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Na concepção clássica, a ética estuda, classifica e normatiza as relações sociais, 

estabelecendo os princípios morais e as condutas que almeja. Esses princípios aplicam-

se às mais variadas esferas da atividade humana, inclusive à publicidade. Isso se reflete 

nos códigos de ética que regem a prática publicitária, assim como nos discursos que os 

textos publicitários movimentam. 

Diferentemente dessa concepção, o ato ético bakhtiniano não institui uma ética 

normativa, mas o pensamento de que todo ato humano é ético no sentido de responsável 

e responsível. O ato é o agir concreto de um sujeito historicamente situado no mundo, 

imerso nas relações sociais e constituído dialogicamente. “Cada um de meus 

pensamentos, com o seu conteúdo, é um ato singular responsável meu; é um dos atos de 

que se compõe a minha vida singular inteira como agir ininterrupto” (BAKHTIN, 

2010a, p. 44). O ato constitui um momento histórico irrepetível na vida desse sujeito e 

de outros que com ele socializam. Assim, temos um indivíduo humano que responde 

inteiramente pelos atos que assina, e, considerando a esteira dialógica da vida, esse ato 

responde a outros atos, bem como suscita respostas. 

O presente trabalho decorre de uma tese de doutoramento 1  que tem como 

objetivo central de analisar como os valores éticos são construídos e expressos por meio 

da linguagem em textos publicitários. Para tanto, foram analisadas cinco peças 

publicitárias de instituições bancárias (Banco Santander e Banco do Brasil) veiculadas 

na revista Veja. Diante do fato de que um ato comunicativo é um ato moralmente 

responsável, engendrado por um sujeito em relação a outros sujeitos, a metodologia 

adotada segue a orientação bakhtiniana, sendo desenvolvida com base no dialogismo da 

linguagem e contemplando textos e contexto. 
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Na atualidade, a sustentabilidade integra os discursos éticos circulantes no meio 

social, ganhando visibilidade e gerando discussões e debates em várias esferas de 

atividade, seja nas rodas de conversa diárias, seja em meio à comunicação midiática. 

Aliados ao entendimento de que, assim como há práticas de linguagem que nos 

antecedem, há práticas que nos sucedem ou que fazem parte da nossa experiência 

contemporânea no mundo, partimos do pressuposto de que há relações dialógicas 

constituindo e integrando esses discursos. 

 

A teoria dialógica do Círculo 

 

No Brasil, os pesquisadores entraram em contato com o legado do Círculo, 

principalmente, a partir dos anos 1970. Conforme afirma Guimarães (2001, p. 39), “A 

década de 70 é o momento em que no Brasil os estudos sobre significação se 

intensificam e se dão fortemente ligados à consideração das questões do sujeito”. Nesse 

contexto, os trabalhos de Julia Kristeva também contribuíram para a divulgação da obra 

bakhtiniana no Ocidente. Na época, a linguística dividia suas perspectivas entre os 

estudos estruturalistas, os semióticos, os discursivos e os enunciativos. 

O crescente interesse pela obra bakhtiniana nos círculos acadêmicos revela a 

atualidade de seu pensamento. Nesse sentido, Faraco (2001, p. 27) considera que tanto 

tempo se passou desde a descoberta de sua teoria pelo ocidente, contudo, Bakhtin 

prossegue atual. Sua relevância contínua “pode estar simplesmente relacionada ao fato 

de que Bakhtin responde, em certa medida, a muitas das demandas [...] nos estudos das 

questões humanas”. Como opina Wall (2006, p. 305), Bakhtin incomoda porque “nos 

força a pensar de maneira diferente, a pensar dialogicamente. A pensar com os outros”. 

Na palavra, no discurso, no pensamento, na cultura, na vida, é dessa forma que 

Bakhtin situa o dialogismo como propriedade inerente à linguagem e como princípio de 

constituição dos discursos e, portanto, do agir humano. Para o Círculo, “a única forma 

adequada de expressão verbal da autêntica vida do homem é o diálogo inconcluso. A 

vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, 

responder, concordar, etc.” (BAKHTIN, 2010b, p. 348). 

