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MODOS

O «VESTUÁRIO PUBLICITÁRIO» 
OU A FIGURAÇÃO DE MODA AO 
SERVIÇO DA PUBLICIDADE 
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Neste estudo tencionamos reflectir sobre o estatuto da moda na publicidade 
comercial, isto é, num processo de comunicação de legitimação de produtos, ser-
viços, organizações ou ideias subordinado a critérios, filosofias de acção e valores 
específicos. 

Começamos por esclarecer a maneira como concebemos a moda na publi-
cidade: enquanto recurso (comunicacional), dispositivo (de expressão) inscrito 
num sistema de significação (comercial). Nesta perspectiva, a moda será enten-
dida como um «vestuário de publicidade». 

Seguidamente, vamos demonstrar como este «vestuário de publicidade» não 
é algo que possa ser estudado semioticamente da mesma forma. É sempre pos-
sível inventariar-lhe singularidades a partir dos exercícios linguísticos que pode 
desempenhar (Roman Jakobson; Eduardo Camilo), dos regimes de significação 
(Georges Péninou) ou das diversas ideologias de comunicação publicitária em 
que se pode inscrever (Jean Marie Floch).
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1. A MODA CONCEBIDA COMO UM «VESTUÁRIO DE PUBLICIDADE»

Do ponto de vista semiótico, concebemos que um dos possíveis estatutos da moda 
no âmbito do discurso publicitário é o relativo à sua existência como “linguagem 
objecto”, isto é, como produto da apropriação e transformação numa entidade sig-
nificante capaz de contribuir para a evocação de significações comerciais implí-
citas ou, se quisermos, uma «ideologia». Assim sendo, o seu estatuto deverá ser 
averiguado no âmbito da semiótica da conotação. À maneira de Roland Barthes, a 
moda será explorada como uma ‘retórica’ (Barthes, 1984: 76-79) escrita, gráfica ou 
iconográfica, se por tal a entendermos como formando um conjunto de unidades 
pertinente (neste caso, de ‘conotadores’) que evocam significações adjacentes a 
uma «ideologia publicitária». É, portanto, neste processo que concebemos o esta-
tuto da moda na publicidade. Aprofundemo-lo.

Os significados evocados por esta ‘retórica’ são estritamente publicitários, 
mas não é o escopo deste ensaio descrevê-los. O nosso ângulo de análise não é o 
conteúdo, mas a expressão, não é o significado, mas o significante, não é a ideolo-
gia mas a retórica. E à luz deste enfoque torna-se importante salientar como essa 
tal retórica decorre de dois regimes de expressão publicitária que estão, por sua 
vez, adjacentes a duas conceptualizações sobre a função da linguagem. Foi Jean 
Marie Floch quem melhor os descreveu a partir de dois paradigmas antinómicos 
claramente identificados (Floch, 1990: 187). Um, no qual a linguagem visa legiti-
mar (e intensificar) valores ou entidades que lhe pré-existem e apresentam um 
estatuto de referente; o outro, no âmbito do qual esses valores são gerados a partir 
do próprio fazer linguístico. 

Interpretar semioticamente o estatuto da moda na publicidade exigirá uma 
avaliação sobre em qual destes regimes se inscreverá a mensagem. Salienta-
mos que esta problemática irá afectar a maneira como ela será concebida/gerida 
enquanto realidade significante, isto é, no seu estatuto como ‘recurso retórico’. 
Eis, de um lado, uma forma de explorar a moda no que poderá contribuir para a 
manifestação de uma «verdade comercial», isto é, para conseguir evocar signifi-
cações adjacentes ao valor intrínseco das mercadorias. Será neutra, de enquadra-
mento/apresentação, uma moda metonímica, no sentido de ser capaz de evocar 
os problemas ou as situações adjacentes à aquisição ou ao consumo, até mesmo 
uma moda que, através da sua gama de cores, feitios, tamanhos, materialidades, 
etc. seja evocativa da própria identidade/identificação do (nome) da mercadoria. 
(figura n.º 1).
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FIGURA n.º 1

Eis, por outro lado, uma conceptualização alternativa sobre o papel desempe-
nhado pela moda agora no âmbito de um paradigma que concebe a linguagem 
publicitária como uma entidade capaz de gerar valores simbólicos acrescentados 
fundamentais num contexto estratégico, isto é, geradores de um ‘fazer’ (comprar, 
experimentar, utilizar, repetir). No âmbito deste paradigma, ela enriquece-se 
expressivamente, pois adquire outros usos para lá dos associados à significação 
da «identidade» e da «identificação». São usos que se consubstanciam na explo-
ração de um vestuário que concorrerá para conduzir o enunciatário não só a um 
conhecimento sobre a existência de um produto, mas também a uma «pressão 
psicológica» para o desempenho de uma conduta adequada – uma conduta que 
vise a aquisição da mercadoria ou, pelo menos, o desinteresse ou boicote às da 
concorrência. Esta moda será explorada como um adereço, um recurso signifi-
cante inscrito numa espécie de “bricolage publicitária”. É o produto de um pro-
cesso de recriação e de transformação dos seus contextos originais de enunciação 
e de significação. É nesta perspectiva que mais do que ser o recurso significante 
ao serviço da significação de uma ‘presença’ ela será a entidade necessária para a 
evocação de uma «essência comercial». 

