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Introdução: A linguagem e a língua são terrenos férteis para a manifestação do
equivoco, conforme propõe a Análise do Discurso da vertente francesa  (AD). Dessa
perspectiva, é possível pensar a relação do real da língua (descontinuidade, dispersão)
e do real da historia (sentido/historicidade). Vista assim, a língua não se reduz à
condição de instrumento, em que tudo já teria sido dito e informado. Com base nesses
princípios,  o principal objetivo deste trabalho é analisar representações da figura
masculina em peças publicitárias de medicamentos veiculadas no Brasil no período a
que se denomina, historicamente, “Anos de Chumbo”. Objetivo: Investigar, descrever
e explicar processos norteadores da produção do sentido, a partir da análise de peças
publicitárias de medicamentos, veiculados em mídia impressa.
Compreender fatores determinantes da produção de sentido, de modo a obter subsídios
para a realização de ações extensivas voltadas para a formação leitora.
 Metodologia: Revisões bibliográficas sobre conceitos básicos  que se situam no
campo da Análise do Discurso da vertente francesa (AD), tais como  discurso,
locutor,alocutário, enunciado, enunciação, condições de produção do discurso, 
sentido, entre outros.

Análise de peças publicitárias  de medicamentos, veiculadas em mídia impressa,
relacionadas ao universo masculino.

Fichamentos sobre termos-chave da Análise de Discurso e conceitos relacionados à
AD.

Elaboração de glossário sobre os principais conceitos descritos anteriormente nos
fichamentos.  

Reuniões periódicas com a professora-orientadora durante todo o seguimento da
pesquisa.

 Resultados: Neste trabalho realizou-se  um estudo investigativo com o objetivo de 
analisar representações da figura masculina em peças publicitárias de medicamentos
veiculadas no Brasil nos  “Anos de Chumbo”. Esse estudo, ainda parcial, foi
realizadocom base  na Análise do Discurso da vertente francesa (AD), entre outros
estudos complementares,tais como os foucaultianos. Esse quadro teórico contribuiu
para a compreensão da linguagem humana como fenômeno observável a partir da
relação de interdependência entre língua / sujeito / circunstâncias sócio-históricas /
sentidos / discursos. Constatou-se que peças publicitárias de medicamentos dirigidas
ao público masculino veiculadas nesse período tendem a ter um teor machista. A 
maioria dos textos analisados  estereotipam o universo masculino. Para descrever e
caracterizar o homem da época, as peças analisadas evidenciam que homens estariam 
sujeitos ao cumprimento de alguns rituais, tais como beber, fumar, comer, viajar, além
de serem agressivos, hipertensos e viverem sob pressão o tempo todo.  Concluiu-se 
que a relevância do  estudo  realizado  deve-se ao fato de  discutir   valores situados na
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área da Publicidade, inscritos no universo masculino numa determinada época. Alguns
hoje desprezíveis, como fumar, e outros ainda vigentes, como viver sob pressão.
Conclusão: Neste estudo, por meio da análise de peças publicitárias  de medicamentos
dirigidas ao público masculino, em uma época denominada  “Anos de Chumbo”, 
foram evidenciados valores representativos da figura masculina. A  compreensão desse
fenômeno foi possível com base em reflexões baseadas em conceitos da AD.
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