As relações dialógicas são constitutivas dos discursos e dos sujeitos (enquanto 

tecidos discursivamente). Isso significa que discursos e enunciados estão em uma 



relação contínua com discursos e enunciados que lhe precederam, que lhes são 

contemporâneos ou que virão depois em um processo ininterrupto caracterizado pela 

responsividade. 

Como é na relação com outros sujeitos que o indivíduo toma conhecimento de si 

mesmo, o dialogismo é definido não só como a presença de outros enunciados no 

interior dos nossos dizeres, mas também como a heterogeneidade constitutiva dos 

sujeitos, o que compreende os conceitos de alteridade e intersubjetividade. A alteridade 

é, então, uma relação constitutiva da subjetividade. Sem a alteridade, o indivíduo não se 

reconhece como tal, pois, nas palavras de Castro (2001, p. 103), “é o outro que delimita 

e constrói o meu espaço de atuação no mundo [...] é o outro que me constitui 

ideologicamente e me dá acabamento”. 

A partir da noção de dialogismo, Barros (2005, p. 29) desdobra os seguintes 

aspectos nucleares da teoria dialógica: a) a interação entre interlocutores funda a 

linguagem; b) como os sentidos se constroem na interação verbal, dependem da relação 

entre os sujeitos; c) a intersubjetividade é anterior à subjetividade, ou seja, é em relação 

ao outro e com o outro que o sujeito se constitui; d) existem dois tipos de sociabilidade, 

a relação entre sujeitos na interação e a relação dos sujeitos com a sociedade. A língua é 

caracterizada como “dialógica e complexa, pois nela se imprimem historicamente e pelo 

uso as relações dialógicas dos discursos”. A forma como essas relações se configuram 

nos textos gera diferentes graus de ocultamento de vozes, classificando os textos como 

monofônicos ou polifônicos, ambos dialógicos (BARROS, 2005, p. 33). 

O sujeito que produz um discurso leva sempre em conta os discursos alheios. As 

relações dialógicas se realizam na linguagem, de maneira que todo uso da linguagem 

tem essa natureza. Somente existem relações dialógicas e de sentido entre unidades 

enunciativo-discursivas. 

O enunciado une os coparticipantes da interação (VOLOCHÍNOV, 1976, p. 6) 

como um ponto de contato entre eles (“a ponte lançada entre mim e o outro”). Esse 

consiste no meio concreto para a interação social, sendo definido como a “unidade real 

da comunicação discursiva”, uma vez que, para Bakhtin (2010b, p. 262), “o emprego da 

língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, 

proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana”. 



Essa ideia nos conduz à proeminência da função comunicativa da linguagem, em 

que a língua ganha vida na enunciação, momento real da interação, sob condições 

contextuais concretas (VOLOCHÍNOV, 2009, p. 127). O contexto desempenha um 

papel central na determinação do sentido, pois a linguagem empregada tem em vista a 

compreensão no contexto específico em que emerge. 

A palavra empregada em uma situação concreta de uso não somente informa ou 

comunica significados, ela comunica avaliações ou valorações que um sujeito faz a 

respeito do mundo e das outras pessoas. “Sem acento apreciativo, não há palavra”, 

afirma Volochínov (2009, p. 137). Portanto, o sentido só existe na relação da palavra 

com o contexto em que é empregada. “Toda enunciação compreende antes de mais nada 

uma orientação apreciativa. É por isso que, na enunciação viva, cada elemento contém 

ao mesmo tempo um sentido e uma apreciação” (VOLOCHÍNOV, 2009, p. 140). 

São diferenciados três aspectos da palavra sob o ponto de vista do sujeito que 

produz um enunciado: a palavra neutra da língua, que não tem dono; a palavra alheia, 

ou seja, que foi enunciada por outros e cujos sentidos ecoam no seu enunciado e a 

minha palavra impregnada pela expressividade, quando integra o enunciado 

(BAKHTIN, 2010b, p. 294). Assim sendo, viver é responder, e responder 

axiologicamente. Na sequência, passamos ao conceito de sustentabilidade. 

