 
Was ist zu beachten, wenn Ihre Monatsblutung 

ausbleibt 

Was ist zu tun, wenn Ihre Monatsblutung 

ausbleibt? 

7 Andere Arzneimittel und Yasmin 
Einnahme von Yasmin zusammen mit 

anderen Arzneimitteln 

8 
Yasmin zusammen mit Nahrungsmitteln und 

Getränken 

Einnahme von Yasmin zusammen mit 

Nahrungsmitteln und Getränken 

9 
Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von 

Maschinen 

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum 

Bedienen von Maschinen 

10 
Wann beginnen Sie mit der Einnahme aus dem 

ersten Folienstreifen? 

Wann können Sie mit dem 1. Blisterstreifen 

beginnen 

11 
Verschieben der Blutungstage: Was müssen 

Sie beachten 

Verschieben der Blutungstage: Was Sie 

wissen sollten 

12 
Änderung des Wochentages, an dem die 

Blutung einsetzt: Was müssen Sie beachten 

Änderung des Wochentages, an dem die 

Blutung einsetzt: Was Sie wissen sollten? 

13 
Wenn Sie die Einnahme von Yasmin 

abbrechen 

Wenn Sie die Einnahme von Yasmin 

abbrechen wollen 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

A comparação dos títulos apresentados no sumário com aqueles apresentados no texto 

deixa claro que algumas alterações interferem mais na localização das informações do que 

outras. No entanto, mesmo com pouca interferência, o ideal é que os títulos no sumário sejam 

fieis aos que aparecem no texto, para que o recurso possa cumprir a função à qual ele se 

propõe, que é auxiliar a leitura do texto. 
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A disposição das informações em cada item também faz parte da macroestrutura do 

texto e pode prejudicar a localização das informações, caso ocorra o que Göpferich (2009) 

chama de organização confusa de ideias, como nos exemplos 14, 15 e 16. Neles, a ordem dos 

parágrafos deveria ser invertida, de modo que a pergunta que dá título ao subitem seja 

respondida imediatamente, dinamizando a leitura do texto, pois o leitor não precisará ler o 

subitem inteiro para ter sua dúvida esclarecida. 

Quadro 22 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de disposição das informações 

 
Trecho Otimização Comentários 

14 

Was ist zu tun, wenn Ihre 

Monatsblutung ausbleibt? 

Wenn Sie Ihre Tabletten 

korrekt eingenommen, nicht 

erbrochen oder starken 

Durchfall gehabt sowie keine 

anderen Arzneimittel 

eingenommen haben, dann ist 

die Wahrscheinlichkeit, dass 

Sie schwanger sind, äußerst 

gering. 

Bleibt die Blutung zweimal 

hintereinander aus, besteht 

die Möglichkeit einer 

Schwangerschaft. Suchen Sie 

sofort Ihren Arzt auf. 

Beginnen Sie nicht mit dem 

nächsten Blisterstreifen, 

solange eine Schwangerschaft 

nicht ausgeschlossen ist. 

Was ist zu tun, wenn Ihre 

Monatsblutung ausbleibt? 

Bleibt die Blutung zweimal 

hintereinander aus, besteht 

die Möglichkeit einer 

Schwangerschaft. Suchen 

Sie sofort Ihren Arzt auf. 

Beginnen Sie nicht mit dem 

nächsten Blisterstreifen, 

solange eine 

Schwangerschaft nicht 

ausgeschlossen ist. 

Wenn Sie Ihre Tabletten 

korrekt eingenommen, nicht 

erbrochen oder starken 

Durchfall gehabt sowie keine 

anderen Arzneimittel 

eingenommen haben, dann 

ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass Sie schwanger sind, 

äußerst gering. 

 

O parágrafo ‚Bleibt die 

Blutung zweimal 

hintereinander aus, besteht 

die Möglichkeit einer 

Schwangerschaft. Suchen Sie 

sofort Ihren Arzt auf. 

Beginnen Sie nicht mit dem 

nächsten Blisterstreifen, 

solange eine 

Schwangerschaft nicht 

ausgeschlossen ist.‘ responde 

diretamente à pergunta sobre 

o que fazer quando a 

menstruação falhar. Sendo 

assim, é ideal que esse 

parágrafo esteja localizado 

imediatamente após a 

colocação da pergunta. 

15 

Wenn Sie eine größere Menge 

von Yasmin eingenommen 

haben, als Sie sollten: 

Es liegen keine Berichte über 

schwerwiegende schädliche 

Auswirkungen einer 

Überdosierung von Yasmin vor. 

Wenn Sie mehrere Tabletten 

gleichzeitig eingenommen 

haben, können Übelkeit, 

Erbrechen und bei jungen 

Mädchen leichte Blutungen aus 

der Scheide auftreten. 

Wenn Sie zu viele Yasmin 

Tabletten eingenommen 

haben oder Yasmin von 

Kindern eingenommen 

Wenn Sie eine größere 

Menge von Yasmin 

eingenommen haben, als Sie 

sollten: 

Wenn Sie zu viele Yasmin 

Tabletten eingenommen 

haben oder Yasmin von 

Kindern eingenommen 

wurde, ist der Arzt oder 

Apotheker um Rat zu 

fragen. 

Wenn Sie mehrere Tabletten 

gleichzeitig eingenommen 

haben, können Übelkeit, 

Erbrechen und bei jungen 

Mädchen leichte Blutungen 

aus der Scheide auftreten. 

O parágrafo ‚Wenn Sie zu 

viele Yasmin Tabletten 

eingenommen haben oder 

Yasmin von Kindern 

eingenommen wurde, ist der 

Arzt oder Apotheker um Rat 

zu fragen‘ responde 

diretamente à pergunta sobre 

o que fazer quando uma 

grande quantidade do 

medicamento for ingerida. 

Sendo assim, é ideal que esse 

parágrafo esteja localizado 

imediatamente após a 

colocação da pergunta. 
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wurde, ist der Arzt oder 

Apotheker um Rat zu fragen. 

Es liegen keine Berichte über 

schwerwiegende schädliche 

Auswirkungen einer 

Überdosierung von Yasmin 

vor. 

16 

Sie haben in der 3. 

Einnahmewoche 1 Tablette 

vergessen 

Sie können zwischen zwei 

Möglichkeiten wählen: 

[...] 

Wenn Sie einer der beiden 

Möglichkeiten folgen, bleibt 

der Empfängnisschutz 

bestehen. 

Sie haben in der 3. 

Einnahmewoche 1 Tablette 

vergessen 

Sie können zwischen zwei 

Möglichkeiten wählen. 

Wenn Sie einer der beiden 

Möglichkeiten folgen, 

bleibt der 

Empfängnisschutz 

bestehen. 

[...] 

 

O parágrafo ‚Wenn Sie einer 

der beiden Möglichkeiten 

folgen, bleibt der 

Empfängnisschutz bestehen.‘ 

 responde diretamente à 

pergunta sobre o que fazer 

quando houver esquecimento 

na primeira semana. Sendo 

assim, é ideal que esse 

parágrafo esteja localizado 

imediatamente após a 

colocação da pergunta. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

No nível microestrutural, a bula alemã possui várias ocorrências de um mesmo desvio, 

que é não respeitar os princípios da perspectiva funcional da oração (Prinzipien der 

funktionalen Satzperspektive) (GÖPFERICH, 2008b: 174-175), como destacado a seguir nos 

exemplos 17, 18, 19 e 20. 

Esse princípio – também conhecido como posição tema-rema – consiste em manter 

uma informação conhecida na primeira parte da oração (tema) e apresentar uma informação 

nova apenas na parte final dela (rema). A vantagem em seguir esse princípio está na 

possibilidade de agregar conhecimentos novos a outros já sedimentados, sempre relacionando 

uns com os outros, o que facilita o entendimento e a memorização deles (GÖPFERICH, 2009: 

45-46). Além disso, a autora argumenta que o leitor deve saber de antemão o conteúdo da 

oração ou do parágrado, a fim de evitar que ele tenha expectativas erradas a respeito de quais 

informações irá encontrar.  

Especificamente no caso das bulas, seguir os princípios da perspectiva funcional da 

oração tem um efeito positivo também na dinâmica da leitura desse tipo de texto, já que nas 

orações condicionais o leitor tem, logo no início, um resumo da condição necessária a 

determinada instrução e, se aquela não for a sua situação, não precisa continuar a ler o resto 

da oração (GÖPFERICH, 2008b: 175). 
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Quadro 23 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios dos princípios da perspectiva 

funcional da oração 

 
Trecho Otimização Comentários 

17 

Suchen Sie Ihren Arzt auf, 

wenn Sie ungewöhnliche 

starke Schmerzen im 

Oberbauch haben. 

Wenn Sie ungewöhnliche 

starke Schmerzen im 

Oberbauch haben, suchen 

Sie Ihren Arzt auf. 

‘Wenn Sie ungewöhnliche 

starke Schmerzen im 

Oberbauch haben’ é uma 

condição para a instrução 

‘suchen Sie Ihren Arzt auf‘. 

Portanto, é necessário 

inverter a ordem das orações 

para cumprir os princípios da 

perspectiva funcional da 

oração. 

18 

Beginnen Sie nicht mit dem 

nächsten Blisterstreifen, 

solange eine Schwangerschaft 

nicht ausgeschlossen ist. 

Solange eine 

Schwangerschaft nicht 

ausgeschlossen ist, beginnen 

Sie nicht mit dem nächsten 

Blisterstreifen. 

‘Solange eine 

Schwangerschaft nicht 

ausgeschlossen ist’ é uma 

condição para a instrução 

‘beginnen Sie nicht mit dem 

nächsten Blisterstreifen‘. 

Portanto, é necessário 

inverter a ordem das orações 

para cumprir os princípios da 

perspectiva funcional da 

oração. 

19 

Das Risiko eines verminderten 

Schutzes vor Schwangerschaft 

ist am größten, wenn Sie 

Tabletten am Anfang oder am 

Ende des Blisterstreifens 

vergessen. 

Wenn Sie Tabletten am 

Anfang oder am Ende des 

Blisterstreifens vergessen, 
ist das Risiko eines 

verminderten Schutzes vor 

Schwangerschaft am größten. 

‘Wenn Sie Tabletten am 

Anfang oder am Ende des 

Blisterstreifens vergessen’ é 

uma condição para o alerta 

‘ist das Risiko eines 

verminderten Schutzes vor 

Schwangerschaft am 

größten‘. Portanto, é 

necessário inverter a ordem 

das orações para cumprir os 

princípios da perspectiva 

funcional da oração. 

20 

Informieren Sie Ihren Arzt oder 

Apotheker wenn Sie andere 

Arzneimittel einnehmen, 

kürzlich andere Arzneimittel 

angewendet haben oder 

beabsichtigen andere 

Arzneimittel einzunehmen. 

Wenn Sie andere 

Arzneimittel einnehmen, 

kürzlich andere 

Arzneimittel angewendet 

haben oder beabsichtigen 

andere Arzneimittel 

einzunehmen, informieren 

Sie Ihren Arzt oder 

Apotheker. 

‘Wenn Sie andere 

Arzneimittel einnehmen, 

kürzlich andere Arzneimittel 

angewendet haben oder 

beabsichtigen andere 

Arzneimittel einzunehmen’ é 

uma condição para a 

instrução ‘informieren Sie 

Ihren Arzt oder Apotheker‘. 

Portanto, é necessário 

inverter a ordem das orações 

para cumprir os princípios da 

perspectiva funcional da 

oração. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 
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5.4.2 Brasil 

Conforme mencionado anteriormente, a organização das informações no texto da bula 

deve seguir determinações de uma legislação específica que, no Brasil, é a RDC 47/09.  

A comparação do esquema da legislação com a estrutura global da bula brasileira 

mostrou que há conformidade entre ambas, o que significa que a bula cumpre a ordem 

preestabelecida das informações, como é possível observar a seguir: 

Quadro 24 – Comparação entre itens na legislação e na bula brasileira 

RDC 47/09 Apresentação 

Composição Composição 

Indicações de uso 1. Para que este medicamento é indicado? 

Ações do medicamento 2. Como este medicamento funciona? 

Contraindicações 3. Quando não devo usar este 

medicamento? 

Advertências e Precauções 4. O que devo saber antes de usar este 

medicamento? 

Cuidados específicos para o 

armazenamento do medicamento 

5. Onde, como e por quanto tempo posso 

guardar este medicamento? 

Principais orientações sobre o modo 

correto de preparo, manuseio e aplicação 

do medicamento 

6. Como devo usar este medicamento? 

Descrição da conduta necessária em caso 

de esquecimento 

7. O que devo fazer quando eu me esquecer de 

usar este medicamento? 

Reações adversas 8. Quais os males que este medicamento pode 

me causar? 

Descrição dos sintomas que caracterizam 

a superdose 

9. O que fazer se alguém usar uma quantidade 

maior do que a indicada deste medicamento? 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Apesar disso, algumas alterações nessa ordem seriam necessárias, tendo em vista as 

características do gênero (bula) e do produto (medicamento – anticoncepcional) ao qual ela se 

relaciona.  Sendo assim, seria adequado transferir para o início do texto os itens 3 e 4 

(‘Quando não devo usar este medicamento?’ e ‘O que devo saber antes de usar este 

medicamento?’, respectivamente) que contemplam informações a respeito das 

contraindicações, advertências e precauções. Logo em seguida, poderiam vir os itens 6, 7, 9 e 

5 (‘Como devo usar este medicamento?’, ‘O que devo fazer quando eu me esquecer de usar 

este medicamento?’, ‘O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada 

deste medicamento?’, ‘Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento?’), 
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priorizando, assim, as instruções de uso do medicamento, já que essa é a principal função da 

bula e também o principal motivo pelo qual o paciente recorre à sua leitura. Os itens 8 (‘Quais 

os males que este medicamento pode causar?’) e 2 (‘Como este medicamento funciona?’) 

seriam os últimos, com informações mais detalhadas sobre a ação do medicamento e efeitos 

colaterais (informações importantes sobre reações adversas já foram colocadas de forma mais 

condensada nos itens 3 e 4 com referência aos itens seguintes, que aprofundam esse tipo de 

informação).  

Essa sugestão de uma nova organização das informações no texto da bula brasileira, 

priorizando as informações mais importantes para atender às necessidades do leitor, alteraria a 

macroestrutura da seguinte forma: 

Quadro 25 – Otimização da macroestrutura da bula brasileira 

Organização atual da bula brasileira Organização sugerida 

Apresentação Apresentação 

Composição Composição 

3. Para que este medicamento é indicado? 1. Para que este medicamento é indicado? 

4. Como este medicamento funciona? 

Outras características não-relacionadas 

com a prevenção da gravidez 

1. O que devo saber antes de usar este 

medicamento? 

Advertências e Precauções 

Contraceptivos e a trombose 

Contraceptivos e o câncer 

Yasmin, a gravidez e a amamentação 

Yasmin e outros medicamentos 

Alterações em exames laboratoriais 

Efeitos sobre a capacidade e dirigir 

veículos e operar máquinas 

2. Quando não devo usar este 

medicamento? 

3. Quando não devo usar este 

medicamento? 

3. O que devo saber antes de usar este 

medicamento? 

Advertências e Precauções 

Contraceptivos e a trombose 

Contraceptivos e o câncer 

Yasmin, a gravidez e a amamentação 

Yasmin e outros medicamentos 

Alterações em exames laboratoriais 

Efeitos sobre a capacidade e dirigir 

veículos e operar máquinas 

4. Como devo usar este medicamento? 

Início do uso de Yasmin 

O que devo fazer em caso de distúrbios 

gastrintestinais (no estômago e nos 

intestinos), como vômitos ou diarreia 

intensa? 

O que devo fazer em caso de sangramento 

inesperado? 

O que devo fazer se não ocorrer o 

sangramento? 

Quando posso interromper o uso de 
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Yasmin? 

5. Onde, como e por quanto tempo posso 

guardar este medicamento? 

 5. O que devo fazer quando eu me esquecer 

de usar este medicamento? 