Acrescentamos complementarmente, que é no âmbito desta ‘bricolage publi-
citária’ que a moda passará a ser explorada como algo que se oferece a processos 
de transtextualidade (Genette, 1982; Rodriguez e Mora, 2002: 47-89; Camilo, 2010: 
81-87). Juntamente com outros recursos expressivos (concretamente os relativos 
à decoração e aos cenários), também contribui para a produção de outros efei-
tos; não só os relativos ao enquadramento simbólico dos produtos numa cultura, 
num senso comum, numa ideologia, mas também os que decorrem dos próprios 
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processos de reconhecimento dessa simbologia (Rodriguez & Mora, 2002: 58-60). 
Concretizamos este estatuto alternativo da moda na publicidade com dois exem-
plos: o vestuário envergado por Joe Camel, sempre evocativo de um life style cool; 
ou o coordenado contemporâneo-clássico da Lovestruck evocativo de Romeu e 
Julieta (figura n.º 2). 

Voltaremos a estas ideias. 

  
FIGURA N.º 2

2. AS IMPLICAÇÕES

Independentemente destas dicotomias associadas a formas basilares de conceber 
a funcionalidade da linguagem, em geral, e os processos de comunicação publi-
citária, em particular, repescamos a ideia inicial deste ensaio: a de estudar o esta-
tuto da moda na publicidade numa perspectiva estritamente significante, con-
cebendo-a como um ‘vestuário registado’ (escrito ou, principalmente ilustrado), 
isto é, como um recurso expressivo maioritariamente iconográfico adjacente a 
uma “retórica” integrada num processo de comunicação sui generis designado por 
“publicidade”. Ora, justamente, esta conceptualização suscita várias implicações 
que nos possibilitarão reconhecer o seu estatuto como “registo expressivo” (isto é, 
como «vestuário de publicidade»). A primeira implicação permitirá compreender 
o fenómeno da moda na publicidade a partir de exercícios linguísticos resultan-
tes de «funções comunicacionais»; a segunda implicação estará relacionada com 
a compreensão do seu estatuto por referência às modalidades adjacentes a um 
regime do discurso que se integra no domínio da mimesis ou da poiesis; finalmente 
a última implicação possibilitará aferir o seu estatuto por referência a modos dís-
pares de conceptualização – isto é, “filosofias” – sobre o que deverá ser o registo 
de publicidade.
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1.ª Implicação: a moda apresenta uma funcionalidade comunicacional 

Independentemente das “filosofias da publicidade” sistematizadas por Jean 
Marie Floch e articuladas a partir da dicotomia fundamental entre um discurso 
que visa significar uma referência (isto é, uma ‘oferta’) ou simplesmente reen-
quadrar o seu valor, o estatuto da moda na publicidade é sempre comunicacio-
nal. Assim sendo, a sua especificidade significante como ‘vestuário’ dependerá 
conforme esteja associada a um exercício de linguagem que vá incidir nalgum 
dos diversos componentes de um processo estereotipado da comunicação (publi-
citária). Nesta posição repescamos e adaptamos as teorias de Roman Jakobson 
relativas ao conceito de ‘género póetico’ compreendido pelo linguista como um 
exercício padronizado de linguagem e de comunicação que articulava simulta-
neamente o componente da mensagem com o do contexto (originando o género 
da poesia épica) ou com o do receptor (poesia suplicativa) ou ainda com o do emis-
sor (poesia lírica) (Jakobson, 1978; Jakobson, R., 1963). Pela nossa parte realizámos 
o mesmo exercício, deduzindo tantos géneros de publicidade quanto a existên-
cia de possíveis exercícios da linguagem que reportem a uma oferta comercial 
(portanto, adjacentes ao componente de um contexto comercial inerente a uma 
função referencial) sempre conjugados com outros (de estatuto conjuntural-
mente predominante), mas relativos aos diversos componentes que integram 
um processo de comunicação (publicitária) considerado ‘canónico’ (cf.: Camilo, 
2010, p33-67). Não é o escopo deste ensaio repescar este assunto. Apenas o men-
cionámos para demonstrar como esta conceptualização da publicidade propor-
ciona um aturado trabalho de análise semiótica do estatuto comunicacional dos 
mais variados elementos mensagem publicitária: desde o cenário, ao vestuário, 
ao gesto, ao grafismo, à palavra. A sua especificidade variará conforme a natureza 
do género publicitário. Assim sendo, o estatuto da moda no discurso publicitário 
será díspar conforme se inscrever numa campanha, por exemplo, de tipo infor-
mativo, apelativo ou de marca (Camilo, 2010: 43), isto é, conforme a sua transfor-
mação significante como «vestuário de publicidade» esteja inscrita num exercí-
cio linguístico de índole objectiva («publicidade informativa»), intersubjectivo 
(«publicidade apelativa») ou subjectivo («publicidade de marca»). Um vestuário 
de publicidade no âmbito do género ‘publicidade informativa’ tende a ser neu-
tro, isto é, de enquadramento ou de apresentação (figura n.º 3); já no domínio da 
publicidade marca, se consubstancia num figurino de identificação do próprio 
produto (figura n.º 4), enquanto no da publicidade apelativa será indubitavel-
mente um coordenado metonímico do estilo (real ou idealizado) ou da própria 
identidade do público-alvo (figura n.º 5). 
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FIGURA N.º 3                    FIGURA N.º 4

FIGURA n.º 5

Esta tipologia, se bem que por vezes seja difícil de reconhecer (cf. as críticas 
à Teoria do Género Linguístico – Camilo 2010, p. 56-67), é repescada para este 
estudo por apresentar uma utilidade heurística e, de algum modo, contribuir para 
um incremento da eficácia das estratégias de comunicação. No respeitante à con-
cepção do ‘figurino publicitário’ possibilita pré-estabelecer estabelecer “balizas” 
que orientem o trabalho do estilista na descoberta (e avaliação) do coordenado 
mais adequado a cada um dos géneros de publicidade.