 

A sustentabilidade no âmbito corporativo e na publicidade 

 

O termo sustentabilidade, criado pela então Primeira-Ministra norueguesa Gro 

Harlem Brundtland, presidente da Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, apareceu pela primeira vez no documento que ficou conhecido como 

o Relatório Brundtland, publicado após Assembleia Geral da ONU em 1987. “O 

desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades” (BRUNDTLAND et al., 1991, p. 46). Conforme esse relatório, o colapso 

é iminente quando a administração econômica é desenvolvida sem qualquer articulação 

com a administração dos recursos naturais. 

Em outras palavras, a sustentabilidade exige a responsabilidade mais ampla de 

todos os agentes sociais e governamentais, cujas condutas devem voltar-se para o 



interesse comum. Desde então, o desenvolvimento sustentável tem sido defendido como 

um valor de importância mundial, cuja manutenção depende da participação da 

comunidade nas decisões que concernem ao meio ambiente, além da inclusão das 

necessidades humanas, defendendo que todos os indivíduos tenham as mesmas 

oportunidades de desenvolvimento (BRUNDTLAND et al., 1991, p. 47; 68-69). 

No âmbito corporativo, a sustentabilidade faz parte da responsabilidade social 

corporativa, que é definida por Karkotli e Aragão (2012, p. 59) como “a obrigação que 

tem a organização de responder por ações próprias ou de quem a ela esteja ligada. A 

partir dessa ideia, é possível compreender que uma organização é também um agente de 

transformação social, em sentido de que influencia e sofre influências dos atores da 

sociedade”. Certo e Peter (1993, p. 279) conceituam-na como o conjunto de atividades 

de uma organização que visa à manutenção de seus interesses juntamente com a 

melhoria do bem-estar da sociedade em um grau além do que é necessário ou exigido 

pelas suas próprias aspirações econômicas e técnicas. 

Em relação à empresa, os principais benefícios proporcionados pela 

responsabilidade social corporativa, de acordo com Melo Neto e Froes (2004, p. 96), 

são: ganhos de imagem corporativa (imagem como abstração feita pelo público 

consumidor); destaque social para seus dirigentes; apoio, motivação, lealdade, confiança 

e aumento do desempenho de seus funcionários e parceiros (público interno); benefícios 

governamentais em alguns casos e melhor relacionamento com os administradores 

públicos (Governo); melhorias no relacionamento com fornecedores, distribuidores, 

representantes e outros parceiros da empresa devido à boa imagem corporativa; 

vantagem competitiva decorrente da diferenciação de marca; fidelização de 

consumidores atuais e prospecção de novos clientes (público externo). Além de agregar 

valor à imagem da empresa, há os benefícios à sociedade como um todo, que podem 

estar relacionados à educação, à saúde, ao lazer ou ao meio ambiente, por exemplo. 

Devido ao amplo destaque que o tema teve na última década, os apelos de 

sustentabilidade obtiveram tratamento especial por parte do Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária (CONAR), órgão que controla os padrões éticos de 

conduta da publicidade no Brasil. Assim, a partir de agosto de 2011, foram estabelecidas 

restrições ao discurso da sustentabilidade no Código Brasileiro de Autorregulamentação 



Publicitária, documento que, desde 1978, contém os princípios éticos que conduzem a 

atividade publicitária em relação ao conteúdo veiculado nas campanhas. 

Na parte anexada ao código, o Conar (2011, p. 1) determina que “é  papel da 

Publicidade não apenas respeitar e distinguir, mas também contribuir para a formação 

de valores humanos e sociais éticos, responsáveis e solidários”. Como regra geral, o 

documento faz distinção entre a publicidade da sustentabilidade e a publicidade para a 

sustentabilidade. A publicidade da sustentabilidade é aquela que comunica práticas 

responsáveis e sustentáveis de empresas; já a publicidade para a sustentabilidade é 

aquela que orienta e incentiva a sociedade exemplificando com ações responsáveis e 

sustentáveis de instituições e empresas (CONAR, 2011). 