Mais de um comprimido esquecido 

6. Como devo usar este medicamento? 

Início do uso de Yasmin 

O que devo fazer em caso de distúrbios 

gastrintestinais (no estômago e nos 

intestinos), como vômitos ou diarreia 

intensa? 

O que devo fazer em caso de 

sangramento inesperado? 

O que devo fazer se não ocorrer o 

sangramento? 

Quando posso interromper o uso de 

Yasmin? 

6. O que fazer se alguém usar uma quantidade 

maior do que a indicada deste medicamento? 

7. O que devo fazer quando eu me 

esquecer de usar este medicamento? 

Mais de um comprimido esquecido 

7. Como este medicamento funciona? 

Outras características não-relacionadas 

com a prevenção da gravidez 

8. Quais os males que este medicamento 

pode me causar? 

Reações graves 

Outras possíveis reações 

8. Quais os males que este medicamento pode 

me causar? 

Reações graves 

Outras possíveis reações 

9. O que fazer se alguém usar uma 

quantidade maior do que a indicada deste 

medicamento? 

9. Onde, como e por quanto tempo posso 

guardar este medicamento? 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Contudo, incorporar essa nova organização dos itens às bulas brasileiras exigiria que a 

legislação fosse alterada, visto que a estrutura do gênero é regulamentada pela lei e, portanto, 

fortemente rígida, o que deixa pouco espaço para inovações. 

Apesar de a legislação impor uma forma de organização para os itens principais, a 

inserção de subitens e sua disposição no texto são relativamente flexíveis, uma vez que estão 

relacionadas a características específicas de cada medicamento, por exemplo, excipientes, 

público-alvo, posologia etc. No caso da bula brasileira, os subitens ‘Contraceptivos e a 

trombose’ (exemplo 1) e ‘Contraceptivos e o câncer’ (exemplo 2), dispostos no item 4 (‘O 

que devo saber antes de usar este medicamento?’), estariam mais adequadamente localizados 

no item 8 (‘Quais os males que este medicamento pode causar?’), pois trazem informações 

bastante detalhadas a respeito de efeitos colaterais (trombose e câncer). Essas informações são 

repetidas também no item 8 (‘Quais os males que este medicamento pode causar?’), porém de 
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maneira muito mais condensada; é provável que essa repetição em itens distintos seja feita 

propositalmente, com o intuito de alertar a leitora e garantir que ela encontre as informações 

mesmo que não faça uma leitura completa e linear da bula (conforme discutido no item 

‘concisão’). Pensando nisso, uma sugestão seria inverter a ordem dessas informações nos 

itens 4 (‘O que devo saber antes de usar este medicamento?’) e 8 (‘Quais os males que este 

medicamento pode causar?’), levando as informações mais resumidas para o início da bula 

(item 4), de modo que possam servir como alerta à paciente e, ao mesmo tempo, fazendo 

referência ao item 8, onde elas estariam mais detalhadas e adequadas ao assunto geral do item 

(efeitos colaterais). 

A disposição das informações em cada item também faz parte da macroestrutura do 

texto e é tão importante quanto a organização geral da bula. Os exemplos 5, 6 e 7 ilustram 

casos do que Göpferich (2008b: 173-174) denomina como organização confusa de ideias: 

neles, a ordem atual dos parágrafos não contribui para que o leitor encontre facilmente as 

informações que procura, diminuindo a eficiência e a praticidade do texto. Nos exemplos 5 e 

6, seria mais adequado que a ordem dos parágrafos fosse invertida, de modo que a pergunta 

que dá título ao subitem seja respondida imediatamente; isso faz com que a leitura do texto se 

torne mais dinâmica, pois não será preciso ler o subitem inteiro para encontrar a resposta à 

pergunta dada no título do item. 

Quadro 26 – Otimização de trechos da bula brasileira com desvios de disposição das 

informações 

 
Trecho Otimização Comentários 

5 

O que devo fazer se não 

ocorrer o sangramento? 

Se você tomar todos os 

comprimidos sempre no mesmo 

horário e não houve vômito, 

diarreia intensa ou uso 

concomitante de outros 

medicamentos é pouco provável 

que esteja grávida. Continue 

tomando Yasmin® 

normalmente. 

Caso não ocorra sangramento 

por dois meses seguidos, você 

pode estar grávida. Consulte 

imediatamente seu médico. 

Não inicie nova cartela de 

Yasmin® até que a suspeita 

de gravidez seja afastada pelo 

O que devo fazer se não 

ocorrer o sangramento? 

Caso não ocorra 

sangramento por dois 

meses seguidos, você pode 

estar grávida. Consulte 

imediatamente seu médico. 

Não inicie nova cartela de 

Yasmin® até que a suspeita 

de gravidez seja afastada 

pelo seu médico. 

Se você tomar todos os 

comprimidos sempre no 

mesmo horário e não houve 

vômito, diarreia intensa ou 

uso concomitante de outros 

medicamentos é pouco 

provável que esteja grávida. 

Os parágrafos ‘Caso não 

ocorra sangramento por dois 

meses seguidos, você pode 

estar grávida. Consulte 

imediatamente seu médico. 

Não inicie nova cartela de 

Yasmin® até que a suspeita 

de gravidez seja afastada 

pelo seu médico’ respondem 

diretamente à pergunta ‘O 

que devo fazer se não ocorrer 

o sangramento?’ e, portanto, 

devem ficar próximos a ela. 



169 
 

seu médico. Continue tomando Yasmin® 

normalmente. 

6 

O que fazer se alguém usar uma 

quantidade maior do que a 

indicada deste medicamento? 

Não existem experiências 

clínicas de superdose com 

Yasmin®. Caso você tome 

vários comprimidos de 

Yasmin® podem ocorrer 

enjôos, vômitos ou 

sangramento vaginal discreto. 

Se a ingestão acidental ocorrer 

com uma criança, consulte o 

médico. 

“Em caso de uso de grande 

quantidade deste 

medicamento, procure 

rapidamente socorro médico e 

leve a embalagem ou bula do 

medicamento, se possível. 

Ligue para 0800 722 6001, se 

você precisar de mais 

orientações.” 

O que fazer se alguém usar 

uma quantidade maior do que 

a indicada deste 

medicamento? 

“Em caso de uso de grande 

quantidade deste 

medicamento, procure 

rapidamente socorro 

médico e leve a embalagem 

ou bula do medicamento, se 

possível. Ligue para 0800 

722 6001, se você precisar 

de mais orientações.” 

Caso você tome vários 

comprimidos de Yasmin® 

podem ocorrer enjôos, 

vômitos ou sangramento 

vaginal discreto. 

Se a ingestão acidental 

ocorrer com uma criança, 

consulte o médico. 

Não existem experiências 

clínicas de superdose com 

Yasmin® 

A frase de alerta ‘Em caso de 

uso de grande quantidade 

deste medicamento, procure 

rapidamente socorro médico 

e leve a embalagem ou bula 

do medicamento, se possível. 

Ligue para 0800 722 6001, se 

você precisar de mais 

orientações’ responde 

diretamente à pergunta ‘O 

que fazer se alguém usar uma 

quantidade maior do que a 

indicada deste 

medicamento?’ e, portanto, 

deve ficar próxima a ela. 

 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

No exemplo 7, a informação “Este medicamento não deve ser partido, aberto ou 

mastigado” está deslocada no item 6 (‘Como devo usar este medicamento?’), talvez por se 

tratar de uma frase de alerta: ela aparece como a última frase do item, mas poderia se juntar às 

informações práticas de ingestão do medicamento que aparecem logo no início do item (“A 

cartela de Yasmin® contém 21 comprimidos revestidos. No verso da cartela encontra-se 

indicado o dia da semana em que você deve tomar cada comprimido. Tome um comprimido 

por dia, aproximadamente à mesma hora, com auxílio de um pouco de líquido, se 

necessário.”). Com esse deslocamento, a frase de alerta ganharia uma localização mais 

coerente e isso facilitaria ao leitor encontrá-la. 

Outro desvio muito comum relacionado à macroestrutura é a menção tardia de 

informações, segundo Göpferich (2008b: 172). Alguns tipos de conteúdo, como definições e 

explicações, devem estar localizados preferencialmente no início do texto, de modo que o 

leitor seja informado a respeito logo ao começar a leitura. É possível ilustrar esse tipo de 

desvio com o exemplo 8 da tabela no apêndice, retirado da bula brasileira: no primeiro, a 

explicação de ‘contraceptivo oral combinado’ do item está mais clara e didática, sendo, 

portanto, mais adequada ao item 2 (‘Como este medicamento funciona?’), quando o termo 
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aparece pela primeira vez no texto. Essa reorganização evitaria também a repetição dessa 

explicação em itens posteriores, o que contribui para a concisão do texto.  

Não foram encontradas ocorrências significativas de desvios no nível microestrutural. 

5.4.3 Comparação 

Quadro 27 – Comparação dos desvios à estrutura nas bulas alemã e brasileira 

Desvio Alemanha Brasil 

Informação mais adequada a outro item X X 

Falta de correspondência entre títulos X  

Menção tardia de informações  X 

Ordem dos parágrafos X X 

Tema-rema X  

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

 Tanto a bula alemã quanto a bula brasileira cumprem em seus textos a organização das 

informações preestabelecidas pelas respectivas legislações (Lei de Medicamentos e RDC 

47/09). No entanto, foi observado que a macroestrutura da bula alemã apresenta uma 

sequência que corresponderia melhor às expectativas e necessidades da paciente.  

 Sabe-se que qualquer alteração em aspectos regulamentados por lei deve passar 

primeiro pela aprovação dos órgãos responsáveis (Anvisa e BfArM, respectivamente), para, 

em seguida, ser incluída na legislação e incorporada ao texto da bula. Sendo assim, essa 

sugestão de otimização para a bula brasileira atingiria mais a lei, em um primeiro momento, 

para depois ter alguma consequência no texto, ao contrário das outras sugestões que poderiam 

ser trabalhadas diretamente nele. 

 Diferente dos itens prescritos pela legislação (que devem estar presentes nas bulas de 

todos os medicamentos), os subitens contam com informações mais específicas relacionadas 

ao medicamento em questão, por isso sua organização é flexível e estabelecida pelo próprio 

produtor da bula. Entretanto, essa liberdade na organização de tais informações é relativa, 

porque existe a necessidade de manter próximos os conteúdos relacionados entre si, 

novamente visando facilitar sua localização.  

 Ambos os textos analisados apresentaram problemas quanto à organização dessas 

informações adicionais que, na forma de subitens, foram colocadas em itens pouco 

compatíveis com eles, conforme já explicitado nas análises anteriores. Chama a atenção o fato 
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de que esse desvio de estrutura se repete na bula alemã e na bula brasileira nos mesmos 

subitens: ‘Blutgerinnsel’ [Trombose]/ ‘Contraceptivos e a trombose’ e ‘Yasmin und Krebs’ 

[Yasmin e câncer]/ ‘Contraceptivos e o câncer’, que em ambas estão localizados nos itens 

referentes a precauções (2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Yasmin beachten?  [O que 

você deveria considerar antes do uso de Yasmin?] / 4. O que devo saber antes de usar este 

medicamento?), mas estariam melhor nos itens 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich? 

[Quais efeitos colaterais são possíveis?] e 8. Quais os males que este medicamento pode me 

causar?), já que câncer e trombose são dois efeitos colaterais possíveis de ocorrer com a 

ingestão desse medicamento. Nas duas bulas, esses efeitos também são mencionados nos itens 

destinados a eles especificamente, porém de maneira superficial e com indicação dos itens 

anteriores, que trazem as informações mais detalhadas. A fim de aumentar a 

compreensibilidade dos textos, as informações dos itens deveriam ser invertidas: os itens 2 

(da bula alemã) e 4 (da bula brasileira) trariam os alertas mais gerais e importantes, enquanto 

os detalhes sobre os efeitos colaterais viriam nos itens 4 (da bula alemã) e 8 (da bula 

brasileira). 

 Como se trata do mesmo desvio, com as mesmas características nas duas bulas 

(mesmo item, mesmas informações, localização correspondente), é provável que novamente a 

bula brasileira tenha reproduzido parte do conteúdo da bula alemã e acabou mantendo a 

disposição pouco adequada das informações. O mesmo ocorre com relação ao desvio da 

ordem dos parágrafos: ele se repete na bula brasileira nos mesmos pontos em que ocorreu na 

bula alemã: 

Quadro 28 – Comparação de trechos com desvios à disposição das informações nas bulas 

alemã e brasileira 

Bula alemã Bula brasileira 
Was ist zu tun, wenn Ihre Monatsblutung ausbleibt? 

Wenn Sie Ihre Tabletten korrekt eingenommen, 

nicht erbrochen oder starken Durchfall gehabt 

sowie keine anderen Arzneimittel eingenommen 

haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie 

schwanger sind, äußerst gering. 

Bleibt die Blutung zweimal hintereinander aus, 

besteht die Möglichkeit einer Schwangerschaft. 

Suchen Sie sofort Ihren Arzt auf. Beginnen Sie 

nicht mit dem nächsten Blisterstreifen, solange 

eine Schwangerschaft nicht ausgeschlossen ist. 

O que devo fazer se não ocorrer o 

sangramento? 

Se você tomar todos os comprimidos sempre 

no mesmo horário e não houve vômito, 

diarreia intensa ou uso concomitante de 

outros medicamentos é pouco provável que 

esteja grávida. Continue tomando Yasmin® 

normalmente. 

Caso não ocorra sangramento por dois 

meses seguidos, você pode estar grávida. 

Consulte imediatamente seu médico. Não 

inicie nova cartela de Yasmin® até que a 

suspeita de gravidez seja afastada pelo seu 

médico. 



172 
 

Wenn Sie eine größere Menge von Yasmin 

eingenommen haben, als Sie sollten: 

Es liegen keine Berichte über schwerwiegende 

schädliche Auswirkungen einer Überdosierung von 

Yasmin vor. 

Wenn Sie mehrere Tabletten gleichzeitig 

eingenommen haben, können Übelkeit, Erbrechen 

und bei jungen Mädchen leichte Blutungen aus der 

Scheide auftreten. 

Wenn Sie zu viele Yasmin Tabletten 

eingenommen haben oder Yasmin von Kindern 

eingenommen wurde, ist der Arzt oder 

Apotheker um Rat zu fragen. 

O que fazer se alguém usar uma quantidade 

maior do que a indicada deste medicamento? 

Não existem experiências clínicas de 

superdose com Yasmin®. Caso você tome 

vários comprimidos de Yasmin® podem 

ocorrer enjoos, vômitos ou sangramento 

vaginal discreto. 

Se a ingestão acidental ocorrer com uma 

criança, consulte o médico. 

“Em caso de uso de grande quantidade 

deste medicamento, procure rapidamente 

socorro médico e leve a embalagem ou 

bula do medicamento, se possível. Ligue 

para 0800 722 6001, se você precisar de 

mais orientações.” 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

 Com isso, é possível concluir que todos os desvios de macroestrutura identificados na 

bula alemã também foram encontrados na bula brasileira, inclusive nos mesmos pontos – 

exceto o desvio da falta de correspondência entre títulos, que está diretamente relacionado ao 

recurso do sumário, ausente na bula brasileira. 

Esses desvios podem não prejudicar tanto a compreensibilidade do texto ou trazer 

grandes dificuldades ao leitor, mas é certo que quanto mais coerente a organização das 

informações no texto, mais facilidade o leitor terá para encontrar o que procura. 

Além dos desvios provavelmente compartilhados da bula alemã, a bula brasileira 

apresenta um a mais, que é a colocação tardia de informações no texto. Esse desvio 

compromete a compreensibilidade do texto mais do que os desvios citados anteriormente, já 

que informações essenciais para o entendimento de outras não são dadas logo no início, como 

o exemplo da explicação de ‘contraceptivo oral combinado’, mencionado na análise. 

Por outro lado, apenas a bula alemã apresenta problemas no nível microestrutural por 

não respeitar a ordem tema-rema, sobretudo em orações subordinadas condicionais. 

