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Introdução: A linguagem humana, por não ser transparente, é um terreno fértil para a
manifestação de equívocos, falhas e incompletudes, conforme propõe a Análise do
Discurso da vertente francesa (AD).  Essa corrente teórica é primordial para a  análise
de elementos que se situam no campo do discurso.  A partir desse referencial,
investigou-se a manifestação do  fenômeno discursivo  silenciamento, o  que se fez 
por intermédio da análise das relações estabelecidas entre locutor e interlocutor, em
peças publicitárias veiculadas na mídia impressa brasileira, entre 1993/2000.  Objetivo:
O objetivo deste trabalho foi realizar estudos investigativos norteadores do processo de
produção de sentido, bem como problematizar relações estabelecidas entre locutor e
interlocutor,  baseando-se na análise de peças publicitárias de medicamentos, e,
considerando-se, em especial, a noção conceitual de silenciamento, numa perspectiva
discursiva. Metodologia: No primeiro momento, foram realizadas revisões
bibliográficas sobre conceitos básicos  situados no campo da Análise do Discurso, tais
como silenciamento, sujeitos, processo enunciativo, suporte, mídia, entre outros. Após,
com base nesse referencial, organizou-se um glossário, contendo os principais
conceitos estudados, além de fichamentos. Em encontros periódicos com o professor
orientador,  foram realizadas discussões a respeito dos conceitos estudados, dentre
eles, as relações de poder entre sujeitos, a forma como o locutor apresenta seu discurso
ao interlocutor. Em seguida, deu-se início à  análise de peças publicitárias de
medicamentos, tendo como foco a noção discursiva Resultados: Os estudos feitos até o
momento, ainda que de caráter parcial, evidenciaram que o silenciamento sempre
existiu e foram evidenciados em  diferentes contextos sócio-históricos.  Concluiu-se,
também, que, durante muito tempo, a Publicidade vendeu produtos e marcas que
reforçaram estereótipos de ambos os sexos, influenciando diversas gerações a
construírem conceitos a partir de um produto ou serviço apresentado pelos meios de
comunicação de massa. A discussão em torno desse assunto, ainda em processo de
finalização, reforçou a necessidade de se questionar, num tempo de desconstruções
ideológicas, o posicionamento das empresas e também o das mídias, ambas na posição
de instituições  influenciadoras de consumo.  Conclusão: As análises até então
realizadas ressaltaram a importância de se compreender o silenciamento enquanto
instrumento de poder, no campo da Publicidade.  Observou-se, também, o quanto esse
fenômeno discursivo pode influenciar na construção da subjetividade. 
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