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Introdução: Na esfera publicitária, para que haja compreensão dos textos midiáticos
em geral, é importante analisar estratégias textuais e linguísticas utilizadas em
diferentes gêneros de textos. Para realizar este estudo, foram selecionadas propagandas
de medicamentos veiculadas entre 1950 e 2000, na revista Vendendo Saúde, da
ANVISA/2008.   Com base nos textos selecionados, propôs-se o seguinte
questionamento: essas peças publicitárias promovem saúde ou “vendem” saúde? A
análise está sendo realizada com base em  teorias discursivas, as quais permitem a
compreensão da relação entre língua/sujeito/sentido. Objetivo: Investigar
particularidades e estratégias textuais de que estão investidas as configurações formais
de propagandas de medicamentos direcionadas ao público feminino, no Brasil, no
período de 1950 a 2000, com o intuito de construir um ideal de beleza feminina, bem
como  de “orientar” a saúde da mulher. Metodologia: Realização de revisão
bibliográfica inicial, abrangendo os conceitos de linguagem, discurso, gênero do
discurso, discurso, Publicidade, Propaganda.Elaboração de resenha e fichamento de 
textos teóricos que fundamentam a análise proposta. Estudo teórico, buscando a
distinção conceitual entre Publicidade e Propaganda, contexto situacional, contexto
histórico. Coleta de exemplares de propagandas que circularam na revista
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Vendendo Saúde\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", ANVISA/2008.
Análise inicial dos textos selecionados.

 Resultados: Embora sejam ainda parciais, os resultados obtidos apontaram indícios 
que  evidenciam elementos utilizados na construção dos discursos publicitários. Isso se
tornou viável por meio  da analise inicial dos textos selecionados. Em uma das
etapas,realizou-se estudos teóricos   que  contribuíram para a análise da   construção de
sentidos, com base nos  textos selecionados. Também, foi realizada análise inicial de 
estratégias textuais utilizadas  na configuração formal  de propagandas de
medicamentos veiculadas na revista Vendendo Saúde, da ANVISA/2008. A conclusão
a que se  chega  mostra  a relevância desse estudo na formação do publicitário,
sobretudo, no que se diz respeito à questão ética em propagandas de medicamentos no
Brasil. Conclusão: Os estudos realizados ressaltaram a necessidade de aprofundamento
sobre a construção do discurso publicitário, à luz de teorias discursivas. Por um lado,
elas ampliam a compreensão  sobre a interdependência entre o discurso e a construção
dos sentidos,  por outro, fazem emergir  conflitos de interesse entre diferentes esferas.
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