5.5 Simplicidade 

5.5.1 Alemanha 

No que diz respeito à dimensão da simplicidade, a bula alemã apresenta desvios que 

geram dificuldade de compreensão, tanto no âmbito gramatical quanto no âmbito lexical. 
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No âmbito gramatical, os desvios podem ser divididos em dois grupos: um, cujas 

construções não são adequadas ao gênero, por exemplo, oração subordinada condicional sem 

conjunção e inversão da ordem prototípica da oração; e outro, cujas construções são 

adequadas ao gênero, porém não nas variações que aparecem no texto, como oração no modo 

subjuntivo, adjuntos adnominais muito longos, negação, voz passiva e nominalização. No 

primeiro grupo, uma pequena adaptação basta para adequar as construções às características 

do gênero; já no segundo grupo, é preciso substituí-las por alternativas mais simples. 

Na língua alemã, as orações subordinadas condicionais são introduzidas pela a 

conjunção wenn [se], indicando uma condição que deve ser preenchida (WELKER, 2008: 

401). Contudo, é possível que algumas orações subordinadas apresentem uma “estrutura 

diferente da normal” (WELKER, 2008: 403), nas quais a conjunção é omitida, como nos 

exemplos 1 e 2. Para um gênero textual como a bula, a primeira opção é mais adequada; isso 

porque quando a condição é marcada explicitamente pela conjunção, o leitor pode identifica-

la mais rápido e com maior facilidade, o que diminui o tempo de leitura da bula e também 

exige menor esforço para compreender a mensagem. Além disso, quanto mais explícita a 

condição for, menor a chance de diferentes interpretações ocorrerem, maior será a 

compreensão e, consequentemente, mais efetiva a ação esperada. 

Quadro 29 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de simplicidade gramatical 

(orações condicionais) 

 
Trecho Otimização Comentários 

1 

Bleibt die Blutung zweimal 

hintereinander aus, besteht die 

Möglichkeit einer 

Schwangerschaft. 

Wenn die Blutung zweimal 

hintereinander ausbleibt, 

besteht die Möglichkeit einer 

Schwangerschaft. 

‘Bleibt die Blutung zweimal 

hintereinander aus’ é uma 

condição que poderia ser 

indicada explicitamente pela 

conjunção ‘wenn’. 

2 

Dauern diese Blutungen 

länger als ein paar Monate 

oder treten sie erstmals nach 

einigen Monaten auf, muss Ihr 

Arzt die Ursache ermitteln.  

Wenn diese Blutungen 

länger als ein paar Monate 

oder treten sie erstmals 

nach einigen Monaten 

aufdauern, muss Ihr Arzt 

die Ursache ermitteln. 

‚Dauern diese Blutungen 

länger als ein paar Monate 

oder treten sie erstmals nach 

einigen Monaten auf‘é uma 

condição que poderia ser 

indicada explicitamente pela 

conjunção ‘wenn’. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Ainda a respeito do primeiro grupo de desvios, a inserção de várias instruções ou 

condições na mesma oração é um desvio à simplicidade do texto, porque obriga o leitor a se 

concentrar em muitas informações ao mesmo tempo, aumentando o esfoço que deve fazer 
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para compreender a mensagem, conforme está ilustrado nos exemplos 3, 4, 5, 6 e 7 a seguir. 

Esse desvio pode causar também certa confusão e a necessidade de ler o mesmo trecho mais 

de uma vez, fazendo com que o texto perca a sua dinamicidade. Além do mais, deixa as 

orações muito longas e isso afeta consequentemente a concisão do texto.  

Sendo assim, textos com função predominantemente instrucional devem priorizar a 

apresentação de uma única instrução ou condição por vez, de modo que o leitor possa se 

concentrar em cada uma delas. Com isso, as orações ficarão mais curtas, o processamento da 

informação será mais rápido e a compreensão, facilitada, o que certamente levará a uma 

instrução bem executada. 

A principal sugestão para otimizar esses trechos consiste em separar as 

instruções/condições e fazer orações curtas para contemplá-las; caso as informações 

mantenham algum tipo de relação entre si, por exemplo, de causalidade ou temporalidade, é 

possível usar conectores para evidenciar a ligação ou dispor as informações em forma de lista, 

usando marcadores numéricos (para marcar uma relação temporal), conforme mostram as 

sugestões a seguir: 

Quadro 30 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de simplicidade gramatical 

(várias condições) 

 
Trecho Otimização Comentários 

3 

Wenn Sie Nebenwirkungen 

bekommen, insbesondere 

wenn diese schwerwiegend 

und anhaltend sind, oder 

wenn sich Ihr 

Gesundheitszustand 

verändert, und Sie dieses auf 

Yasmin zurückführen, 
sprechen Sie bitte mit Ihrem 

Arzt. 

Sprechen Sie bitte mit Ihrem 

Arzt, wenn: 

- - Sie Nebenwirkungen 

bekommen; 

- - Sie Nebenwirkungen 

bekommen, die 

schwerwiegend und 

anhaltend sind;  

- -sich Ihr 

Gesundheitszustand 

verändert, und Sie dieses 

auf Yasmin zurückführen. 

O trecho apresenta três 

condições para a instrução 

ser executada. No entanto, 

elas estão dispostas em uma 

única oração subordinada, 

que ficou muito longa para 

acomodar essas condições. 

Organizá-las em forma de 

lista privilegia frases curtas e 

direciona a atenção do leitor 

para cada uma. 

4 

Wenn Sie Ihre Tabletten 

korrekt eingenommen, nicht 

erbrochen oder starken 

Durchfall gehabt sowie keine 

anderen Arzneimittel 

eingenommen haben, dann ist 

die Wahrscheinlichkeit, dass 

Sie schwanger sind, äußerst 

gering. 

Wenn Sie...: 

- Ihre Tabletten korrekt 

eingenommen haben; 

- Ihre Tabletten nicht 

erbrochen haben; 

- keinen starken Durchfall 

gehabt haben; 

- keine anderen 

Arzneimittel eingenommen 

haben, dann ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass Sie 

O trecho apresenta quatro 

condições para a instrução 

ser executada. No entanto, 

elas estão dispostas em uma 

única oração subordinada, 

que ficou muito longa para 

acomodar essas condições. 

Organizá-las em forma de 

lista privilegia frases curtas e 

direciona a atenção do leitor 

para cada uma. 
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schwanger sind, äußerst 

gering. 

5 

Wenn Sie nach der Geburt 

jedoch bereits 

Geschlechtsverkehr vor der 

(Wieder)-Einnahme von 

Yasmin hatten, stellen Sie 

sicher, dass Sie nicht 

schwanger sind oder warten 

Sie Ihre nächste 

Monatsblutung ab. 

Wenn Sie nach der Geburt 

jedoch bereits 

Geschlechtsverkehr vor der 

(Wieder)-Einnahme von 

Yasmin hatten, stellen Sie 

sicher, dass Sie nicht 

schwanger sind. 

Wenn Sie nicht sicher sind, 

warten Sie Ihre nächste 

Monatsblutung ab. 

O trecho destacado apresenta 

duas possibilidades de ação 

para a mesma condição. A 

fim de direcionar a atenção 

do leitor para cada uma 

delas, é necessário separá-las 

em duas orações distintas. 

6 

Wenn Sie die Tablette weniger 

als 12 Stunden zu spät 

einnehmen, ist der Schutz vor 

einer Schwangerschaft nicht 

verringert. Nehmen Sie die 

Tablette ein, sobald Sie 

sichdaran erinnern, und 

nehmen Sie die weiteren 

Tabletten wieder zur gewohnten 

Zeit ein. 

Wenn Sie die Tablette 

weniger als 12 Stunden zu 

spät einnehmen, ist der 

Schutz vor einer 

Schwangerschaft nicht 

verringert. Nehmen Sie die 

Tablette ein, sobald Sie 

sichdaran erinnern.  

Dann nehmen Sie die 

weiteren Tabletten wieder 

zur gewohnten Zeit ein. 

A oração apresenta duas 

instruções que devem ser 

executadas em sequência. Ao 

separar as instruções por 

oração, a relação entre elas 

passa a ser marcada pelo 

advérbio ‘dann’ [depois, 

então]. 

7 

Setzen Sie die Einnahme der 

darauffolgenden Tabletten 
zur gewohnten Zeit fort und 

wenden Sie während der 

nächsten 7 Tage zusätzliche 

Verhütungsmittel (z.B. 

Kondom) an. 

Setzen Sie die Einnahme 

der darauffolgenden 

Tabletten zur gewohnten 

Zeit fort. 

Während der nächsten 7 

Tage wenden Sie zusätzliche 

Verhütungsmittel (z.B. 

Kondom) an. 

A oração apresenta duas 

instruções que devem ser 

executadas em sequência. Ao 

separar as instruções por 

oração, a relação entre elas 

passa a ser marcada pela 

locução ‘während der 

nächsten 7 Tage’ [durante os 

próximos 7 dias]. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Além do acúmulo de muitas condições e instruções na mesma oração, a junção de 

várias orações subordinadas contribui para o estabelecimento de orações complexas e pouco 

concisas no texto. Nesses casos, as orações devem ser separadas, dando preferência para 

orações coordenadas, como pode ser visto na otimização dos exemplos 8, 9, 10 e 11. 

Quadro 31 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de simplicidade gramatical 

(várias instruções) 

 
Trecho Otimização Comentários 

8 

Wenn Sie die einnahmefreie 

Pause stark verkürzen (z.B. 3 

Tage oder weniger), kann es 

sein, dass es während dieser 

Tage zu keiner Blutung kommt. 

Wenn Sie die einnahmefreie 

Pause stark verkürzen (z.B. 3 

Tage oder weniger), kann die 

Blutung während dieser Tage 

ausbleiben. 

Eliminação da oração 

intermediária ‘kann es sein, 

dass’, sem prejuízo para o 

significado da informação. 
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9 

wenn Sie mögliche Anzeichen 

eines Blutgerinnsels bemerken, 

die bedeuten könnten, dass Sie 

ein Blutgerinnsel im Bein (d. h. 

tiefe  Beinvenenthrombose), ein 

Blutgerinnsel in der Lunge (d. 

h. Lungenembolie), einen 

Herzinfarkt oder einen 

Schlaganfall haben (siehe den 

Abschnitt „Blutgerinnsel“ 

unten). 

Mögliche Anzeichen eines 

Blutgerinnsels können 

bedeuten, dass Sie ein 

Blutgerinnsel im Bein (d. h. 

tiefe  Beinvenenthrombose), 

ein Blutgerinnsel in der 

Lunge (d. h. 

Lungenembolie), einen 

Herzinfarkt oder einen 

Schlaganfall haben (siehe 

den Abschnitt 

„Blutgerinnsel“ unten). 

Substituição da oração 

condicional ‘wenn Sie 

mögliche Anzeichen eines 

Blutgerinnsels bemerken‘, 

sem prejuízo para o 

significado da informação. 

10 

Teilen Sie bei Bluttests Ihrem 

Arzt oder den Mitarbeitern des 

Labors mit, dass Sie die Pille 

nehmen, da hormonale 

Verhütungsmittel die 

Ergebnisse mancher Tests 

beeinflussen können. 

Hormonale Verhütungsmittel 

können die Ergebnisse 

mancher Bluttesten 

beeinflussen. Teilen Sie bei 

Bluttests Ihrem Arzt oder 

den Mitarbeitern des Labors 

mit, dass Sie die Pille 

nehmen. 

Criação de duas orações 

‘Hormonale 

Verhütungsmittel können die 

Ergebnisse mancher 

Bluttesten beeinflussen‘ e 

‚Teilen Sie bei Bluttests 

Ihrem Arzt oder den 

Mitarbeitern des Labors mit, 

dass Sie die Pille nehmen‘ 

para substituir uma 

subordinada. 

11 

Bitte nehmen Sie Yasmin erst 

nach Rücksprache mit Ihrem 

Arzt ein, wenn Ihnen bekannt 

ist, dass Sie unter einer 

Zuckerunverträglichkeit leiden. 

Bitte nehmen Sie Yasmin 

erst nach Rücksprache mit 

Ihrem Arzt ein, wenn Sie 

unter einer 

Zuckerunverträglichkeit 

leiden. 

Eliminação de uma oração 

intermediária (‘wenn Ihnen 

bekannt ist...’, sem prejuízo 

para o significado da 

informação. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Na língua alemã, a ordem prototípica dos elementos (Satzstellung) nas orações 

absolutas, principais ou coordenadas é a ordem direta, determinada pela posição do verbo, que 

deve ocupar obrigatoriamente a segunda posição na oração (WELKER, 2008: 383). No 

entanto, não é raro que complementos e advérbios troquem de lugar com o sujeito, um 

fenômeno denominado ‘inversão’ (Umstellung). Nesse caso, a intenção é colocar em 

evidência um dos elementos, deslocando-o para o início da frase; contudo, é obrigatório que o 

verbo permaneça na segunda posição (WELKER, 2008: 395 - 396). 

Na análise, foi possível notar que a bula alemã apresenta muitas construções com a 

ordem inversa, como nos exemplos 12, 13 e 14. Nessas ocorrências, a inversão provocou o 

aparecimento tardio do sujeito na oração, que ficou muito distante do início, pois as 

informações evidenciadas são longas. A consequência disso é que o leitor não consegue 

descobrir imediatamente do que se fala na oração e, quando identificar o sujeito, é provável 

que precise retomar a leitura desde o início da oração para assimilar a informação evidenciada 
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com ele. Além de tornar a leitura um pouco menos dinâmica, a inversão pode dificultar ou 

mesmo prejudicar a compreensão do texto. 

Para textos instrucionais, Böttcher (2013: 82) sugere que a sintaxe seja relativamente 

simples para assegurar a compreensão do destinatário. Tendo em vista essas prioridades, as 

sugestões de otimização para a situação descrita acima são: 

Quadro 32 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de simplicidade gramatical 

(ordem prototípica da oração) 

 
Trecho Otimização Comentários 

12 

Sehr selten kann sich ein 

Blutgerinnsel in einer Vene 

eines anderen Organs wie z. B. 

dem Auge (Thrombose einer 

Netzhautvene) bilden. 

Ein Blutgerinnsel kann sich 

sehr selten in einer Vene 

eines anderen Organs wie z. 

B. dem Auge (Thrombose 

einer Netzhautvene) bilden. 

Estabelecimento da ordem 

prototípica da oração, pois o 

sujeito é ‘Ein Blutgerinnsel’ 

e deve iniciá-la. 

13 

Genau wie ein Blutgerinnsel 

in einer Vene kann auch ein 

Gerinnsel in einer Arterie 

schwerwiegende Probleme 

verursachen. 

Ein Gerinnsel in einer 

Arterie kann auch 

schwerwiegende Probleme 

genau wie ein Blutgerinnsel 

in einer Vene verursachen. 

Estabelecimento da ordem 

prototípica da oração, pois o 

sujeito é ‘Ein Gerinnsel in 

einer Arterie’ e deve iniciá-

la. 

14 

Möglicherweise treten dann 

jedoch leichte oder 

menstruationsähnliche 

Blutungen auf 

Leichte oder 

menstruationsähnliche 

Blutungen treten jedoch 

dann möglicherweise auf 

Estabelecimento da ordem 

prototípica da oração, pois o 

sujeito é ‘Leichte oder 

menstruationsähnliche 

Blutungen’ e deve iniciá-la. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

No segundo grupo de desvios, em que as construções são pouco adequadas ao gênero 

e devem ser substituidas, é necessário fazer as seguintes escolhas: optar pelo verbo müssen 

[ter que] no presente, ao invés do verbo sollen [dever] no subjuntivo, sollten [deveria]; evitar 

adjuntos adverbiais muito longos e dar preferência a uma oração relativa ou a um adjetivo; 

privilegiar orações afirmativas no lugar de orações negativas; substituir a voz passiva pela voz 

ativa. 