2.ª Implicação: a moda reflecte modalidades de discurso publicitário 

Como referimos, ao concebermos o estatuto da moda na publicidade como um 
recurso significante, entendemo-la semiologicamente como um «vestuário de 
publicidade» – dispositivo expressivo que visa produzir certos efeitos de sentido 
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e pragmáticos que não são textualmente explícitos. Para este assunto, confira-se 
Jean Marie Floch relativamente ao que designará por “ideologias” ou “filosofias 
da publicidade” (Floch, 1990: 184-193). Mais à frente iremos caracterizá-las discor-
rendo sobre o estatuto publicitário deste vestuário. Salientemos de momento que 
nesta perspectiva conotativa, o vestuário se encontra na encruzilhada de univer-
sos de significação associados a certos regimes de linguagem (publicitária).

Foi Georges Péninou (1976:77-81), no âmbito da formalização do estatuto da 
imagem no texto publicitário, que os sistematizou. De um lado, está o universo da 
mimesis comercial, no âmbito do qual a linguagem é explorada para produzir efei-
tos de sentido de cariz referencial, do outro, o da poiesis adjacente a uma expressi-
vidade que visa proceder a uma resignificação do valor dos produtos. É de salien-
tar que esta dicotomia não corresponde completamente à polaridade denotação/
conotação. É sempre possível conceber uma conotação na mimesis, como tão bem 
demonstrou Jean Marie Floch a propósito da “filosofia” da publicidade referen-
cial reivindicada por David Ogilvy (Floch, J. M. , 1990: 193-196). Tal significa que 
o vestuário de publicidade pode ser explorado numa perspectiva significante – 
embora de forma díspar – em ambos os regimes. 

‘Mimesis-poiesis’: eis uma dicotomia importante para a produção de efeitos de 
sentido fundamentados não só na exploração de linguagens de cariz iconográ-
fico, mas também gráfico e ortográfico, às quais se acrescentam outras, mediadas 
pelas imagens em si como é o caso dos «motivos» (cf.: Joly, 1999: 108-113): cená-
rios, gestos, poses e objectos (adereços). É precisamente nesta última categoria 
que integramos o vestuário. 

Passemos para a caracterização do estatuto semiósico deste vestuário de 
publicidade tendo agora por base esta polaridade ‘mimesis-poiesis’ explorada por 
Georges Péninou. 

No regime da mimesis, onde os efeitos de sentido se prendem com a apresen-
tação da existência dos produtos, este vestuário decorrerá do próprio estatuto 
discursivo dos actores de publicidade. Que papéis eles desempenham? Os de 
apresentador e de demonstrador. No primeiro caso, encontram-se os persona-
gens cuja função se resume ao enquadramento de uma mercadoria ou a certos 
aspectos que lhe são decisivos (as suas vantagens competitivas). Tal como sucede 
na própria encenação do actor, frequentemente reduzido a um ‘vestígio’ (como 
é o caso de uma mão ou de um dedo que aponta), também o vestuário de publi-
cidade apresentará um estatuto minimal. Não é nem no coordenado, nem na 
toilette (roupa, penteado, cosmética, acessórios) que radicarão os efeitos de sen-
tido deste regime, mas em certos pormenores: por exemplo, na cor sóbria da luva 
ou da manga, que tem por função não distrair o olhar; na textura do tecido da 
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camisa, capaz de absorver a luz do estúdio não produzindo brilhos parasita; na 
neutralidade do vestido, destituído de padrões para não produzir efeitos visuais 
indesejáveis, etc.. Eis o vestuário de publicidade reduzido a uma dimensão básica 
– meramente material e plástica -, principalmente ao nível da cor e da textura 
(figura n.º 6). Do ponto de vista da frequência, constatámos que esta categoria 
é muito pouco recorrente no discurso publicitário e reporta às dimensões mais 
canónicas da publicidade informativa.

FIGURA N.º 6

A partir do momento em que os apresentadores dão lugar aos demonstrado-
res, outros efeitos de sentido complementares passam a ser gerados: já não só 
os relacionados com a «existência» do produto, mas também como seu valor 
funcional, de troca ou até mesmo simbólico. Por demonstrador concebemos, à 
maneira de Georges Péninou, aqueles sujeitos que não se limitam a enquadrar 
o produto, mas também a protagonizar uma performance de demonstração rela-
tiva à sua utilização/aquisição/consumo/fruição. A sua existência já impõe outros 
desafios ao estilista, pois exigirá um ‘styling’ adequado, na medida que o coorde-
nado deixa de ser explorado unicamente na sua dimensão mais material e plás-
tica, para também ter de ser coerente com três ordens principais de efeitos de 
sentido a suscitar: o adjacente a uma acção de demonstração (a tal performance), o 
referente ao estabelecimento de um vínculo de reforço da identidade do produto 
e o relativo à evocação de um enquadramento institucional.
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O figurino publicitário adjacente ao acto de demonstração comercial consubs-
tancia-se numa configuração de enfatização do relativo ao apresentador. Se este 
era regido pela figura sinédoque, pois da parte do seu corpo, do fragmento do 
seu vestuário, se deduzia a existência de um sujeito, esta particularidade deixou 
de existir. O actor passa a ser representado, mas nem por isso significa que o seu 
estatuto seja mais valorizado, pois a recorrência anterior da sinédoque é agora 
substituída por todo um cânone de preceitos de enquadramento de imagem sem-
pre caracterizados por uma sobrevalorização da existência do produto relativa-
mente a quem o demonstra. Na figuração da demonstração, o actor já se encontra 
em cena embora a sua representação esteja regida por toda uma codificação de 
apresentação explicitada por Georges Péninou. Não é só por uma exigência de 
sobriedade que o vestuário deverá ser neutro em termos de formas, cores, tex-
tura, configuração, mas pela necessidade de conseguir destacar/enquadrar uma 
oferta comercial. Assim sendo, a sua configuração dever-se-á integrar nos mes-
mos regimes fundamentados no princípio da marcação: acentuação do produto 
demonstrado/apresentado vs relativa dissimulação/desvalorização do apresenta-
dor/demonstrador e do seu vestuário (figura n.º 7). 