A responsabilidade sobre as mensagens são compartilhadas entre anunciante, 

agência e veículo. Sendo assim, as campanhas com esse tema devem refletir, em 

primeiro lugar, a responsabilidade do anunciante em relação à sustentabilidade e outras 

causas sociais, e a agência encarregada da produção da campanha deve ter em 

perspectiva os seguintes princípios: concretude (os benefícios socioambientais 

anunciados devem corresponder a práticas concretas das empresas); veracidade (as 

informações divulgadas devem ser factíveis); exatidão e clareza (as mensagens devem 

ser exatas e precisas); comprovação e fontes (a agência criadora da campanha deve ter 

dados comprobatórios e de fontes externas que endossem as ações sociais anunciadas); 

pertinência (as divulgações devem ter relação com o campo de atuação da empresa); 

relevância (os benefícios comunicados devem ser significativos em termos de impacto); 

absoluto (as ações não devem ser comunicadas como se fossem suficientes para 

compensar o impacto da empresa sobre o ambiente, pois não existe compensação 

absoluta). Para fazer a regulação dessas condutas, o CONAR atua a partir de denúncias. 

No próximo tópico, veremos como a sustentabilidade é tratada em exemplares de textos 

publicitários. 

 

Considerações sobre os anúncios analisados 

 

Foram analisados cinco anúncios publicados em diferentes edições da revista 

impressa de circulação nacional Veja, sendo três peças do Banco Santander e duas peças 



do Banco do Brasil, veiculadas no período compreendido entre janeiro de 2011 e janeiro 

de 2012. Ambas as campanhas institucionais têm como eixo temático a sustentabilidade. 

O primeiro anúncio do Banco Santander é constituído por página dupla e contém 

a ilustração de uma mulher pedalando uma bicicleta com uma criança presente à frente 

do guidão, sendo, portanto, levada pela mulher. A criança carrega um cata-vento através 

do qual entram cofres voadores no formato de porquinhos e saem outros objetos 

materiais, tais como: brinquedos, computadores, carros, motocicletas, casa, canudo de 

diploma, cachorro, skate, instrumentos musicais, entre outros. A chamada publicitária à 

esquerda da página, Ajudar seu filho a ter uma relação saudável com o dinheiro. Vamos 

fazer juntos?, elucida que a ilustração consiste em uma mãe com seu filho. O anúncio 

contém também outro bloco de texto verbal e é finalizado com a logomarca do Banco, 

seu slogan e seu endereço eletrônico. 

A segunda peça do Banco Santander, igualmente de página dupla, apresenta uma 

representação feminina apoiada em uma cadeira, segurando um regador em meio a um 

extenso campo de flores (um cenário repleto de flores de plástico). No texto verbal, há 

destaque para a chamada Em 5 minutos, dá pra achar um jeito de poupar dinheiro e 

milhões de recursos naturais. Vamos fazer juntos?, bem como um bloco de texto maior. 

Na mesma posição da peça anterior, temos a logomarca do anunciante, seu slogan e site. 

Já a terceira peça publicitária, que faz parte da mesma campanha, ou seja, do 

mesmo conjunto de peças publicitárias veiculadas pela marca em determinado intervalo 

de tempo, não contém imagem fotográfica, apenas texto verbal e ilustrações 

circundando a chamada: Ser um banco indispensável pensando no que é indispensável 

para o mundo. Vamos fazer juntos?. Nos desenhos feitos digitalmente, percebemos as 

seguintes figuras: árvores, notas e instrumentos musicais, cifrões, cataventos de energia 

eólica, plantas de fábrica rodeadas por nuvens, balões de fala e rostos humanos. Após 

um longo texto verbal, há a assinatura recorrente, formada por logomarca, slogan e site. 

Em relação à segunda subcategoria do corpus do estudo, Banco do Brasil, um 

dos anúncios publicitários ocupa página simples e contém a representação fotográfica 

de uma menina mergulhando na água, bem como a chamada publicitária: Água. Essa 

causa é do Brasil. Essa causa também é nossa., e um bloco de texto verbal. Na parte 

inferior da imagem, lemos Ser sustentável, seguido do slogan e da marca do Banco. Já 

na parte superior da página, há a logomarca da gestão 2011 do Governo Federal. 