Segundo Welker (2008: 129-132), em alemão, o verbo modal sollen [dever]: “expressa 

o fato de que uma pessoa A deve fazer o que uma pessoa B – que não é o falante – pediu, 

aconselhou ou ordenou” ou “é empregado quando se quer transmitir uma ordem, um pedido 

ou um conselho a terceiros; deste modo, trata-se de uma forma substituta do imperativo da 3ª 

pessoa.” Entretanto, “no Konjunktiv II [subjuntivo], sollen [dever] pode expressar um 

conselho”. 
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Em instruções, o verbo modal sollen [dever] possui uma ideia de decisão livre; na 

possibilidade de ser empregado sob a forma de subjuntivo, sollten [deveria], essa ideia é 

reforçada, ou seja, o emissor da mensagem transmite um conselho e o receptor pode optar por 

segui-lo ou não. Tendo em vista as características da bula de medicamento e sua função 

principal, o verbo sollen [dever] no subjuntivo, sollten [deveria], pode causar certo grau de 

incoerência quando aplicado a determinadas informações, como nos exemplos 15, 16 e 17. As 

ideias de conselho/sugestão e liberdade de escolhas, trazidas com o uso de sollten [deveria], 

vão de encontro à urgência e à gravidade imprimidas na oração pelo uso de advérbios como 

ebenfalls [igualmente], umgehend [imediatamente] e dringend [urgentemente]: não há escolha 

a não ser seguir as recomendações, mas o verbo sollten [deveria] tem outro sentido. Nesses 

casos, o ideal seria reforçar a importância de se executar a ação com o verbo modal müssen 

[ter que], que indica uma necessidade ou obrigação. Com isso, é possível evitar uma 

mensagem ambígua e também garantir que o paciente irá compreender a necessidade e, além 

disso, aumentar as chances de que a ação realmente seja executada. 

Quadro 33 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de simplicidade gramatical 

(verbo modal sollten) 

 
Trecho Otimização Comentários 

15 

Wenn die Krankheit ausbricht 

oder sich während der 

Anwendung von Yasmin 

verschlimmert, sollten Sie 

ebenfalls Ihren Arzt 

informieren. 

Wenn die Krankheit 

ausbricht oder sich während 

der Anwendung von Yasmin 

verschlimmert, müssen Sie 

ebenfalls Ihren Arzt 

informieren. 

Informar ao médico se uma 

doença aparece ou piora 

durante o uso de Yasmin não 

é um conselho, mas sim uma 

instrução que deve ser 

seguida. Portanto, o verbo 

sollten [deveria] é substituído 

pelo verbo müssen [ter que], 

visando adequá-lo à 

importância da instrução. 

16 

Sie sollten umgehend Ihren 

Arzt aufsuchen, wenn Sie 

Beschwerden eines Quincke-

Ödems an sich bemerken, wie 

[...] 

Sie müssen umgehend Ihren 

Arzt aufsuchen, wenn Sie 

Beschwerden eines Quincke-

Ödems an sich bemerken, 

wie [...] 

Consultar-se com um médico 

se surgirem sintomas de 

angioedema não é um 

conselho, mas sim uma 

instrução que deve ser 

seguida. Portanto, o verbo 

sollten [deveria] é substituído 

pelo verbo müssen [ter que], 

visando adequá-lo à 

importância da instrução, 

umgehend [imediatamente]. 

17 

Sie sollten sich aber trotzdem 

dringend in ärztliche 

Behandlung begeben, da Sie 

erneut einen Schlaganfall 

Sie müssen sich aber 

trotzdem dringend in 

ärztliche Behandlung 

begeben, da Sie erneut einen 

Consultar-se com um médico 

não é um conselho, mas sim 

uma instrução que deve ser 

seguida. Portanto, o verbo 
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erleiden könnten. Schlaganfall erleiden 

könnten. 

sollten [deveria] é substituído 

pelo verbo müssen [ter que], 

visando adequá-lo à 

importância da instrução, 

dringend [urgentemente]. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

No entanto, é possível que o uso do modalizador esteja indicando uma real isenção do 

emissor da mensagem nas situações de risco em que ele é empregado. Com esse tipo de 

construção, a empresa farmacêutica divide a responsabilidade da administração do 

medicamento com o consumidor, de modo que ele também passa a se comprometer com as 

atitudes tomadas no tratamento. 

Por outro lado, o sollen [dever] no subjuntivo pode ser compatível com passagens que 

possuem um tom de recomendação mais acentuado, como no exemplo 18, no qual esse tom é 

reforçado pela construção ‘Es ist wichtig...‘ [É importante que...]: ‚Es ist wichtig, dass Sie 

regelmäßig Ihre Brüste untersuchen und Sie sollten Ihren Arzt aufsuchen, wenn Sie einen 

Knoten spüren.‘ [É importante que você examine regularmente seus seios e consulte seu 

médico, se notar nódulos].  

 Na língua alemã, uma forma possível de atribuir características a um substantivo é por 

meio de construções participiais; nesse tipo de construção, os verbos no particípio têm a 

função de adjunto adnominal, sendo declinados como adjetivos e posicionado à frente dos 

substantivos que caracterizam (WELKER, 2008: 57-61). 

Outros complementos podem ligar-se ao particípio adjetivado, formando uma 

construção participial mais complexa, que é útil para condensar várias informações em um 

único sintagma e, com isso, reduzir o número de palavras e orações no texto. Devido ao pouco 

espaço disponível nas bulas, as construções participiais são um recurso bastante empregado 

nas bulas alemãs, conforme se vê pelos exemplos 19, 20, 21 e 22. Observa-se que, quanto 

mais informações condensadas na construção participial, maior o sintagma que será gerado; 

no entanto, apesar do ganho de espaço, sintagmas longos e complexos dificultam a leitura e, 

consequentemente, a compreensão do texto, pois distanciam o que seria a essência do 

sintagma nominal, ou seja, artigo e sujeito (die Nebenwirkungen [os efeitos colaterais], die 

Pillen [as pílulas], nos exemplos 20 e 21). Em gêneros de função instrucional como a bula, o 

ideal é optar por sintagmas mais simples e objetivos e incluir as outras informações que 

seriam condensadas no particípio adjetivado em orações relativas. 
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Quadro 34 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de simplicidade gramatical 

(adjuntos adnominais longos) 

 
Trecho Otimização Comentários 

19 

Sie dürfen das Arzneimittel 

nach dem auf der Packung 

unter „Verwendbar bis“ oder 

„Verw. bis“ angegebenen 

Verfalldatum nicht mehr 

anwenden. 

Nach dem Verfallsdatum 

unter „Verwendbar bis“ oder 

„Verw. bis“ , der auf der 

Packung angegeben ist, 

dürfen Sie das Arzneimittel 

nicht mehr anwenden. 

O conteúdo do particípio 

adjetivado ‘nach dem auf der 

Packung unter „Verwendbar 

bis“ oder „Verw. bis“ 

angegebenen Verfalldatum‘ 

foi incluído em uma oração 

relativa ‚Nach dem 

Verfallsdatum unter 

„Verwendbar bis“ oder 

„Verw. bis“, der auf der 

Packung angegeben ist‘. 

20 

Die nachstehend aufgeführten 

Nebenwirkungen wurden mit 

der Einnahme von Yasmin in 

Verbindung gebracht. 

Die Nebenwirkungen, die 

nachstehend aufgeführten 

sind, wurden mit der 

Einnahme von Yasmin in 

Verbindung gebracht. 

O conteúdo do particípio 

adjetivado ‘Die nachstehend 

aufgeführten 

Nebenwirkungen’ foi 

incluído em uma oração 

relativa ‘Die 

Nebenwirkungen, die 

nachstehend aufgeführten 

sind‘. 

21 

Sie können mit Yasmin 

vorzugsweise am Tag nach 

Einnahme der letzten 

wirkstoffhaltigen Tablette (die 

letzte Tablette, die Wirkstoffe 

enthält) Ihrer zuvor 

eingenommenen „Pille“ 
beginnen, [...] 

Sie können mit Yasmin 

vorzugsweise am Tag nach 

Einnahme der letzten 

wirkstoffhaltigen Tablette 

(die letzte Tablette, die 

Wirkstoffe enthält) Ihrer 

„Pille“, die zuvor 

eingenommen wurde, 
beginnen, [...] 

O conteúdo do particípio 

adjetivado ‘Ihrer zuvor 

eingenommenen „Pille“’ foi 

incluído em uma oração 

relativa ‘Ihrer „Pille“, die 

zuvor eingenommen wurde’. 

22 

Das Risiko ist abhängig von 

Ihrem natürlichen Risiko für 

VTE und der Art des von 

Ihnen angewendeten 

kombinierten hormonalen 

Kontrazeptivums. 

Das Risiko ist abhängig von 

Ihrem natürlichen Risiko für 

VTE und der Art des 

kombinierten hormonalen 

Kontrazeptivums, der von 

Ihnen angewendet wird. 

O conteúdo do particípio 

adjetivado ‘der Art des von 

Ihnen angewendeten 

kombinierten hormonalen 

Kontrazeptivums’ foi 

incluído em uma oração 

relativa ‘der Art des 

kombinierten hormonalen 

Kontrazeptivums, der von 

Ihnen angewendet wird‘. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Quando prioriza orações afirmativas em detrimento de orações negativas, um texto 

instrucional também se torna mais compreensível e, consequentemente, tem maior adesão do 

leitor. O processamento da informação afirmativa é mais rápido do que o da informação 

negativa, pois, no segundo caso, é necessário fazer a ‘conversão’ ou a transformação dela para 
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a afirmativa e, assim, obter a ideia da ação que deve ser executada; nas afirmações, o foco já é 

a própria ação, assim como nos textos com função instrucional,e isso poupa o leitor de 

realizar um passo a mais no momento da leitura. Sendo assim, muitas dessas construções 

podem ser reformuladas de modo a dar espaço para uma afirmação, como nos exemplos a 

seguir: 

Quadro 35 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de simplicidade gramatical 

(negação) 

 
Trecho Otimização Comentários 

23 

Entsorgen Sie Arzneimittel 

nicht im Abwasser oder 

Haushaltsabfall 

Entsorgen Sie Arzneimittel 

im geeigneten Abfall. 

A negação ‘nicht im 

Abwasser oder 

Haushaltsabfall entsorgen’ 

foi substituída por uma 

afirmação ‘im geeigneten 

Abfall entsorgen‘, de modo a 

privilegiar a ação. 

24 

Nicht über 25°C lagern. Maximal bis 25°C lagern. A negação ‘Nicht über 25°C 

lagern’ foi substituída por 

uma afirmação ‘Maximal bis 

25°C lagern‘, de modo a 

privilegiar a ação. 

25 

Beginnen Sie nicht mit dem 

nächsten Blisterstreifen, 

solange eine Schwangerschaft 

nicht ausgeschlossen ist. 

Beginnen Sie mit dem 

nächsten Blisterstreifen nur, 

solange eine 

Schwangerschaft 

ausgeschlossen ist. 

A negação ‘Beginnen Sie 

nicht mit dem nächsten 

Blisterstreifen’ foi 

substituída por uma 

afirmação ‘Beginnen Sie mit 

dem nächsten Blisterstreifen 

nur ‘, de modo a explicitar o 

que a paciente de fato deve 

fazer. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Entretanto, em alguns casos relacionados especificamente ao gênero ‘bula de 

medicamentos’ (como nos exemplos 26, 27 e 28 da tabela no apêndice), é possível entender o 

motivo da escolha pela negação. Nos exemplos mencionados, as instruções transmitidas são 

extremamente importantes e seu descumprimento pode levar a consequências graves: ‘Geben 

Sie es nicht an Dritte weiter.’ [Não repasse o medicamento a terceiros.], ‚Verwenden Sie aber 

nicht die Kalendermethode oder die Temperaturmethode.‘ [Não utilize o método da tabelinha 

ou o método da temperatura basal.], ‘Beginnen Sie nicht mit dem nächsten Blisterstreifen, 

solange eine Schwangerschaft nicht ausgeschlossen ist.‘ [Não inicie a próxima cartela até que 

a possibilidade de gravidez seja afastada.]. Nesses casos, a negação tem o poder de evidenciar 
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a importância da instrução além conferir certo tom de autoridade e exprimir a gravidade das 

consequências que as orações afirmativas não seriam capazes de transmitir (por exemplo: 

‘você deve usar Yasmin apenas quando a suspeita de gravidez está descartada ou fora do 

período de gestação’; ou ‘use o medicamento somente se ele estiver dentro do prazo de 

validade’). 

Orações na voz passiva são muito frequentes na bula alemã, como é possível verificar 

pelos exemplos 29, 30, 31, 32 e 33. No estudo contrastivo que comparou bulas de 

medicamentos alemãs e francesas, Neubach (2009: 195-196) observou a ocorrência das 

passivas nas bulas alemãs e chegou à seguinte conclusão: 

 
Também por isso, nas bulas de língua alemã, as orações na voz passiva 

aparecem frequentemente para evitar orações impessoais, por exemplo as 

com o não tão bem visto ‘man’. [...] Além disso, é feito uso das construções 

passivas para alertar para ações futuras ou já concluídas do médico, do 

paciente ou de outras pessoas, geralmente não nomeadas (por exemplo, o 

autor da bula) 
193

 (NEUBACH, 2009: 197). 

 

Sabe-se também que o uso da voz passiva é um recurso muito comum na publicidade a 

fim de atrair a atenção do leitor para o produto. No caso do gênero ‘bula’, a função 

publicitária foi proibida, mas certas construções sutilmente criam efeito de sentido que 

valorizam a marca ou o nome do medicamento. 

Como se trata de um texto instrucional, ou seja, um texto que indica o que deve ser 

feito em determinadas situações, deve-se priorizar a voz ativa ao invés da passiva, pois dessa 

forma a ação ficará mais evidente e isso exigirá menos esforço de interpretação. Além disso, a 

voz ativa se aproxima mais da linguagem oral e dá ao texto um to mais pessoal, contribuindo 

para criar um efeito de diálogo já iniciado pelo título em forma de pergunta. 

Na tabela a seguir, os exemplos foram otimizados por meio da reformulação das 

orações, substituindo a voz passiva pela voz ativa. 
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 In deutschprachigen Packungsbeilagen kommen Passivsätze auch deswegen häufig vor, um unpersönliche 

Sätze wie beispielsweise mit dem nicht gern gesehenen ‘man’ zu vermeiden. [...] Überdies wird von 

Passivkonstruktionen Gebrauch gemacht, um auf bereits getätige oder zukünftige Handlungen des Arztes, des 

Patienten oder einer anderen, meist nicht genannten Person (z. B. der Autor der Packungsbeilage) hinzuweisen. 
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Quadro 36 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de simplicidade gramatical 

(voz passiva) 

 
Trecho Otimização Comentários 

29 

Yasmin darf nicht 

angewendet werden, wenn 

einer der nachstehend 

aufgeführten Punkte auf Sie 

zutrifft. 

Wenden Sie Yasmin nicht 

an, wenn einer der 

nachstehend aufgeführten 

Punkte auf Sie zutrifft. 

O trecho destacado foi 

substituído por uma 

construção na voz ativa, de 

modo a privilegiar a ação que 

a paciente deve executar (não 

utilizar o medicamento). 

30 

Die Anwendung kombinierter 

hormonaler Kontrazeptiva 

wurde mit einem höheren 

Risiko für Blutgerinnsel in 

einer Vene (Venenthrombose) 

in Verbindung gebracht. 

Die Anwendung 

kombinierter hormonaler 

Kontrazeptiva wurde mit 

einem höheren Risiko für 

Blutgerinnsel in einer Vene 

(Venenthrombose) in 

Verbindung gebracht. 

Substituição da voz passiva 

pela ativa. 

31 

Yasmin kann zusammen mit 

oder ohne Nahrungsmittel 

eingenommen werden, wenn 

notwendig mit etwas Wasser. 

Sie können Yasmin 

zusammen mit oder ohne 

Nahrungsmittel einnehmen, 

wenn notwendig mit etwas 

Wasser. 

O trecho destacado foi 

substituído por uma 

construção na voz ativa, de 

modo a privilegiar a ação que 

a paciente deve executar 

(ingerir o medicamento com 

ou sem alimentos). 

32 

Die Wochentage, an denen die 

Tabletten jeweils 

eingenommen werden sollen, 

sind [...] 