FIGURA N.º 7

Acrescente-se que o estatuto do figurino é objecto de uma transformação a 
partir do momento que o regime da mimesis também passa a ser subdeterminado 
pela produção de outros efeitos de sentido para lá dos relativos à significação 
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da existência de uma mercadoria, quer na sua perspectiva mais funcional (valor 
de uso), quer comercial (valor de troca). Outros também são importantes, con-
cretamente os relativos à significação estatutária do produto como «compra 
acertada», «viável», «económica», «útil», etc.. Na gestão destes efeitos, o elenco 
publicitário enriquece-se para além dos demonstradores e dos apresentadores. 
Eis os que representam papéis de enquadramento da existência dos produtos 
publicitados. Não devem ser confundidos com os apresentadores e demonstra-
dores, visto a sua existência na mensagem frustrar aqueles códigos adjacentes ao 
princípio da marcação/acentuação das mercadorias. A encenação destes sujeitos 
já não é nada secundária relativamente às mercadorias publicitadas, o que indicia 
que o registo se encontra numa transição dos géneros da publicidade informativa 
para outros específicos da publicidade de marca, teasing ou de impacto (confira-se 
de novo o quadro patente em Camilo, 2010: 43) e até mesmo de transformação 
do próprio regime linguístico da mimesis rumo ao da poiesis. Constate-se como 
a posição axial, centralizada referente à encenação das mercadorias, passa a ser 
progressivamente abandonada até um ponto máximo em que se vêem transfor-
madas em meros adereços que são tanto menos importantes configurativamente 
quanto mais forem, do ponto de vista estatutário, os actores que as apresentam. 
Existe aqui o que se poderia considerar como uma dinâmica de aspectualização 
da publicitação do produto: desde o ponto máximo da valorização da sua mera 
representação – em que as mercadorias estão agigantadas, encontrando-se num 
enquadramento e numa representação exclusivamente central –, até aquele em 
que só são encenadas como mais um entre diversos motivos na imagem. 

São vários os tipos de actores que procedem a este enquadramento: os que 
representam os papéis de consumidores/utilizadores, prescritores e líderes de 
opinião (figura n.º 8). 

           
FIGURA N.º 8
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Do ponto de vista de um styling, todos se encontram irmanados pelo mesmo 
desafio criativo: como conceber um vestuário de publicidade que seja simulta-
neamente significativo de uma identidade comercial e até mesmo de um glamour, 
mas também coerente com a oferta de uma mercadoria dotada de certos atribu-
tos, pois, relembramos, que o regime subjacente à produção do sentido publicitá-
rio ainda se inscreve no domínio da mimesis? 

*  *  *

O regime da poiesis irrompe definitivamente na mensagem sempre que o sentido 
deixar de tematizar os valores da própria mercadoria, mas outros adjacentes ao que 
Georges Péninou reportava do domínio de um certo transcendente, de um determi-
nado espiritualismo. As significações adjacentes à identificação do produto dão agora 
lugar às referentes à personalidade ou à identidade de marca. A mercadoria subjecti-
viza-se ao adquirir um perfil psicológico, uma história, uma reputação que legitima a 
própria existência do produto. Esta particularidade vai ser responsável pela emergên-
cia de alterações estruturais no texto publicitário. O exercício linguístico deixa de ser 
assumidamente referencial (fundamento de um texto denominativo – publicidade 
informativa) e/ou intersubjectivo (publicidade apelativa), para ser também de cariz 
emotivo (publicidade de marca) ou poético (publicidade de impacto). A apresentação 
dá lugar à predicação e à exaltação (da imagem de marca). Complementarmente, sur-
gem no texto de publicidade figuras de estilo que vão contribuir para enfatizar esta 
dimensão. É o caso da sinédoque, mas agora numa perspectiva de contribuir para a 
instauração de um imaginário sobre a marca; da metáfora, tropo essencial na associa-
ção de um conjunto de atributos que reforçam não só a sua existência, mas principal-
mente, a sua espiritualidade, a sua essência; da metonímia, por intermédio da qual a 
marca passa a estar inscrita em percursos narrativos, em relatos que se encarregam 
de lhe atribuir uma história de vida, e da personificação, a partir da qual o produto/
marca, como mascote, se transforma num sujeito de acção.

