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Introdução: O fundamento que norteia esta pesquisa é a relevância de se entender as
estratégias textuais utilizadas na configuração de textos veiculados na revista
Vendendo Saúde (ANVISA), analisando-a com base na problematização: as
propagandas selecionadas promovem saúde ou “vendem” saúde? Com o objetivo de
responder a essa questão, foram selecionadas propagandas, entre o período de 1825 a
1919. Esses textos estão sendo analisados, sob o foco de teorias
enunciativo-discursivas. A relevância desse quadro teórico decorre do fato de
contribuir para a compreensão da relação de interdependência entre língua/sujeito em
suas inserções sócio-históricas e processos de significação. Objetivo: Objetiva
investigar, descrever e explicar processos norteadores da produção do sentido, a partir
da análise de propagandas de medicamentos, veiculadas em mídia impressa. Analisar
particularidades “investidas” nas propagandas de medicamentos, com base em recursos
verbais e não verbais bem como os conflituosos focos de interesse entre esfera
comercial e saúde. Metodologia: Realização de revisão bibliográfica, abrangendo os
conceitos de linguagem, discurso, gênero do discurso, análise do discurso, Publicidade
e Propaganda.Estudo teórico, buscando a distinção conceitual entre Publicidade e
Propaganda, contexto situacional, contexto histórico. Coleta de exemplares de
propagandas que circulam na revista \"Vendendo Saúde\", tais como propaganda de
medicamentos para “digestão, alívios de dores e controle de doenças crônicas”.Análise
inicial dos textos selecionados.

 Resultados: Embora parciais, os estudos obtidos, até então, evidenciaram elementos
da construção do discurso publicitário, por meio da reunião dos textos e imagens,
analisados.  Já foram conceituadas várias categorias propostas no projeto inicial, tais
como investigar, descrever e explicar processos norteadores da produção do sentido e
investigar / (analisar) particularidades de que estariam investidas as configurações
formais de propagandas de medicamentos. Os registros feitos evidenciaram a
importância dos conceitos estudados no que se refere a avaliar propagandas de
medicamentos na esfera comercial e na esfera da saúde.  Referências a outras
categorias também ocorreram, embora pouco significativas.  Observou-se que as
informações teóricas mais pontuais a propósito de propagandas de medicamentos ainda
deverão ser ampliadas para que se alcancem os objetivos propostos. Conclusão: Os
estudos realizados ressaltaram a necessidade de aprofundamento em estudos de textos
publicitários, à luz de teorias discursivas e enunciativas. Por um lado, retomam
categorias como a compreensão da interdependência entre o discurso e a construção
dos sentidos. Por outro, fazem emergir os processos de significação na esfera
publicitária.
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