Die Wochentage, an denen 

Sie die Tabletten jeweils 

einnehmen sollen, sind [...] 

O trecho destacado foi 

substituído por uma 

construção na voz ativa, de 

modo a privilegiar a ação que 

a paciente deve executar (nos 

dias da semana em que deve 

tomar os comprimidos). 

33 

Folgen Sie der Pfeilrichtung auf 

dem Blisterstreifen bis alle 21 

Tabletten eingenommen sind. 

Folgen Sie der Pfeilrichtung 

auf dem Blisterstreifen bis 

Sie alle 21 Tabletten 

eingenommen haben. 

O trecho destacado foi 

substituído por uma 

construção na voz ativa, de 

modo a privilegiar a ação que 

a paciente deve executar (até 

que a paciente tenha ingerido 

os 21 comprimidos). 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Como é possível notar com as sugestões de otimização, as mesmas informações na voz 

ativa geram orações mais curtas, e o problema do pronome man 
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 pode ser resolvido com o 

emprego do pronome Sie, que é uma forma de tratamento mais pessoal e direta. 

Outro modo de condensar informações na bula é pelo uso de nominalizações, como 

bem observa Neubach (2009: 174): “A condensação necessária de informações ocorre com a 

ajuda do estilo nominal, portanto os substantivos são colocados nas bulas como portadores de 
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 Pronome pessoal indefinido (se, as pessoas) (WELKER, 2008: 185) 
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informação e com isso aparecem com mais frequência que os verbos” 
195

. Böttcher (2013: 82) 

destaca que esse tipo de redação é característico de textos técnicos e acadêmicos e imprime 

uma formalidade a textos instrucionais que é contrária à tentativa de aproximação ao leitor, 

como é o caso das bulas atuais. Apesar disso, o estilo nominal em textos instrucionais não 

leva necessariamente a problemas de compreensão, mas pode dificultar a leitura quando 

combinado com outro desvio (GÖPFERICH, 2008b: 214).  

Na tabela abaixo, alguns exemplos foram otimizados, eliminando o trecho com 

nominalização e incluindo seu conteúdo em uma oração completa. 

Quadro 37 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de simplicidade gramatical 

(estilo nominal) 

 
Trecho Otimização Comentários 

34 

Das Auftreten von Brustkrebs 

nimmt allmählich nach 

Absetzen kombinierter 

hormonaler 

Empfängnisverhütungsmittel 

ab. 

Brustkrebs treten seltener 

auf, nachdem kombinierte 

hormonale 

Empfängnisverhütungsmittel 

abgesetzt wurden. 

As nominalizações ‘Das 

Auftreten von Brustkrebs’ e 

‘nach Absetzen kombinierter 

hormonaler 

Empfängnisverhütungsmittel‘ 

podem ser substituídas por 

orações completas, 

privilegiando a ação. 

35 

stechender Brustschmerz, der 

bei tiefem Einatmen zunimmt; 

stechender Brustschmerz, der 

zunimmt, wenn Sie tief 

einatmen; 

A nominalização ‘bei tiefem 

Einatmen‘ pode ser 

substituída por uma oração 

subordinada que privilegia a 

condição. 

36 

Schmerz oder Druckschmerz 

im Bein, der möglicherweise 

nur beim Stehen oder Gehen 

bemerkt wird; 

Schmerz oder Druckschmerz 

im Bein, der möglicherweise 

nur bemerkt wird, wenn Sie 

stehen oder gehen; 

As nominalizações ‘beim 

Stehen oder Gehen‘ podem 

ser substituídas por uma 

oração subordinada que 

privilegia a condição. 

37 

Wenn Sie nicht mit dem 

Rauchen aufhören können und 

älter als 35 Jahre sind, kann Ihr 

Arzt Ihnen raten, eine andere 

Art von Verhütungsmittel 

anzuwenden; 

Wenn Sie nicht aufhören 

können zu rauchen und älter 

als 35 Jahre sind, kann Ihr 

Arzt Ihnen raten, eine andere 

Art von Verhütungsmittel 

anzuwenden; 

A nominalização ‘mit dem 

Rauchen’ pode ser 

substituída por uma orações 

completa, privilegiando a 

ação. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

A respeito dos desvios no âmbito lexical, pode-se dizer que, na bula alemã, a maioria 

deles está relacionada ao emprego de termos técnicos no texto. 
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 Diese notwendige Komprimierung von Informationen wird mithilfe des Nominalstils bewirkt, weshalb in 

Packungsbeilagen Substantiven als Informationsträger eingesetzt werden und darum häufiger vorkommen als 

Verben. 
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Muitas palavras do vocabulário médico e farmacêutico têm sua origem em línguas 

como o latim e o grego e, apesar de terem sido incorporadas e adaptadas ao léxico das línguas 

modernas, algumas ainda trazem sua raiz latina ou grega marcada, como é o caso das 

ocorrências em destaque nos exemplos 38, 39 e 40, na tabela do apêndice (Lactose, 

reversible, Infektionen). Em textos instrucionais como a bula, é ideal dar preferência para 

termos cotidianos, mais próximos da realidade de maior parte da população, visto que termos 

de origem latina ou grega podem não ser facilmente reconhecidos e compreendidos pelo 

leigo. Sendo assim, os termos Lactose, reversible e Infektionen dos exemplos citados 

deveriam ser substituídos pela palavra alemã correspondente (Milchzucker [lactose], heilbar 

[reversível] e Entzündungen [infecções], respectivamente), a fim de garantir que mais pessoas 

tenham acesso ao seu significado. 

 Observou-se também que é grande a quantidade de palavras técnicas inseridas sem 

algum tipo de explicação ou desacompanhadas do vocábulo mais comum, como Quincke-

Ödem 
196

 [angioedema] (exemplo 41), Morbus Crohn [doença que desregula o sistema 

imunológico] (exemplo 42) e Antithrombin-III-Mangel [deficiência de antitrombina III], 

Faktor-V-Leiden-Mutation [mutação no fator V de Leiden] e Antiphospholipid-Antikörper 

[anticorpos antifosfolípides] (exemplo 43). 

Quadro 38 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de simplicidade lexical 

(termos técnicos – Parte I) 

 
Trecho Otimização Comentários 

41 

wenn Sie an einem erblichen 

Quincke-Ödem leiden, können 

Arzneimittel, die Estrogene  

enthalten, Beschwerden 

hervorrufen oder 

verschlechtern. [...] 

wenn Sie an einem erblichen 

Quincke-Ödem [eine 

Schwellung der Haut oder 

Schleimhäute im Kopf oder 

Halsbereich, die oft eine 

überempfindliche Reaktion 

darstellt] leiden, können 

Arzneimittel, die Estrogene  

enthalten, Beschwerden 

hervorrufen oder 

verschlechtern. [...] 

Quincke-Ödem é um termo 

técnico que designa 

‘angioedema’, um inchaço na 

pele ou nas mucosas da face 

causado geralmente por 

reações alérgicas. Para 

facilitar a compreensão do 

público não especialista, a 

explicação do termo deve vi 

logo em seguida, entre 

parênteses, ou incorporado 

ao texto. 

42 

wenn Sie Morbus Crohn oder 

Colitis ulcerosa (chronisch 

entzündliche Darmerkrankung) 

haben; 

wenn Sie Morbus Crohn 

[eine Krankheit, die den 

Darm betrifft und führt zu 

einer chronischen 

Entzündung] oder Colitis 

Morbus Crohn é um termo 

técnico que designa uma 

doença intestinal que pode 

causar inflamações crônicas 

no órgão. Para facilitar a 
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  Denominação em homenagem ao médico alemão Heinrich Irenaeus Quincke, que foi o primeiro a identificar 

e descrever o angioedema, em 1882. 



186 
 

ulcerosa (chronisch 

entzündliche 

Darmerkrankung) haben; 

compreensão do público não 

especialista, a explicação do 

termo deve vi logo em 

seguida, entre parênteses, ou 

incorporado ao texto. 

43 

wenn Ihnen bekannt ist, dass 

Sie an einer Störung der 

Blutgerinnung leiden – 

beispielsweise Protein-C-

Mangel, Protein-S-Mangel, 

Antithrombin-III-Mangel, 

Faktor-V-Leiden-Mutation 

oder Antiphospholipid-

Antikörper 

wenn Ihnen bekannt ist, dass 

Sie an einer Störung der 

Blutgerinnung leiden – 

beispielsweise Protein-C-

Mangel, Protein-S-Mangel, 

Antithrombin-III-Mangel 

[ein Eiweißstoff, der ein 

wichtiger  Regulator der 

Blutgerinnung ist und vor 

Blutgerinnseln schützt], 

Faktor-V-Leiden-Mutation 

[eine genetische 

Veränderung, die die 

Blutgerinnung stört und zu 

einem höheren Risiko von 

Blutgerinnseln führen 

kann] oder 

Antiphospholipid-

Antikörper [Abwehrstoffe, 

die durch eine 

krankheitsbedingte 

Fehlsteuerung des 

Immunsystems entstehen 

und die Blutgerinnung 

stört] 

Antithrombin-III-Mangel 

[deficiência de 

antitrombina III],  
Faktor-V-Leiden-Mutation 

[mutação no fator V de 

Leiden] e 

Antiphospholipid-

Antikörper [anticorpos 

antifosfolípides] designam 

condições ao aparecimento 

de trombose. Para facilitar a 

compreensão do público não 

especialista, a explicação do 

termo deve vi logo em 

seguida, entre parênteses, ou 

incorporado ao texto. 
 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Em alguns casos (exemplo 44), a suposta explicação é tão técnica quanto o termo 

principal, e também não pode ser compreendida com facilidade pelo receptor suportamente 

leigo.  

Quadro 39 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de simplicidade lexical 

(termos técnicos – Parte II) 

 
Trecho Otimização Comentários 

44 

Hautveränderungen, Erythema 

nodosum (sogenannte 

Knotenrose mit 

charakteristischen 

schmerzhaften rötlichen 

Hautknoten) oder Erythema 

multiforme (charakterisiert 

durch Hautveränderungen 

(Flecken, Bläschen) mit 

Hautveränderungen, Erythema 

nodosum (sogenannte 

Knotenrose mit 

charakteristischen 

schmerzhaften rötlichen 

Hautknoten) oder Erythema 

multiforme (eine 

Überempfindlichkeitsreaktion, 

die durch Hautveränderungen 

O termo técnico Erythema 

multiforme foi esclarecido 

com uma paráfrase: 

‚charakterisiert durch 

Hautveränderungen 

(Flecken, Bläschen) mit 

Rötungen in konzentrischer 

Anordnung oder Wunden‘. 

No entanto, ela apenas 
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Rötungen in konzentrischer 

Anordnung oder Wunden). 
(Flecken, Bläschen) mit 

Rötungen in konzentrischer 

Anordnung oder Wunden 

charakterisiert ist). 

descreve alguns sintomas da 

doença, sem detalhar do que 

se trata. Por isso, é 

necessário dizer ainda que o 

termo se refere a uma reação 

alérgica e não a uma 

doença; 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Por sua vez, há também ocorrências de termos técnicos que são acompanhados por 

uma explicação ou um termo mais comum (exemplos 45 e 46), mas que ainda não facilitam a 

compreensibilidade total ao leitor. Isso ocorre porque geralmente que o termo comum surge 

dentro dos parênteses, e o termo técnico integrado ao texto quando, na verdade, o ideal seria o 

inverso: o termo comum incorporado ao texto, de modo a manter a linearidade da oração. Isso 

evita que o leitor tenha que interromper a leitura para buscar o significado do termo e então 

fazer o movimento mental de volta ao ponto do texto em que parou. 

Quadro 40 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de simplicidade lexical 

(termos técnicos – Parte III) 

 
Trecho Otimização Comentários 

45 

wenn Sie Morbus Crohn oder 

Colitis ulcerosa (chronisch 

entzündliche 

Darmerkrankung) haben; 

wenn Sie Morbus Crohn oder 

chronisch entzündliche 

Darmerkrankung (Colitis 

ulcerosa) haben; 

O termo técnico colitis 

ulcerosa foi esclarecido, 

porém a inversão da ordem 

termo técnico/ explicação 

privilegiaria a linearidade 

da oração, já que a parte 

mais compreensível para o 

leitor é incorporada ao 

texto. 

46 

Allergische Reaktionen 

(Überempfindlichkeitsreakti

onen) 

Überempfindlichkeitsreakti

onen (Allergische 

Reaktionen)  

O termo 
Überempfindlichkeitsreaktion

en é mais conhecido que o seu 

sinônimo de origem latina 

(Allergische Reaktionen), 

portanto, a inversão deles 
privilegiaria a linearidade 

da oração, já que a parte 

mais compreensível para o 

leitor é incorporada ao 

texto. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 
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Outro desvio muito recorrente no nível da simplicidade lexical nas bulas alemãs é o 

uso de sinônimos para designar a mesma ideia ou conceito. Há casos em que o uso 

inconsistente de termos não prejudica a compreensibilidade do texto, como os exemplos 47, 

48, 49 e 50 da tabela no apêndice (Diabetes/ Zuckerkrankheit/ Zucker [diabetes]; 

Hypertriglyceridämie/ Cholesterin/ Triglyzeride [doenças causadas pelo aumento de gordura 

no sangue]; Verhütungsmittel/ Verhütungsmethode/ Empfängnisverhütungsmittel/ 

empfängnisverhütende Mittel/ Methoden der Empfängnisverhütung [métodos 

anticoncepcionais]; Folienstreifen/ Streifen/ Blisterstreifen [cartela]). 

No entanto, quando os sinônimos estão ligados a um objeto menos concreto e central 

no texto, eles podem confundir o leitor e dificultar a compreensão, uma vez que haverá dúvida 

se todos os termos são sinônimos e fazem referência a um único item, ou se possuem 

significados distintos, como no exemplo 51 (Pillen/ Tabletten/ Filmtabletten/ 

Kombinationspillen/ kombinierten hormonalen Kontrazeptivums/ Yasmin-Tabletten/ Yasmin 

[pílula ou comprimido]. A sugestão é padronizar a denominação do conceito e, no caso de 

adoção de uma sigla, colocar seu significado na primeira ocorrência (conforme sugestão da 

dimensão Estrutura). 

5.5.2 Brasil 

Na bula brasileira, foram constatados ao todo seis tipos de desvios na dimensão 

Simplicidade, sendo quatro deles no nível gramatical (interrupção, mais de uma instrução ou 

condição, negação e orações subordinadas) e dois no nível lexical (termos técnicos e 

sinônimos).  

Nos exemplos 1 e 2, estão destacados elementos intercalados às orações principais. 

Eles reduzem a simplicidade da construção porque deixam as orações mais longas, o que afeta 

também a concisão do texto e, consequentemente, dificulta a compreensão. A interrupção da 

oração principal, separando verbo e sujeito, causa um impacto negativo na leitura, pois ocorre 

a quebra do raciocínio que o paciente estava fazendo para tentar compreender a informação. 

Nesse caso, a sugestão de otimização é deslocar essas frases intercaladas e advérbios para o 

início ou para o fim da oração, de modo a manter a linearidade da sentença e, assim, facilitar a 

leitura. 
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Quadro 41 – Otimização de trechos da bula brasileira com desvios de simplicidade gramatical 

(oração ou termo intercalados) 

 
Trecho Otimização Comentários 

1 

Seu médico irá verificar se, por 

exemplo, você possui um risco 

maior de desenvolver trombose 

devido à combinação de fatores 

de risco ou talvez um único 

fator de risco muito alto. 

Seu médico irá verificar se 

você possui um risco maior 

de desenvolver trombose 

devido à combinação de 

fatores de risco ou talvez um 

único fator de risco muito 

alto, por exemplo. / Por 

exemplo, seu médico irá 

verificar se você possui um 

risco maior de desenvolver 

trombose devido à 

combinação de fatores de 

risco ou talvez um único 

fator de risco muito alto. 

‘Por exemplo’ deve ser 

deslocado para o início ou 

para o fim da oração. 