Aprofundemos melhor esta questão das figuras de estilo e suas implicações 
para o vestuário de publicidade. Em primeiro lugar, a personificação dos produ-
tos/marcas em mascotes vai impor interessantes desafios de criação: como con-
ceber um coordenado adjacente a um personagem que seja a materialização das 
mercadorias e da sua identidade/imagem de marca? Como decidir a configuração 
não só desse personagem, mas também desse coordenado? Será que as suas for-
mas, dimensões, texturas, cores, conseguirão reflectir de algum modo os valores 
de uso e de troca das mercadorias ou já exploram outras ordens de valores de 
cariz simbólico? (Figura n.º 9).
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FIGURA N.º 9

A personificação da marca numa mascote enriquece-se e complexifica-se à 
medida que ganha outros traços derivado ao facto de reportar para imaginários 
narrativos que já não os meramente relativos a uma esfera de acção relacionada 
com a apresentação, a demonstração e o consumo. Confira-se a este propósito, o 
cowboy da Marlboro, que não é só a mascote identificativa dos cigarros, mas da pró-
pria história dos Estados Unidos. Sirva ainda de exemplo, as campanhas “Hello I’am 
a Mac”da Apple, cujos actores são evocativos de todo um universo de estilo de vida 
(figura n.º 10). O mesmo sucede com a emergência de outros actores repescados 
para as mensagens de publicidade como uma espécie de ‘representantes de marca’, 
como se verifica nos filmes da Coca-Cola com o Pai Natal ou mesmo com algumas 
celebridades (George Cloney – Nescafé; Nicole Kidman – Chanel n.º 5).

A abertura do texto publicitário a um elenco de actores que protagoniza papéis 
alternativos aos inscritos no regime da mimesis vai forçar o estilista a descortinar 
um vestuário que também apresente uma especificidade sinedocal, metonímica 
ou metafórica.

FIGURA N.º 10
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Numa perspectiva sinedocal, será sempre um vestuário fragmentário (por 
vezes aparentemente desvalorizado), mas na condição ser evocativo de um ima-
ginário, que é o da própria marca. Por exemplo, um vestuário desfocado ou fun-
damentado no detalhe, na transparência, na forma, no despojamento, na parte 
evocativa de todas promessas que são as que a marca se encarregará de cumprir 
(figura n.º 11). Mas também um vestuário metonímico, consubstanciado num 
estilismo evocativo de histórias e de narrativas (figura n.º 12), isto é, de imagi-
nários de contextualização do produto e da marca, de universos simbólicos que 
podem ser originais ou adaptados no âmbito de uma dinâmica transtextual ou 
ainda um vestuário metafórico que encena as configurações/qualidades da enti-
dade comparada associando-as à entidade comparante (a marca) (figura n.º13).

O vestuário inscrito do domínio desta poiesis engloba ainda o figurino que a 
celebridade deverá envergar numa conciliação (possível) do styling decorrente 
da reputação do seu estatuto (proveniente dos mais variados domínios, desde os 
relativos ao desporto, à arte, passando pela ciência e a política) e as particulari-
dades inerentes à promoção da marca. Curiosamente, nesta categoria da celebri-
dade, a tarefa do estilista não é tão estimulante criativamente, pois o figurino se 
caracteriza por uma adaptação para o contexto da comunicação publicitária da 
roupa que a celebridade já habitualmente enverga.

FIGURA N.º 11 FIGURA N.º 12 FIGURA N.º 13

3.ª Implicação: a moda reflecte conceptualizações sobre a comunicação 
publicitária

Subjacente à dicotomia mimesis-poiesis encontra-se uma problemática sobre a 
funcionalidade comunicacional da publicidade com implicações para a aferição 
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semiótica do estatuto da moda em tal registo textual. Para que serve e o que é a 
publicidade? Esta é uma problemática que já se encontrava indiciada nas outras 
secções deste ensaio e que agora é clarificada. 

É incontornável que a publicidade seja um discurso sobre as mercadorias e o 
seu valor. Contudo, o debate prende-se nas modalidades do dizer esse discurso, 
concretamente com a concepção das possíveis utilizações da linguagem para 
gerir essa referencialidade e valor. Nesta perspectiva, a mimesis-poiesis já abor-
dada é uma dicotomia importante que fundamenta duas ordens de expectativas 
sobre o papel da linguagem no ‘fazer publicidade’, (Floch, 1990 , 183-226). De um 
lado, encontra-se uma publicidade que a concebe como uma mera entidade de 
mediação e de transmissão de uma existência e de um valor que lhe pré-existe; 
do outro, uma publicidade que perspectiva a linguagem como um domínio onde 
essa existência e valor são concebidos e geridos endogenamente. A linguagem 
encontra-se dotada de uma vocação construtivista. Esta polaridade, ao ser projec-
tada no quadrado semiótico, possibilitou a Jean Marie Floch sistematizar quatro 
posições sobre o estatuto da linguagem na publicidade que reportam, por sua vez, 
a diversas conceptualizações formuladas por profissionais do meio sobre a forma 
de ‘filosofias’: desde as de Ogilvy e de Séguela, às defendidas por Felmen e PH 
Michel. No esquema n.º 1 encontram-se sistematizadas. 