Integrando essa mesma campanha, a segunda peça do Banco do Brasil ocupa o 

mesmo limite de uma página e traz a imagem de um menino sorrindo com os braços ao 

alto, com respingos de água caindo sobre si, dentro de um lago ou rio, uma vez que 

percebemos tratar-se de um cenário de paisagem natural. Da mesma maneira, há a 

chamada: Programa Água do Brasil. Porque o BB acredita que preservar e promover o 

uso consciente da água é investir na vida. A chamada é seguida por um breve texto, e a 

peça é finalizada de modo semelhante ao anúncio anterior, com Ser sustentável seguido 

por slogan e logomarca do Banco. A marca do Governo Federal é observada novamente. 

A atividade envolvida é a publicidade institucional, cujo objetivo é a divulgação 

de uma imagem (abstração) favorável a uma marca, empresa ou instituição pública ou 

privada, fomentando determinada atitude no público (RABAÇA; BARBOSA, 1987, p. 

338), sendo o Banco Santander uma empresa privada e o Banco do Brasil uma empresa 

estatal. Os participantes da interação são agrupados em torno de três categorias: o 

anunciante, o veículo de comunicação e a agência de publicidade. Dessa maneira, a 

responsabilidade sobre as mensagens é compartilhada, sobretudo, por agência e 

anunciante. 

Os enunciados são dirigidos aos leitores do texto publicitário impresso, ou seja, 

aos leitores da revista Veja, que tem circulação semanal superior a um milhão de 

exemplares. O leitor é presumido e recuperável, em certa medida, por meio do público 

que consome efetivamente a revista em que o texto foi veiculado: 53% dos leitores de 

Veja são mulheres, enquanto que 47% são homens. 71% pertencem às classes 

socioeconômicas A e B e 76% têm idade entre 20 e 49 anos (VEJA, 2012, p. 7). 

Há a mediação de um canal impresso e gráfico, a revista, e distância social (e 

física) máxima. A relação hierárquica ou de poder estabelecida nessa relação é 

decorrente do poder conferido pela linguagem. Nesse gênero, a comunicação impressa 

é, em um primeiro momento, unidirecional. Porém, considerando as relações dialógicas 

e a responsividade, a unidirecionalidade não é absoluta. A compreensão é a primeira 

fase da responsividade (BAKHTIN, 2010b, p. 272), em que o papel ativo do leitor 

surgirá por meio de atitudes, pensamentos, opinião, produção de enunciados em outras 

esferas. 

Os textos materializam relações dialógicas com outros enunciados, uma vez que 

os anúncios integram o continuum da comunicação discursiva de uma esfera 



sociocultural, que corresponde à comunicação midiática e publicitária, e de um veículo 

de comunicação específico, a revista Veja. Verificamos a relação do panorama nacional 

(e, mais amplamente, mundial) com o contexto situacional da interação, em que duas 

instituições financeiras de grande receita, uma privada, outra estatal, investem em 

práticas de sustentabilidade, aplicam indicadores de desenvolvimento às suas gestões e 

divulgam suas realizações e discursos em seus sites corporativos, além de nas 

campanhas impressas. 

Assim, existem articulações entre: as questões socioambientais contemporâneas, 

as quais estão presentes inclusive nos outros gêneros e textos da revista, os discursos 

veiculados nos sites do Banco Santander e do Banco do Brasil e os discursos 

materializados nas campanhas publicitárias dessas empresas. Os discursos e práticas 

desenvolvidos por ambas as empresas e divulgados a seus clientes e a outros leitores 

que acessem seus ambientes virtuais criam um fundo dialogizante em relação às 

campanhas publicitárias impressas. Nesse diálogo entre discursos, são feitas conexões 

com outros valores e discursos que compõem o horizonte social, criando uma atmosfera 

propícia à persuasão. 

O tom apreciativo presente em cada enunciado traduz a expressividade, que 

manifesta o modo particular como o anunciante posiciona sua marca, o que é 

reconhecido pelo leitor, podendo ocasionar a adesão ou o repúdio ao discurso. Ambas as 

empresas dizem agir responsavelmente e exibem essa prática à sociedade. 
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