2 

Yasmin®, como todos os 

demais contraceptivos orais, 

não protege contra as infecções 

causadas pelo HIV (AIDS), 

nem contra qualquer outra 

doença sexualmente 

transmissível. 

Como todos os demais 

contraceptivos orais, 

Yasmin® não protege contra 

as infecções causadas pelo 

HIV (AIDS), nem contra 

qualquer outra doença 

sexualmente transmissível. / 

Yasmin® não protege contra 

as infecções causadas pelo 

HIV (AIDS), nem contra 

qualquer outra doença 

sexualmente transmissível, 

como todos os demais 

contraceptivos orais. 

‘Como todos os demais 

contraceptivos orais’ deve 

ser deslocado para o início 

ou para o fim da oração. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Assim como a bula alemã, a bula brasileira também apresenta muitas ocorrências de 

inserção de várias instruções ou condições na mesma oração, o que a deixa muito longa e 

afetando, consequentemente, a simplicidade e também a concisão do texto. Os exemplos 3, 4 

e 5 ilustram esse desvio na versão brasileira da bula de Yasmin®:  
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Quadro 42 – Otimização de trechos da bula brasileira com desvios de simplicidade gramatical 

(várias condições ou instruções) 

 
Trecho Otimização Comentários 

3 

Tome o comprimido que você 

esqueceu, assim que lembrar 

(inclui-se a possibilidade de 

tomar dois comprimidos de 

uma só vez) e continue a tomar 

os próximos comprimidos no 

horário habitual. 

Tome o comprimido que 

você esqueceu, assim que 

lembrar (inclui-se a 

possibilidade de tomar dois 

comprimidos de uma só vez). 

Nos dias seguintes, continue 
a tomar os próximos 

comprimidos no horário 

habitual. 

A oração apresenta duas 

instruções que devem ser 

executadas em sequência. Ao 

separar as instruções por 

oração, a relação entre elas 

passa a ser marcada pela 

locução ‘nos dias seguintes’. 

4 

Se houver um atraso de mais de 

12 horas do horário habitual, a 

proteção contraceptiva de 

Yasmin® pode ficar reduzida, 

especialmente se o 

esquecimento da tomada 

ocorrer no começo ou no final 

da cartela. 

Se houver um atraso de mais 

de 12 horas do horário 

habitual, a proteção 

contraceptiva de Yasmin® 

pode ficar reduzida. 

 A proteção contraceptiva de 

Yasmin® pode ficar 

especialmente reduzida se o 

esquecimento da tomada 

ocorrer no começo ou no 

final da cartela. 

O trecho apresenta duas 

condições para determinada 

situação ocorrer. No entanto, 

elas estão dispostas em uma 

única oração subordinada, 

que ficou muito longa para 

acomodar essas condições.  

5 

Deixe de tomar os comprimidos 

da cartela atual, faça uma pausa 

de até 7 dias, contando 

inclusive o dia no qual 

esqueceu de tomar o 

comprimido e inicie uma nova 

cartela. 

Deixe de tomar os 

comprimidos da cartela atual.  

Faça uma pausa de até 7 

dias, contando inclusive o dia 

no qual esqueceu de tomar o 

comprimido. 

Após os 7 dias, inicie uma 

nova cartela. 

O trecho selecionado 

apresenta três instruções a 

serem executadas. Para 

facilitar a compreensão do 

leitor, a sentença mais longa 

foi dividida em três orações 

mais curtas, uma para cada 

instrução. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Conforme visto também na bula alemã, quando orações afirmativas são priorizadas em 

detrimento de orações negativas, a compreensibilidade de um texto instrucional aumenta e, 

consequentemente, há uma adesão maior do leitor, já que o foco desse tipo de texto é a ação 

(execução de algo). O processamento da informação afirmativa é mais rápido do que da 

negativa, pois na segunda é necessário fazer uma espécie de ‘conversão’, ou seja, transformar 

a negativa em afirmativa para então ter a ideia da ação em si. Sendo assim, construções como 

a do exemplo 6 (no apêndice) podem ser reformuladas de modo a privilegiar uma afirmação: 

“Leia estes itens com atenção e converse com o seu médico em caso de dúvidas, ou 

imediatamente quando achar apropriado.”, ao invés de “Leia estes itens com atenção e não 

deixe de conversar com o seu médico em caso de dúvidas, ou imediatamente quando achar 

apropriado.”. 
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Entretanto, em alguns casos relacionados especificamente ao gênero ‘bula de 

medicamentos’ (como nos exemplos 7 e 8, da tabela no apêndice), é possível entender o 

motivo da escolha pela negação. Nos exemplos mencionados, as instruções transmitidas são 

extremamente importantes (‘Você não deve usar Yasmin® quando há suspeita de gravidez ou 

durante a gestação’ e ‘Não use medicamento com o prazo de validade vencido’), visto que seu 

descumprimento pode levar a consequências graves para a saúde da paciente. Nesses casos, a 

negação ajuda a evidenciar a importância da instrução e também a conferir certo tom de 

autoridade, expressando a gravidade das consequências que as afirmações não seriam capazes 

de transmitir (ex. ‘você deve usar Yasmin® apenas quando a suspeita de gravidez está 

descartada ou fora do período de gestação’; ou ‘use o medicamento somente se ele estiver 

dentro do prazo de validade’). Portanto, conclui-se que a negação deveria ficar restrita a tais 

advertências importantes. 

Outro motivo para priorizar a negação no gênero da bula é quando ela se torna uma 

alternativa para evitar construções mais complexas, adquirindo a função de simplificar a 

oração e, com isso, facilitar a compreensão. No exemplo 9 (apêndice), a expressão afirmativa 

‘é contraindicado’ pode não ser reconhecida e compreendida por parte do público, já que se 

trata de uma expressão mais comum na área da saúde e não tão cotidiana; portanto, substituir 

‘é contraindicado’ por ‘não é indicado’ é mais compreensível e soa mais familiar para um 

leitor supostamente leigo (“Yasmin é contraindicado em mulheres com insuficiência renal 

grave ou insuficiência renal aguda.” versus “Yasmin não é indicado para mulheres com 

insuficiência renal grave ou insuficiência renal aguda.”). 

Além das várias condições e instruções na mesma oração, o acúmulo de várias orações 

subordinadas contribui para o estabelecimento de orações complexas e pouco concisas no 

texto. O Guia de Redação de Bulas (2009: 07) sugere evitar esse tipo de combinação, pois 

causa “perplexidade” ao leitor. De acordo com o guia, “as orações subordinadas podem ser 

simplificadas omitindo as conjunções ou simplesmente sendo reescritas em separado, 

formando frases mais curtas”. Com essa estratégia de otimização, as orações dos exemplos 10 

e 11 ficariam da seguinte forma: 
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Quadro 43 – Otimização de trechos da bula brasileira com desvios de simplicidade gramatical 

(várias orações subordinadas) 

 
Trecho Otimização Comentários 

10 

Existe a possibilidade teórica de 

ocorrer um aumento de potássio 

no sangue em usuárias de 

Yasmin® que tomem, ao 

mesmo tempo, outros 

medicamentos que podem 

aumentar os níveis de 

potássio no sangue. 

Existe a possibilidade teórica 

de ocorrer um aumento de 

potássio no sangue em 

usuárias de Yasmin®. Isso 

acontece geralmente 

quando as usuárias tomam 

mesmo tempo, outros 

medicamentos que podem 

aumentar os níveis de 

potássio no sangue. 

Substituição de uma das 

orações subordinadas (‘que 

tomem’). 

11 

Também informe a qualquer 

outro médico ou dentista, que 

venha a lhe prescrever outro 

medicamento, que você está 

tomando Yasmin®. 

Se qualquer outro médico ou 

dentista lhe prescrever outro 

medicamento, informe que 

você está tomando 

Yasmin®. 

Substituição de uma das 

orações subordinadas (‘que 

venha a lhe prescrever outro 

medicamento’). 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

A respeito dos desvios no âmbito lexical, há muitos problemas na bula brasileira 

relacionados aos termos técnicos. O Guia de Redação de Bulas (2009: 05-09) traz muitas 

instruções com o objetivo de auxiliar o produtor do texto a empregar termos técnicos 

adequadamente, como é possível notar nos trechos do próprio guia destacados a seguir:  

 

 Regra 5: Use linguagem comum sempre que possível - Embora certos termos 

técnicos sejam essenciais, o leitor da bula para o paciente não é um expert e 

portanto uma linguagem mais acessível e menos confusa deve ser a ele 

apresentada. 

 Regra 9: Evite termos muito técnicos - Embora os termos muito técnicos pareçam 

mais precisos, nem sempre é isto que ocorre. Alguns termos 

médicos/farmacêuticos que ainda estão em uso podem ter sido adequados no 

passado, mas são anacrônicos atualmente. O termo técnico somente será 

substituído quando o sinônimo a ele atribuído corresponder ao seu significado 

mais preciso, sem causar ambiguidade. 

 Regra 10: Use apenas os termos técnicos essenciais - Pense sempre na palavra ou 

termo mais familiar do que a apresentada na bula sem, no entanto, correr o risco 

de ‘supersimplificação’. 
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 Regra 12: Não irrite o leitor - A linguagem muito técnica não produz o resultado 

esperado para o leitor da bula, isto é, leva-lo a ler e entender o uso adequado e os 

riscos do medicamento de modo a não causar aborrecimento ou constrangimento 

pela não compreensão. 

 Regra 15: Evite o jargão médico/farmacêutico - O jargão médico/farmacêutico 

não compreende necessariamente os termos técnicos, mas sim palavras e termos 

de uso menos comum encontrados no nosso léxico. Estas palavras dão um tom de 

cerimônia e autoridade à bula. 

 Regra 21: Use parênteses ( ) para inserir material explicativo relacionado com o 

resto da frase. 

 Regra 22: Use parênteses para inserir sinônimos ou explicações comuns após as 

palavras e termos técnicos. Este recurso é muito usado pela indústria e deve ser 

mantido apenas quando o texto de bula encaminhado por ela apresente este 

recurso.  

 

Analisando a bula brasileira, nota-se que tais regras são seguidas apenas parcialmente, 

pois há uma quantidade significativa de palavras técnicas que são inseridas no texto sem 

algum tipo de explicação ou desacompanhadas do vocábulo mais comum, como insuficiência 

hepática (exemplo 12), angina pectoris e episódio isquêmico transitório (exemplo 13) e 

anemia falciforme (exemplo 14), em destaque na tabela abaixo.  

Quadro 44 – Otimização de trechos da bula brasileira com desvios de simplicidade lexical 

(termos técnicos – Parte I) 

 
Trecho Otimização Comentários 

12 

Pacientes com insuficiência 

hepática. 

Pacientes com grave 

deterioração das funções do 

fígado (insuficiência 

hepática). 

‘Insuficiência hepática’ 

designa uma grave 

deterioração das funções do 

fígado. A explicação para o 

termo foi inserida no texto, a 

fim de facilitar a 

compreensão do leitor não 

especialista. 

13 

história atual ou anterior de 

doenças que podem indicar 

ataque cardíaco (como angina 

pectoris que causa uma intensa 

dor no peito, podendo se 

irradiar para o braço esquerdo) 

ou de um derrame (como um 

história atual ou anterior de 

doenças que podem indicar 

ataque cardíaco (como 

angina pectoris, falta de ar 

que causa uma intensa dor 

no peito, podendo se irradiar 

para o braço esquerdo) ou de 

‘Angina pectoris’ e 

‘episódio isquêmico 

transitório’ são termos 

técnicos da área da saúde 

que estão no texto da bula 

sem uma explicação mais 
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episódio isquêmico transitório 
ou um pequeno derrame sem 

efeitos residuais) 

um derrame (como um 

episódio isquêmico 

transitório – entupimento 

de uma artéria no cérebro 

– ou um pequeno derrame 

sem efeitos residuais) 

acessível ao leitor não 

especialista. Nesses casos, 

é necessário inclui-las em 

seguida aos termos, em 

linguagem simplificada. 

14 

[...] anemia falciforme; 

condição que tenha ocorrido 

pela primeira vez, ou piorado, 

durante a gravidez ou uso 

prévio de hormônios sexuais 

como, por exemplo [...] 

[...] anemia falciforme, um 

tipo de anemia em que as 

células vermelhas do 

sangue têm seu formato 

alterado; condição que tenha 

ocorrido pela primeira vez, 

ou piorado, durante a 

gravidez ou uso prévio de 

hormônios sexuais como, por 

exemplo [...] 

‘Anemia falciforme’ é um 

termo técnico pouco 

conhecido do grande público 

não especialista. Sendo 

assim, é imprescindível 

inserir uma explicação para 

ele no texto direcionado a 

pessoas leigas em assintos 

médicos.  

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Em alguns casos (exemplos 15, 16 e 17), a suposta explicação é tão técnica quanto o 

termo principal e também não pode ser compreendida com facilidade por um público 

supostamente leigo em assuntos médicos e farmacêuticos.  

Quadro 45 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de simplicidade lexical 

(termos técnicos – Parte II) 

 
Trecho Otimização Comentários 

15 

ocorrência ou piora de 

condições para as quais a 

associação com o uso de COC 

não é conclusiva: icterícia 

(pigmentação amarelada da 

pele) e/ou prurido relacionado 

à colestase (fluxo biliar 

bloqueado); 

ocorrência ou piora de 

condições para as quais a 

associação com o uso de 

COC não é conclusiva: 

icterícia (pigmentação 

amarelada da pele) e/ou 

prurido relacionado à 

colestase (coceira que se 

inicia quando o fluxo da 

bílis é interrompido); 

A expressão técnica ‘prurido 

relacionado à colestase’ é 

acompanhada por uma 

explicação (‘fluxo biliar 

bloqueado’). No entanto, a 

explicação é tão técnica 

quanto a expressão inicial. 

Por isso, a explicação ‘fluxo 

biliar bloqueado’ foi 

substituída por outra mais 

acessível ao público leigo em 

assuntos médicos. 

16 

em mulheres com angioedema 

hereditário (caracterizado 

por inchaço repentino, por 

exemplo, dos olhos, boca, 

garganta, etc), estrogênios 

exógenos podem induzir ou 

intensificar sintomas de 

angioedema; 

em mulheres com 

angioedema hereditário 

(doença genética 

caracterizada por inchaço 

repentino, por exemplo, dos 

olhos, boca, garganta, etc), 

estrogênios exógenos podem 

induzir ou intensificar 

sintomas de angioedema; 

O termo ‘angioedema 

hereditário’ é acompanhado 

por uma explicação que dá 

preferência a descrever os 

sintomas do quadro clínico, 

sem antes esclarecer do que 

se trata. Nesse caso, foi 

acrescentada a denominação 

‘doença genética’ para 

especificar do que se trata. 

17 Certos fatores sanguíneos que Certos fatores sanguíneos Os termos ‘resistência a 
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podem sugerir tendência para 

trombose venosa ou arterial 

incluem resistência a proteína 

C ativada, hiper-

homocisteinemia, deficiência 

de antitrombina III, proteína 

C e proteína S, anticorpos 

antifosfolipídios (anticorpos 

anticardiolipina, 

anticoagulante lúpico); 

que podem sugerir tendência 

para trombose venosa ou 

arterial incluem resistência a 

proteína C ativada, hiper-

homocisteinemia, 

deficiência de antitrombina 

III, proteína C e proteína S, 

anticorpos antifosfolipídios 

(anticorpos 

anticardiolipina, 

anticoagulante lúpico), 

condições que podem 

dificultar a circulação 

sanguínea e causar 

trombose; 

proteína C ativada, hiper-

homocisteinemia, deficiência 

de antitrombina III, proteína 

C e proteína S, anticorpos 

antifosfolipídios (anticorpos 

anticardiolipina, 

anticoagulante lúpico)’ são 

condições que podem 

ocasionar trombose. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Há também casos em que os termos técnicos, mesmo acompanhados por uma 

explicação ou um termo mais comum (exemplos 18, 19, 20 e 21), ainda não apresentam uma 

compreensibilidade adequada ao leitor, visto que o termo comum geralmente surge dentro dos 

parênteses e o termo técnico, integrado ao texto, quando na verdade o ideal seria o inverso: o 

termo comum deveria ser incorporado ao texto, de modo a manter a linearidade da oração. 