Publicidade referencial

Função referencial da linguagem
(D Ogilvy)

Publicidade mítica

Função construtivista da linguagem
(J séguela)

Publicidade substancial

Função construtivista negada
(J Feldman)

Publicidade oblíqua

Função referencial negada
(pH Michel)

ESQUEMA N.º 1 (Floch, J.M., 1990: 192)

Consideramos este esquema relevante pois a partir dele será possível averi-
guar até que ponto cada uma destas concepções envolverá modos distintos de 
aferir o estatuto significante da moda na publicidade enquanto «vestuário».

a – A publicidade referencial: o vestuário da apresentação
No âmbito da publicidade referencial, os efeitos de sentido a suscitar em cada 
campanha estão relacionados com um ‘parecer-ser’ comercial: manifestação 
(parecer) de tudo o que esteja associado ao valor competitivo e intrínseco das 
mercadorias (ser). Tais efeitos consubstanciam-se na significação de uma «ver-
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dade comercial» adjacente a um contrato de veridicção que tem por função afir-
mar o produto como real. Do ponto de vista expressivo, tais efeitos dependem de 
um registo transparente/explícito, desembraiado, fundamentado na factualidade 
da informação relativa ao detalhe que faz a diferença, na narrativização, isto é, 
no episódio do ‘antes e do depois’ (portanto, relacionado com a emergência e o 
consumo do produto) e no predomínio da descrição. A receita, o testemunho, a 
apresentação/descrição, tudo concorre para a significação da mercadoria como 
entidade «real» e «adequada» por referência a um quadro axiológico adjacente 
ao bom senso (a escolha acertada), à economia e à utilidade. 

O vestuário publicitário integra-se neste contexto podendo estar articulado em 
dois planos de intervenção: o da apresentação e o da performance. O figurino adja-
cente ao domínio da apresentação corresponde a todo um styling de enquadramento 
da descrição/apresentação dos produtos através da qual se diz a ‘verdade’ dos produ-
tos. A este propósito confira-se de novo as figuras n.º 3, 6 e 7. Por sua vez, o relativo à 
performance consubstancia-se num vestuário adjacente a programas narrativos de 
‘heróis publicitários’. Trata-se de actantes que protagonizam necessidades e proble-
mas satisfeitos ou ultrapassados a partir da apresentação dos produtos. Este é um 
vestuário que poderá apresentar um valor metonímico na medida em que é evocativo 
da identidade ou do estilo de vida dos consumidores (adjacente ao protagonismo e 
à satisfação das necessidades) para os quais os produtos se destinam (figura n.º 13). 

Salientamos a importância do vestuário no âmbito desta categoria da publi-
cidade referencial. Será sóbrio, neutro, relativo à apresentação; ou evocativo de 
«estados de alma» adjacentes a situações de estado de cariz depressivo ou eufó-
rico conforme são satisfeitas as necessidades; um vestuário familiar associado 
ao protagonismo de certos actores, como é o caso dos amigos e dos familiares 
enquanto testemunhas e líderes de opinião que aconselham ou sugerem, ou um 
vestuário ‘corporativo’, ‘institucional’ decorrente da performance de sujeitos que 
desempenham os papéis de prescritor, isto é, que decidem e recomendam.

FIGURA N.º 14
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b – A publicidade mítica: o vestuário da imaginação
No âmbito de uma relação de oposição com a publicidade referencial e de um 
parentesco epistemológico com o registo da poiesis, está  a categoria da publici-
dade mítica cujos preceitos e qualidades foram teorizados e reivindicados por 
Jacques Séguela. 

O publicitário francês considerava que o papel desempenhado pela publici-
dade não era exclusivamente o da publicitação, mas também o de da atribuição 
de um ‘talento’, ou se quisermos de um ‘glamour’ ao consumo. Para ele, um publi-
citário não publicita sapatos, mas pés bonitos. O discurso exige uma operação de 
simbolização, o que implica que a significação do valor já não decorra da mer-
cadoria, mas esteja alojado noutros universos transversais. Este é o domínio do 
fazer publicitário relativo às associações derivadas. É necessário ultrapassar o 
“bom senso” do produto, rumo à edificação de um imaginário sobre o seu nome 
(imagem de marca). Este requisito vai implicar que a mensagem passe a incluir 
outros sentidos e valores alternativos entretanto engendrados. Tudo é possível 
na condição de estar integrado no domínio de uma cultura mainstream: desde a 
exploração de lendas e de heróis a esquemas de acção suficientemente estereoti-
pados e símbolos universais pré-estruturados (a famosa fotografia de Che Gue-
vara ou o retrato da Mona Lisa, por exemplo). 

Se a publicidade referencial se fundamentava num exercício textual de objec-
tividade, já a publicidade mítica se vai basear numa dinâmica transtextual fun-
damental para a construção do valor do produto. Justamente, tal requisito vai-se 
consubstanciar em modos de enunciação característicos de uma bricolage dis-
cursiva consistindo na apropriação e exploração de outros textos. Por exemplo, 
o conto da Branca de Neve compilado pelos Irmãos Grimm e animado por Walt 
Disney é reorganizado – principalmente no âmbito do registo visual e audiovi-
sual – segundo um ritmo próprio: o da espectacularidade (figura n.º 15). 

