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Introdução: A análise estrutural de um texto permite ao pesquisador a compreensão de
como são construídas ideologias, valores e comportamentos ali presentes, e sua relação
com dado contexto sócio-histórico-cultural. Esse exercício de investigação pode ser
realizado com base em princípios teóricos da Análise do Discurso e em fundamentos
da Semiótica. A partir dessa constatação, neste estudo, analisam-se estratégias textuais
- verbais e não verbais - utilizadas na construção de peças publicitárias de
medicamentos direcionados ao público feminino, publicadas na revista Vendendo
Saúde, ANVISA/2008, cujo intuito é “orientar” procedimentos de saúde da mulher,
bem como construir um ideal de beleza feminina. Objetivo: Investigar, descrever e
explicar processos norteadores da produção do sentido, bem como analisar
particularidades e estratégias textuais de que estão investidas as configurações formais
de propagandas de medicamentos direcionadas ao público feminino, com o intuito de
construir um ideal de beleza feminina e “orientar” a saúde da mulher. Metodologia: -
Revisão bibliográfica sobre conceitos de discurso, gênero, corpo como suporte
discursivo, saúde, moda e estética.
- Seleção de peças publicitárias para a constituição do corpus.
- Estudo teórico sobre contextos sociais e políticos, nos quais algumas propagandas
selecionadas estão inseridas. 
- Organização de dados teóricos obtidos sobre os ideais de corpo e sua relação na
construção de peças publicitárias.
- Análise inicial das propagandas de medicamentos, relacionadas ao corpo, dirigidas ao
público feminino, selecionadas da revista ANVISA / 2008.
- Reuniões com a professora-orientadora durante todo o seguimento da pesquisa.
 Resultados: Os estudos feitos até o momento, ainda de caráter parcial, evidenciaram
construções sociais como sendo parte fundamental para a construção de ideologias
acerca do corpo feminino, o que diz respeito à formação cultural de uma sociedade. A
Publicidade, por sua vez, ao apresentar um produto / serviço, utiliza formas de
interpelação que evidenciam valores ideologicamente situados. Esse tema levanta
vários questionamentos, ainda a serem finalizados, sobre: o papel das mídias, ao criar
ou mesmo ao construir valores acerca do corpo como instrumento de comunicação e
veiculação de linguagem. Dessa forma, a centralidade em referência ao corpo se
mostrou importante, neste estudo, visto que se pôde observar sua contribuição para o
entendimento de alguns processos de construção cultural. Complementarmente a este
estudo no campo da Publicidade, fez-se uma  breve reflexão sobre o papel da moda na
criação de novos estilos, o que trouxe à mostra valores situados no tempo/espaço.
Essas discussões evidenciaram também questões éticas que se mostraram importantes
para o profissional da Comunicação Social, uma vez que ele se apropria de discursos
outros na construção de peças publicitárias, os quais permitem novas significações em
todos os campos do saber. Conclusão: Os estudos realizados acentuaram a importância
da análise dos processos de construção de sentidos para a compreensão de valores
ideologicamente situados evidenciados em peças publicitárias de medicamentos
direcionadas a determinado público.  Com o estudo, concluiu-se, pois, que valores
ideológicos permeiam o discurso que se concretiza na língua.

17ª Semana de Iniciação Científica e 8ª Semana de Extensão: A Ciência e o Cuidado com a Casa Comum

26 a 28 de outubro de 2016, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818



Palavras-chave: Corpo. Publicidade. Discurso. 

Agências de fomento: FAPEMIG, Unileste

17ª Semana de Iniciação Científica e 8ª Semana de Extensão: A Ciência e o Cuidado com a Casa Comum

26 a 28 de outubro de 2016, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