Isso evita que o leitor interrompa a leitura para buscar o significado do termo e depois tenha 

que fazer o movimento mental de volta ao texto. 

Quadro 46 – Otimização de trechos da bula alemã com desvios de simplicidade lexical 

(termos técnicos – Parte III) 

 
Trecho Otimização Comentários 

18 

Este medicamento proporciona 

também benefícios adicionais: 

melhora dos sintomas 

associados à retenção de 

líquido, como distensão 

abdominal (aumento do 

volume do abdome), inchaço 

ou ganho de peso [...]. 

Este medicamento 

proporciona também 

benefícios adicionais: 

melhora dos sintomas 

associados à retenção de 

líquido, como aumento do 

volume do abdome 

(distensão abdominal), 

inchaço ou ganho de peso 

[...]. 

A explicação para ‘distensão 

abdominal’ é mais simples e 

deveria ser integrada ao texto 

corrido. 

19 

Os hormônios contidos em 

Yasmin® previnem a gravidez 

por meio de diversos 

mecanismos, sendo que os mais 

importantes são inibição da 

ovulação e alterações na 

secreção cervical (no colo 

uterino). 

Os hormônios contidos em 

Yasmin® previnem a 

gravidez por meio de 

diversos mecanismos, sendo 

que os mais importantes são 

inibição da ovulação e 

alterações na secreção do 

colo do útero (secreção 

Inversão entre o termo mais 

comum (‘colo do útero’) e o 

termo técnico (‘cervical’), de 

modo que termo mais 

comum seja integrado ao 

texto corrido. 
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cervical). 

20 

Yasmin® é indicado apenas 

para uso após a menarca 

(primeira menstruação). 

Yasmin® é indicado apenas 

para uso após a primeira 

menstruação (menarca). 

‘Primeira menstruação’ é o 

termo popular e mais 

divulgado para ‘menarca’. 

Sendo assim, o primeiro deve 

integrar o texto corrido para 

contribuir com a linearidade 

da leitura. 

21 

O que devo fazer em caso de 

distúrbios gastrintestinais (no 

estômago e nos intestinos), 

como vômitos ou diarreia 

intensa? 

O que devo fazer em caso de 

distúrbios no estômago e 

nos intestinos (distúrbios 

gastrintestinais), como 

vômitos ou diarreia intensa? 

O termo ‘gastrintestinais’ 

refere-se ao estômago e aos 

intestinos. Por ser mais 

restrito à área médica, 

deveria aparecer entre 

parênteses, dando lugar às 

expressões mais populares no 

texto corrido. 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

Ainda no nível lexical, a bula brasileira apresenta um grande desvio na dimensão da 

simplicidade ao empregar de doze itens lexicais diferentes para designar seu objeto (exemplo 

22 da tabela no apêndice), apenas com pequenas variações; trata-se de um único exemplo, 

mas muito significativo porque está relacionado ao objeto central do texto, que é o método 

anticoncepcional.  

O uso inconsistente de termos pode confundir o leitor e dificultar a compreensão, uma 

vez que prevalece a dúvida se todos os termos são sinônimos e fazem referência a um único 

item, ou se possuem significados distintos. A resposta a essa pergunta só será obtida após a 

leitura completa do texto e interpretação de cada ocorrência, o que dificilmente será feito pelo 

leitor da bula, que se caracteriza por ser um gênero de leitura rápida e não linear. A sugestão 

para esse desvio é padronizar a denominação do conceito e, no caso de adoção de uma sigla 

para ele, colocar seu significado na primeira ocorrência (como visto também na dimensão 

Estrutura) . 

Por fim, outro desvio encontrado no texto da bula brasileira que dificulta a 

compreensibilidade no nível lexical é o uso da sigla ‘COC’ (exemplo 23 da tabela no 

apêndice), que significa contraceptivo oral combinado. Essa sigla é empregada diversas vezes 

ao longo do texto, porém em nenhum momento ela está acompanhada de seu significado; isso 

gera uma grande dificuldade à compreensão do texto, pois a sigla não pertence ao vocabulário 

comum do português do Brasil, portanto, é pouco provável que o leitor da bula identifique ao 

que ela se refere. A fim de aumentar a compreensibilidade do texto, o significado e a 

explicação do termo devem ser colocados junto com a primeira ocorrência da sigla, de 

preferência logo no item 1 (‘Para que este medicamento é indicado?’), em que há uma breve 
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descrição do medicamento, para garantir que essa informação será recebida, já que a leitura da 

bula não ocorre de forma linear 

5.5.3 Comparação 

Quadro 47 – Comparação dos desvios à simplicidade nas bulas alemã e brasileira 

Desvio Alemanha Brasil 

Oração 

subordinada 

condicional 

X  

Ordem invertida X  

Subjuntivo X  

Adjuntos 

adnominais 

longos 

X  

Negação X X 

Voz passiva X  

Orações 

subordinadas 

X X 

Mais de uma 

instrução ou 

condição 

X X 

Nominalização X  

Interrupção  X 

Sinônimos X X 

Siglas  X 

Palavra mais 

comum 

X  

Termos técnicos X X 

Fonte: Adriana Dominici Cintra, 2016 

 A bula de medicamento é um gênero textual que precisa ter a configuração linguística 

mais simples possível, tanto no nível sintático quanto no nível lexical. Por se tratar de um 

texto de uso cotidiano que está inserido em uma situação comunicativa prática (instruir a 

respeito da administração do medicamento) e é voltado a um público leigo, as escolhas 

sintáticas e lexicais devem ser adequadas a essas e outras condições específicas do gênero 

(BÖTTCHER, 2013: 81). 

Entre a simplicidade gramatical e a simplicidade lexical, a primeira é considerada mais 

importante para esse tipo de texto. Isso pode ser explicado pelo fato de que “estruturas 

gramaticais que prejudicam a compreensibilidade, como um estilo nominal excessivo, não 
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podem ser compensadas por meio do conhecimento prévio dos destinatários e, por isso, 

devem ser evitadas, em princípio” 
197

 (BÖTTCHER, 2013: 86), ao contrário de problemas 

com o léxico, que podem ser solucionados, caso o leitor possua algum tipo de conhecimento 

prévio, seja linguístico ou técnico. 

 Segundo Böttcher (2013: 85-86), a simplicidade gramatical para textos instrucionais, 

como a bula, prioriza formulações verbais, coordenação, orações curtas e ordenação clara dos 

constituintes na oração. De acordo com a autora, tais escolhas tornam a estrutura da oração 

mais fácil de ser compreendida, exigindo menos esforços do leitor e isso é necessário para 

textos com características como as da bula. 

 Os resultados das análises anteriores indicaram que a bula alemã apresenta mais 

construções sintáticas que aumentam a complexidade do texto e, consequentemente, 

dificultam a leitura, por exemplo: oração subordinada condicional sem a conjunção wenn [se], 

ordem invertida da oração, adjunto adnominal longo, voz passiva, nominalização. Além disso, 

essas construções dão ao texto um tom mais formal, típico de gêneros acadêmicos e textos 

técnicos, mas não de gêneros cotidianos, e por isso também devem ser evitadas. 

 Dentre os desvios da bula alemã à simplicidade no nível gramatical, está também o 

emprego do modo subjuntivo em instruções, que não só torna as orações mais complexas, 

dificultando a leitura, como também pode causar problemas de compreensão. Conforme 

observado nos exemplos selecionados, o subjuntivo pode transmitir ao leitor uma não 

obrigatoriedade de executar determinada ação, quando, na verdade, ela é obrigatória. Sendo 

assim, conclui-se que o modo subjuntivo não é uma escolha adequada para textos 

instrucionais, nos quais é necessário ficar claro o que deve ser feito e o que não deve, 

sobretudo para o gênero ‘bula de medicamento’, que está diretamente relacionado à saúde do 

leitor. 

 Quanto aos desvios de simplicidade gramatical presentes em ambas as bulas, 

destacam-se a negação, o excesso de orações subordinadas e o acúmulo de instruções ou 

condições na mesma oração. Embora a negação seja necessária em alguns casos, deve-se 

priorizar a afirmação em textos instrucionais, principalmente quando se trata de uma ação que 

deve ser executada pelo leitor. Já o excesso de orações subordinadas, instruções e condições 

em uma mesma sentença prejudica a organização dos constituintes da frase e faz com que o 

leitor tenha que fazer um grande esforço mental para reorganizá-los e assimilá-los. Além 
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 Der Verständlichkeit abträgliche grammatische Strukturen wie etwa ein übermässiger Nominalstil können 

hingegen nicht durch das Vorwissen der Adressaten kompensiert werden und sollten so grundsätzlich vermieden 

werden 
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disso, esse tipo de construção gera uma alta densidade de informações e exige mais 

concentração do leitor (BÖTTCHER, 2013: 84). 

 No âmbito da simplicidade gramatical, a bula brasileira apresenta, ainda, o desvio da 

interrupção, que também leva o receptor do texto a fazer um grande esforço mental na leitura 

porque interrompe o raciocínio lógico que estava sendo desenvolvido até a inserção daquele 

conteúdo e obriga-o a voltar ao início para recuperar a ideia. 

 A respeito da simplicidade lexical, sabe-se que ela é um aspecto diretamente 

proporcional ao grau de tecnicidade da produção textual, ou seja, quanto mais técnico um 

texto, menor tende a ser sua simplicidade lexical (BÖTTCHER, 2013: 85). A bula de 

medicamento é um texto que possui um alto grau de tecnicidade, sobretudo devido ao tipo de 

informação que deve ser transmitida (doenças, sintomas, efeitos colaterais, princípios ativos 

etc.), por isso, conciliar tecnicidade e simplicidade consiste em um dos maiores desafios nesse 

tipo de texto.  As escolhas lexicais devem ser simples o suficiente para estarem adequadas ao 

público-alvo que, de maneira geral, é composto por pessoas leigas em assuntos médicos e 

farmacêuticos, mas também é importante que essa simplicidade não esvazie demais o 

conteúdo da palavra/do termo. Nesse caso, a simplicidade lexical comprometeria a 

transmissão da mensagem e o texto deixaria de cumprir sua função. 

 Tanto a bula alemã quanto a bula brasileira apresentam problemas no emprego de 

termos técnicos: em ambas, foi constatada muitas vezes a ausência de explicações para esse 

tipo de item lexical ou explicações que pouco contribuíam para esclarecer o significado de 

certos vocábulos. É possível que em alguns casos tenha ocorrido novamente a transferência 

do desvio, e a bula brasileira tenha ‘herdado’ algumas ocorrências inadequadas. 

 Além da falta de explicação dos termos técnicos, outros desvios no âmbito da 

simplicidade lexical podem interferir na compreensibilidade do texto. Nas bulas analisadas, o 

uso de sinônimos despontou também como um desses desvios – mais na bula alemã do que na 

bula brasileira –, já que a falta de constância no emprego de determinadas palavras pode 

indicar ao leitor que não se trata do mesmo objeto, quando, na verdade, se trata.   
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5.6  Perceptibilidade 

5.6.1  Alemanha 

A bula alemã emprega com frequência recursos gráficos e tipográficos disponíveis 

para auxiliar na leitura, o que indica uma tentativa de usar tais recursos em favor do 

destinatário. 

De maneira geral, esses recursos são utilizados adequadamente no texto, como 

alteração no estilo da fonte, listas, tabelas e diagramas. Entretanto, foi observado que a 

marcação para identificar subitens não é padronizada, por exemplo, ou seja, ora eles são 

destacados com o estilo da fonte em negrito, ora por meio da combinação de negrito com 

sublinado, como é possível verificar nas imagens a seguir: 

Figura 1 – Marcação não padronizada dos títulos dos subitens na bula alemã (Parte I) 

 

Fonte: Yasmin: Filmtabletten, 2014 

Figura 2 – Marcação não padronizada dos títulos dos subitens na bula alemã (Parte II) 
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Fonte: Yasmin: Filmtabletten, 2014 

Em casos como esses, as marcações dificultam a identificação de qual subitem 

pertence a qual item. Além disso, o destaque dos subitens com negrito pode fazer com que, 

em um primeiro momento, esses títulos sejam confundidos com uma informação importante, 

pois o mesmo recurso é utilizado pela bula alemã para dar maior visibilidade a certas 

informações e chamar a atenção do leitor para elas. 

5.6.2 Brasil 

Assim como na bula alemã, na bula brasileira também são empregados recursos 

gráficos e tipográficos com o intuito de facilitar a compreensão do texto e a busca por 

informações. No entanto, percebe-se que nesse texto, há algumas deficiências relacionadas ao 

uso de tais recursos que podem dificultar a leitura da bula, ao invés de auxiliá-la, como seria o 

esperado. 

Entre essas deficiências, está o uso indiscriminado de negrito como estilo da fonte. 

Logo no primeiro contato com a bula brasileira, é possível notar que há extensas passagens 

marcadas dessa forma: 

Figura 3 – Passagem com estilo da fonte em negrito 
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Fonte: Yasmin: Comprimidos revestidos, 2014 

Isso causa a falsa impressão de que tudo é importante, uma vez que esse recurso 

normalmente é empregado com o intuito de destacar a informação principal, dentre outras 

também relevantes. Quando aplicado a trechos longos, o recurso do negrito perde sua 

propriedade de sinalizador e, então, não é possível mais identificar o grau de importância de 

cada conteúdo. 

Outra ocorrência de mau uso de recursos gráficos e tipográficos na bula brasileira 

pode ser percebido nas passagens que apresentam uma grande quantidade de itens 

enumerados, sendo separados por vírgula e/ou ponto e vírgula, como no caso em destaque 

abaixo: 

Figura 4 – Enumeração muito extensa na bula brasileira 

 

Fonte: Yasmin: Comprimidos revestidos, 2014 

No exemplo acima, a enumeração muito longa dificulta tanto a apreensão visual do 

conteúdo quanto sua compreensão, já que muitas vezes não é tão simples perceber quando se 
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inicia um item novo (se ele é um item independente ou se faz parte do anterior). Esse 

problema seria facilmente solucionado colocando a enumeração em forma de lista, embora 

uma lista ocupe mais espaço que a enumeração corrida – e possivelmente essa seja a razão 

pela qual o recurso não foi usado. 

Por último, ainda observou-se a ausência de um quadro indicativo para os dados a 

respeito da frequência dos efeitos colaterais. Tal recurso é uma estratégia muito comum no 

gênero e tem por objetivo organizar esse conteúdo tão relevante para os pacientes. Além 

disso, é possível que a presença do quadro não tivesse deixado passar a falta de uma das 

frequências (“Reações adversas incomuns: entre 1 e 10 em cada 1.000 usuárias podem ser 

afetadas”), já que na disposição do quadro seria mais fácil notar visualmente essa falha.  

Figura 5 – Frequência dos efeitos colaterais na bula brasileira 

 

 

Fonte: Yasmin: Comprimidos revestidos, 2014 

5.6.3 Comparação 

Tanto a bula alemã quanto a bula brasileira apresentam recursos gráficos e tipográficos 

que possuem diversas funções no texto, como sinalizar informações importantes; orientar a 

leitura, indicando quando termina um item/subitem e começa outro; ajudar na busca por 

informações e complementar informações escritas. 

Em comum, elas têm o estilo de fonte negrito, funcionando como um sinalizador, e 

diagramas para apoiar as informações verbais sobre o modo de tomar o medicamento e o que 

fazer em casos de esquecimento. No entanto, não basta apenas empregar essas estratégias 
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visuais, mas é necessário também fazê-lo adequadamente: as duas bulas analisadas cometem 

desvios à dimensão da compreensibilidade justamente por exagerarem no emprego do 

recurso, como foi visto nas figuras 1, 2, 3 e 4. 