FIGURA N.º 15
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O vestuário publicitário acompanha estes preceitos, apresentando as seguin-
tes particularidades. 

a)  É exuberante, pois tem de se adequar à espectacularidade do registo;
b)  É conceptual, pois decorre do imaginário projectado para as imagens de 

marca. Assim, se existe um «corpo Danone» também é possível conceber 
um «moda Danone». Verifique-se também a este propósito o stlying das 
campanhas da Martini “Three red dots”;

c)  É transtextual, sendo nesta particularidade que apresenta alguns pontos 
em comum com os figurinos teatrais e cinematográficos. No registo ins-
crito nesta categoria, deverá ser capaz de materializar papéis temáticos já 
estereotipados: o aventureiro, o galã, etc,. Mas também personagens: Cleó-
patra, Napoleão, Romeu e Julieta. É nesta dimensão transtextual que se vis-
lumbra a tal vocação de bricolage já anteriormente referida, no sentido da 
apropriação e da reconfiguração de esquemas (textuais) previamente exis-
tentes. Sobre este aspecto, repescando Kiko Mora e Raul Rodriguez (Rodri-
guez e Mora, 2002) e, indirectamente, as categorias transtextuais de Gérard 
Genette (Genette, 1989), consideramos que será sempre possível analisar a 
especificidade de tal processo. Como é feita tal apropriação? Por citação ou 
por alusão e, neste caso, por estilização ou por paródia (figura n.º 16)?

          
FIGURA N.º 16

c – A publicidade oblíqua – o vestuário conceptual
Como registo assumidamente negado do relativo à referencialização das mer-
cadorias e à apresentação/demonstração do seu valor, o da publicidade oblíqua 
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exige um fazer interpretativo por parte do enunciatário. Tal preceito já se encon-
trava implicitado no registo da publicidade mítica com o qual esta categoria esta-
belece relações de implicação. A diferença é que este pressuposto é mais evidente 
por se encontrar fundamentado no humor subtil inerente à “private joke”, isto é, 
num registo mais “intelectualizado”, só acessível a alguns, sempre impondo que 
as mensagens jamais possam ser interpretadas à letra.

Ao contrário da publicidade mítica, que contextualizava transtextualmente a 
existência dos produtos num universo de estereótipos universais, a publicidade 
oblíqua fundamenta-se em domínios muito mais particularizados ao mundo do 
enunciatário: o seu estilo de vida, os seus valores, os seus conceitos e preconceitos, o 
seu imaginário adjacente a um modo muito particular de pensar os outros e a vida. 
A linguagem jamais reporta as circunstâncias de produção, comercialização ou 
consumo (publicidade referencial), mas principalmente a valores extra-funcionais 
adjacentes aos universos dos públicos-alvo. É por esta razão que tanto se valoriza o 
papel desempenhado pela private joke e pela ironia como figura de estilo fundamen-
tada numa cumplicidade intersubjectiva, isto é, numa solidariedade intelectual, 
económica, política cultural, etc., propiciadora de uma conduta de consumo.

Do ponto de vista do figurino, o registo publicitário ao encontrar-se associado 
a um processo de enquadramento conceptual subversivo do produto vai favore-
cer um vestuário também conceptual, eventualmente surrealista; um vestuário 
que mascara, disfarça, parodia, satiriza ou manipula o produto ou, então, como 
que lhe procede a um reenquadramento pleno alusões conotadas no qual se vai 
transformar num mero adereço (figura n.º 17).

FIGURA N.º 17
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d – A publicidade substancial – a inexistência de vestuário
Tal como salienta Jean Marie Floch, se o registo da publicidade oblíqua pressupõe 
o da publicidade mítica, o da publicidade substancial vai implicar o da publici-
dade referencial. A campanha de publicidade é concebida com o intuito de sus-
citar efeitos de sentido relacionados com uma revalorização da existência dos 
produtos e dos seus valores competitivos. Este é um registo que vai reposicionar 
o estatuto referencial das mercadorias, desvalorizando assumidamente os laços 
de cumplicidade inerentes ao enunciador e ao enunciatário que se encontravam 
no recurso à ironia e à piada subtil da publicidade oblíqua. O discurso regressa ao 
essencial do produto, recentrando-o, maximizando todas as virtudes que lhe atri-
buíam valor: a sua substância, a sua materialidade, a sua existência. Este reenqua-
dramento do produto vai facilitar um registo purista, uma espécie de ‘grau zero 
da escrita (publicitária)‘ na perspectiva de uma pretensa neutralidade objectiva. 
Eis a significação da mercadoria pelo que é, manifestada no seu despojamento – 
única forma de significar a sua realidade, a sua essência, a sua «verdade». 

Embora estabeleça um vínculo de pressuposição com o registo da publicidade 
referencial, a publicidade substancial distingue-se daquele pela especificidade dos 
efeitos pragmáticos que aduz. Ao contrário do que sucedia naquela categoria, em que 
as palavras, as imagens, as dramaturgias, os adereços, os cenários e os figurinos se 
conjugavam para enquadrar com naturalidade a existência da mercadoria e suscitar 
um efeito de evidência e de familiaridade, na publicidade substancial sucede o contra-
rio. Não visa suscitar uma ligação comercial, mas só um impacto a partir de um estra-
nhamento, na perspectiva da ostranenie postulada por Viktor Chklovski. A surpresa 
perante a manifestação (espectacular) de algo que, pelo seu despojamento, pela sua 
hiperdefinição, pela composição central da sua representação se destaca e se impõe ao 
enunciatário. Em suma, uma comoção caracterizada por um deslumbramento asso-
ciado a uma experiência sensorial decorrente de uma omnipresença (figura n.º 18).