Apesar disso, a bula alemã tem menos desvios à dimensão da perceptibilidade do que a 

bula brasileira, que inclusive deixou de contemplar uma informação muito importante 

(reações incomuns) devido à falta do quadro que indica a frequência de cada reação adversa. 
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6 Considerações finais 

Conforme explicitado na introdução, esta pesquisa teve como objetivo central 

identificar os aspectos que mais prejudicam a compreensibilidade das bulas brasileiras, 

partindo dos resultados da análise linguístico-contrastiva dos textos em alemão e em 

português, para, finalmente, fazer sugestões que possam auxiliar a otimização dos trechos 

pouco compreensíveis. Esse objetivo foi cumprido por meio da combinação do modelo de 

Karlsruhe para o estudo da compreensibilidade, que já tem definidas as dimensões que 

possivelmente influenciam esse aspecto do texto, sendo elas Concisão, Correção, Motivação, 

Estrutura, Simplicidade e Perceptibilidade, com o método dos textos paralelos, proveniente da 

Textologia Contrastiva, que possibilita a comparação do texto analisado nas suas versões em 

português e em alemão. A análise contrastiva de cada dimensão no par linguístico selecionado 

evidenciou as características positivas e negativas dos textos com relação à sua 

compreensibilidade; isso facilitou a percepção de que, na bula brasileira, desvios nas 

dimensões Correção, Estrutura e Perceptibilidade são os que mais prejudicam sua 

compreensibilidade. 

Com relação ao primeiro objetivo específico, não foi possível realizar uma análise 

contrastiva dos guias de redação existentes para bulas brasileiras e alemãs, pois não foi 

encontrado um guia específico para as bulas alemãs; até onde foi possível investigar, soube-se 

que as bulas nesse país seguem as Orientações para a Legibilidade de Embalagens e Bulas de 

Produtos Medicinais para Uso Humano 
198

, que é válido para a produção das bulas dos 

medicamentos que circulam nos países-membros da União Europeia. Em contrapartida, no 

Brasil, há o Guia de Redação de Bulas (2009), publicado pela Anvisa, que tem o propósito de 

apresentar algumas sugestões para um texto compreensível e adequado a um receptor 

supostamente leigo. Sendo assim, apenas as contribuições do guia brasileiro foram 

incorporadas à análise da compreensibilidade nesta pesquisa, ficando talvez para futuros 

trabalhos uma investigação mais profunda a respeito da existência de um guia de redação para 

bulas em alemão. 

Já em relação aos outros dois objetivos específicos, compilar as sugestões que 

aumentam a compreensibilidade nos textos das bulas e fornecer mais subsídios linguísticos a 

fim de aprimorar as sugestões para a redação de bulas no Brasil, buscou-se atingi-los por meio 

                                                           
198

 Guideline on the Readability of the Label and Package Leaftlet of Medicinal Products for Human Use 
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das sugestões de otimização textual apresentadas ao longo da análise das dimensões no quinto 

capítulo e suas respectivas justificativas teóricas.  

 No início desta pesquisa, foram colocadas algumas perguntas que também nortearam a 

análise. A primeira delas questionava como o conceito de compreensibilidade poderia ser 

definido e identificado concretamente no texto das bulas de medicamento, e isso foi alcançado 

por meio das seis dimensões, propostas pelo modelo de Karlsruhe, que possibilitam a 

identificação e a localização dos desvios para, em seguida, otimizá-los. Além disso, esse 

modelo confirmou a hipótese de que o conceito de compreensibilidade é adequado para o 

aprimoramento da redação de bulas, já que contempla tanto as características comuns ligadas 

ao gênero textual (requisitos de tarefa) quanto aquelas características ligadas à realidade 

cultural (requisitos de produção textual) e à língua do texto em análise. 

A análise da compreensibilidade segundo o modelo de Karlsruhe levou à conclusão de 

que as dimensões mais importantes para que o gênero textual ‘bula de medicamento’ seja 

compreensível para o paciente supostamente leigo são: Concisão, Estrutura e Perceptibilidade. 

Com isso, não se confirma a hipótese de que o tipo de linguagem empregada seria o aspecto 

que mais influencia negativamente a compreensibilidade das bulas, sobretudo devido ao 

excesso de termos técnicos. A princípio, a dimensão Simplicidade desponta como a mais 

adversa, principalmente quando se pensa que os termos técnicos podem ser um entrave à 

leitura e, consequentemente, à compreensão, já que a maioria dos leitores da bula talvez não 

tenha os conhecimentos prévios necessários para identificar seus respectivos significados. 

Entretanto, a análise mostrou que essa deficiência pode ser compensada quando aspectos 

importantes de outras dimensões estão adequados aos requisitos de tarefa e de produção 

textual do gênero.  

Já a dimensão de compreensibilidade Concisão é uma das mais importantes para textos 

instrucionais como a bula. Esse tipo de texto precisa ter um alto grau de concisão para 

combinar uma apresentação compacta e precisa do conteúdo (devido ao pouco espaço 

disponível) com uma abordagem adequada ao seu público-alvo, ou seja, sem condensar 

demais certas informações que o receptor não será capaz de inferir, mas também sem incluir 

detalhes supérfluos que aumentem a complexidade do conteúdo e diminuam o grau de 

concisão do texto (BÖTTCHER, 2013: 71). Nesse gênero textual, o equilíbrio entre o 

detalhamento e a precisão resulta no grau ideal de concisão do texto. Quando o texto 

instrucional atinge esse grau adequado de concisão, as consequências para o leitor são menos 

esforço para chegar à compreensão e um tempo de leitura menor, exatamente como é 

esperado para um texto que cumpre a função instrucional de maneira eficiente. Sendo assim, 
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parte da hipótese está correta ao afirmar que a escolha do tipo e da quantidade de informações 

veiculadas afetaria a compreensibilidade da bula. 

 A dimensão Estrutura, sobretudo no nível macroestrutural, também é muito 

importante para a bula de medicamento, pois se trata de um gênero que tem a organização de 

seu conteúdo predeterminada pela legislação específica de cada país. Isso faz com que o texto 

apresente uma estrutura rígida e fortemente convencionalizada, cujo padrão visa harmonizar 

as bulas em circulação nacional e facilitar a busca por informações (o que também contribui 

para aumentar sua compreensibilidade). 

Finalmente, a dimensão Perceptibilidade, apesar de não estar relacionada a 

características puramente linguísticas, é considerada tão importante quanto as dimensões 

anteriormente citadas. Isso porque, em um texto que é sempre bastante denso, como a bula, os 

recursos gráficos e tipográficos servem muitas vezes como orientadores da leitura, como o 

tamanho e o estilo da fonte sinalizando informações importantes, ou como organizadores do 

conteúdo, por exemplo, listas, tabelas, diagramas etc. Com isso, mais uma hipótese se 

confirma: a de que a apresentação gráfica pouco adequada do conteúdo pode prejudicar a 

compreensibilidade desse gênero. 

 A segunda pergunta de pesquisa buscava identificar quais as diferenças entre as 

estratégias para a redação de bulas no par linguístico português-alemão. Após a conclusão da 

análise, percebe-se que essa pergunta deve ser reformulada para incluir também as 

semelhanças encontradas a partir do contraste. Notou-se que, tanto a bula alemã quanto a bula 

brasileira, apresentam desvios em todas as dimensões que necessitam de melhoria para 

atingirem um grau desejado de compreensibilidade. Os desvios que precisam ser otimizados 

em ambas são: repetição de ideia, repetição literal e falta de precisão (Concisão); erros de 

gênero e erros de língua (Correção); problemas na adequação das informações aos itens e 

problemas na ordem dos parágrafos (Estrutura); redução da simplicidade gramatical pelo uso 

de orações negativas, orações subordinadas e duas ou mais instruções ou condições na mesma 

sentença e redução da simplicidade lexical devido ao uso indiscriminado de sinônimos e a 

ausência de explicação ou explicação pouco clara para os termos técnicos (Simplicidade). 

Dentre esses desvios comuns, alguns presentes na bula brasileira têm origem na bula alemã, 

conforme explicitado no capítulo 5: a falta de precisão (Concisão), erros de gênero 

(Correção), problemas na adequação das informações aos itens e problemas na ordem dos 

parágrafos (Estrutura), e a ausência de explicação, ou explicação pouco clara para os termos 

técnicos (Simplicidade). Essa constatação invalida uma das hipóteses colocadas no início do 

trabalho, que sugeria ser possível usufruir da experiência alemã com as bulas para aprimorar o 



208 
 

texto da bula brasileira, caso fossem feitas as adaptações linguísticas, culturais e legais 

necessárias. 

 As diferenças observadas entre um texto e outro mostram que a bula brasileira 

apresenta mais desvios à compreensibilidade nas dimensões Correção (erros de língua e erros 

de diretriz) e Perceptibilidade (uso excessivo de negrito, enumerações longas e falta de quadro 

explicativo), enquanto a bula alemã tem mais problemas relativos à simplicidade gramatical 

(emprego de construções pouco adequadas a um texto instrutivo, como nominalizações, voz 

passiva, adjunto adnominal muito longo etc.). 

 Por fim, a terceira pergunta de pesquisa se referia aos guias e procurava saber se as 

sugestões neles propostas são realmente aplicadas aos textos das bulas brasileira e alemã. 

Como dito anteriormente, não foi encontrado até a finalização desta pesquisa um guia de 

redação específico para as bulas em circulação na Alemanha nos mesmos moldes do Guia de 

Redação de Bulas (2009) para as bulas brasileiras. Apesar disso, tanto a Lei de Medicamentos 

quanto as Orientações para a Legibilidade de Embalagens e Bulas de Produtos Medicinais 

para Uso Humano prevêem que alguns critérios de compreensibilidade sejam contemplados 

nas bulas alemãs, que, de maneira geral, estão no texto estudado. A adequação aos critérios 

apresentados na legislação pode ser explicada pelo próprio fato de se tratar de aspectos que 

obrigatoriamente devem constar na bula, pois sem eles é provável que o medicamento não 

obtenha o registro junto à BfArM; já a adequação às Orientações para a Legibilidade de 

Embalagens e Bulas de Produtos Medicinais para Uso Humano talvez se dê por causa da 

exigência do teste de leiturabilidade para todas as bulas de medicamentos comercializados nos 

países-membros da União Europeia, também sob pena de não obtenção do registro. 

Algumas contribuições do Guia de Redação de Bulas (2009) foram sinalizadas ao 

longo do capítulo 5, e, com isso, percebeu-se que esse é um material muito rico e bastante 

completo, com grande potencial para auxiliar os produtores do texto da bula nessa tarefa, 

inclusive aprimorando muitos aspectos de todas as dimensões da compreensibilidade, 

propostas pelo modelo de Karlsruhe. Apesar isso, nem todas as sugestões do guia são 

aplicadas nas bulas brasileiras, conforme visto na análise; isso ocorre provavelmente porque o 

documento não tem valor legal e, portanto, não há algum tipo de fiscalização, como é a 

função do teste de leiturabilidade nos países da Europa. 

Diante de tais considerações, é possível afirmar que os resultados das pesquisas de 

compreensibilidade trazem muitos benefícios concretos, sobretudo devido à possibilidade de 

transformar textos com alto grau de tecnicidade em produções mais acessíveis a um público 

supostamente leigo, quando destinados a ele. No caso das bulas, um texto compreensível 
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permite que o paciente se torne um indivíduo ativo na administração do medicamento e, 

consequentemente, no tratamento ao qual esteja submetido. Além disso, indiretamente, uma 

maior compreensibilidade nas bulas é um importante fator de qualidade, que indica certa 

credibilidade da empresa e transmite confiança ao consumidor do medicamento, como bem 

observou Böttcher (2013: 11). 

Apesar da orientação mais prática que as pesquisas de compreensibilidade possuem 

devido ao estabelecimento das dimensões para análise, levando consequentemente a uma 

identificação mais rápida dos aspectos que devem ser aprimorados, foram percebidas algumas 

dificuldades em desenvolver esse tipo de estudo. A primeira delas diz respeito à descrição dos 

requisitos de tarefa e de produção textual que antecede a análise das dimensões. Nesta 

pesquisa, não foi possível caracterizar tão detalhadamente alguns desses requisitos, como os 

emissores e os receptores do texto da bula e o processo de escrita do texto; nesses casos, seria 

necessário ter acesso a informações muito particulares da empresa, cuja bula é analisada, ou 

desenvolver paralelamente um estudo sobre os agentes comunicativos e a produção do texto 

até que mais características fossem identificadas, e nenhuma dessas opções era possível ou 

viável para a presente pesquisa. Entretanto, sabemos da importância que esses requisitos têm 

no estudo da compreensibilidade, e que conhecer mais detalhes deles certamente influenciaria 

na otimização dos trechos com desvio. Uma sugestão para pesquisas futuras seria aprofundar 

a descrição dos requisitos mencionados e verificar o impacto que isso teria no estudo. Por 

exemplo, muitos critérios de adequação não levam em conta as limitações da população idosa, 

que é a maior consumidora de medicamentos e tem uma necessidade tão grande de 

compreensão dessas informações quanto a dificuldade em fazê-lo. Em seu estudo sobre a 

relação entre o consumo de medicamentos e os pacientes idosos, Teixeira e Lefèvre (2001: 

212) defendem que “é necessário e urgente que nas bulas dos medicamentos existentes no 

mercado brasileiros o volume de informações para o paciente idoso seja completado, porém 

em linguagem acessível para melhor compreensão” e que “a bula deveria ser um instrumento 

de valor social, que atingisse aos interessados e não atendesse basicamente as exigências 

burocráticas e econômicas”.  

Isso porque, segundo os autores, os pacientes idosos são os principais consumidores e 

os maiores beneficiários da farmacoterapia moderna, mas também representam o grupo etário 

mais vulnerável, pois utilizam muitos medicamentos ao mesmo tempo e, consequentemente, 

apresentam mais reações adversas. Diante desse quadro, o uso de medicamentos por idosos 

preocupa porque gera gastos excessivos, sobretudo devido a internações hospitalares 
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ocasionadas pela inadequação desse uso, sendo que essa última está intimamente relacionada 

à falta de informação, ou a informações mal ou não compreendidas. 

A segunda dificuldade em pesquisas de compreensibilidade refere-se à tarefa da 

otimização. Em alguns momentos, foi percebido que aprimorar um desvio de determinada 

dimensão afetaria negativamente outra, por exemplo: incluir explicações aos termos técnicos 

para aprimorar esse aspecto de simplicidade normalmente interfere na concisão a bula, já que 

o gênero deve apresentar um texto enxuto por causa da limitação de espaço. Nesses casos, é 

necessário optar entre uma ou outra dimensão, e essa escolha deve estar pautada pela reflexão 

a respeito do que é mais importante para um gênero com as características da bula. Para isso, 

a observação dos requisitos de tarefa se faz fundamental. 

Por fim, como perspectivas para futuros trabalhos, há diversas possibilidades, pois 

tanto a pesquisa de compreensibilidade quanto a Textologia Contrastiva são campos 

relativamente novos na Linguística Textual aplicada, e mesmo estudos com abordagem 

teórica trariam muitos avanços a essas disciplinas, ajudando-as a consolidarem suas bases 

teóricas e seus procedimentos metodológicos. Já no âmbito das pesquisas que têm bulas de 

medicamento como objeto de estudo da compreensibilidade, Nink e Schröder (2005: 84-85) 

sugerem que todas as etapas para a otimização desse texto têm potencial para serem 

incorporadas em trabalhos científicos, por exemplo, a seleção das informações, a escolha de 

elementos gráficos e tipográficos, o desenvolvimento e a aplicação de um teste de 

leiturabilidade e compreensibilidade, a otimização de um exemplar completo etc. Em saúde 

pública, também é possível estudar as bulas do ponto de vista da comunicação em saúde e da 

comunicação do risco, além de ampliar a pesquisa para outras plataformas, por exemplo, a 

internet, e verificar de que forma as redes sociais e os fóruns contribuem para divulgar as 

informações sobre medicamentos e, assim, aumentar a autonomia dousuário. Portanto, os 

estudos da bula são pertinentes não só do ponto de vista da contribuição que podem trazer 

para a sociedade, como também promissores, no que se refere às vastas possibilidades de 

investigação que apresentam. 
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