FIGURA N.º 18
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Justamente, este pathos do deslumbramento que se visa suscitar, vai dificultar 
a coexistência significante das mercadorias com outros elementos que as possam 
enquadrar e com os quais se possam conjugar. O esforço para a produção de uma 
espectacularidade comercial faz-se pagar na desvalorização irremediável da corre-
lação das mercadorias com actores, cenários, adereços ou figurinos, contribuindo 
para a emergência de um registo lacónico maioritariamente centrado na omnipre-
sença ou na sobrevalorização de uma oferta. Ora, este laconismo é global, afectando 
o estatuto do vestuário no registo. Compreende-se esta dinâmica significante, pois 
o hiperealismo das mercadorias jamais poderá ser afectado por algum elemento 
significante que com elas possa concorrer com o centro da atenção do enunciatário. 

Sistematizámos todas estas ideias no esquema n.º2 que pensamos ser sufi-
cientemente elucidativo do estatuto significante do vestuário publicitário no 
âmbito das várias conceptualizações do ‘fazer-publicidade’. 

Publicidade referencial

O figurino da apresentação, 
prescrição, demonstração;

O figurino do ‘protagonismo’ 
comercial (compra, venda, 

consumo)

Publicidade mítica

O figurino da encenação

O figurino da imagem de marca

O figurino do estereótipo 
(transtextualidade)

Publicidade substancial

Não existem figurinos; só existem 
produtos

Publicidade oblíqua

O figurino conceptual ou surrealista 
(exploração da ironia ou humor)

O figurino da remissão ao 
enunciatário

(exploração da metonímia)

ESQUEMA N.º 2 

CONCLUSÃO

Neste ensaio, foi nosso objectivo reflectir sobre o estatuto semiótico da moda no 
âmbito do discurso publicitário. Optámos por um ângulo de análise adjacente 
a uma ‘descrição formal’ ao invés do de uma ‘análise semiótica aplicada’, pois o 
propósito desta reflexão inscreveu-se na caracterização das particularidades 
estruturais que a moda poderá assumir quando explorada como elemento sig-
nificante, isto é, quando transformada no que designámos por um «vestuário de 
publicidade». 
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Considerar a moda nesta perspectiva, isto é, como um ‘conotador’, conduziu-
-nos à sua descrição a partir de três possibilidades. 

Em primeiro lugar, ela adquire especificidades sempre que adjacente a exer-
cícios da linguagem relacionados com componentes característicos de um pro-
cesso de comunicação publicitária considerado canónico. Esta possibilidade 
conduziu-nos à demonstração do modo como o «vestuário de publicidade» vai 
registar alterações quando inscrito em certos «géneros» de publicidade. A forma 
como é explorado é distinta numa campanha inscrita na publicidade informa-
tiva, de teasing, ou de marca para referirmos três exemplos. 

A segunda possibilidade fez depender a avaliação deste vestuário das espe-
cificidades funcionais da linguagem no que respeita ao modo como pode ser 
explorada no texto de publicidade para suscitar diversos efeitos de sentido e 
pragmáticos. Por um lado, o seu uso ao serviço da veiculação de uma informa-
ção, com o propósito de suscitar o conhecimento de uma existência ou de um 
valor comercial (mimesis); por outro, a sua apropriação para a construção de um 
sentido suplementar adjacente a uma “espiritualidade”, a uma “transcendência”, 
a sua utilização com o objectivo de construir ou sedimentar um reconhecimento 
relativo à emergência de uma legitimidade de cariz comercial (poiesis). A conver-
são da moda numa entidade significante, a sua transformação num «vestuário 
de publicidade», reflecte estas possibilidades. Acresce que a sua configuração 
formal também depende do elenco de actores que são prototípicos de cada uma 
destas possíveis utilizações. No domínio da mimesis, o estilista saberá que a confi-
guração de um coordenado será distinta conforme se destine a um apresentador, 
a um demonstrador ou a um prescritor. E o mesmo sucederá no âmbito da poiesis 
com concepções relativas a mascotes ou a celebridades. 

Finalmente, a terceira possibilidade de ponderação do estatuto significante 
da moda no registo publicitário decorreu da avaliação das implicações que a tal 
dicotomia ‘mimesis-poiesis’ produziu em termos de modalidades de produção 
publicitária. Convenientemente desdobrada e projectada no quadrado semió-
tico, a tal dicotomia consubstanciou-se em quatro ‘formas convenientes de fazer 
publicidade’ (ou ‘filosofias’). Esta particularidade conduziu-nos à necessidade de 
aprofundar particularidades antes antevistas na dicotomia mimesis-poiesis, des-
cortinando até que ponto o estatuto significante da moda vai apresentar particu-
laridades mais específicas no âmbito de uma publicidade referencial (mimesis) ou 
mítica (poiesis), oblíqua ou substancial. 

Ultimas palavras para o critério epistemológico que norteou este estudo. 
Optámos por proceder a uma reflexão de cariz mais abstracto por considera-

mos importante avançar para a criação dedutiva de um modelo suficientemente 
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abrangente de categorias a partir das quais fosse possível reflectir sobre o esta-
tuto significante da moda na publicidade. Julgamos que esta opção apresenta 
duas vantagens. Num caso, e, numa primeira fase de estudos, possibilitou siste-
matizar um conjunto de hipóteses adjacentes à existência de categorias formais 
de vestuário cuja representatividade e relevância será verificada empiricamente 
a partir de uma análise semiótica aplicada. No outro caso, e agora já tendo por 
referência essa tal verificação empírica, estas categorias tanto podem ser úteis 
no âmbito das práticas de criação (enquanto ‘grelha’ que facilitará o desempenho 
do estilista e a avaliação do seu trabalho), como no domínio da própria advertising 
research, especialmente quando correlacionadas com outras variáveis igualmente 
relevantes. 
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