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RESUMO 
 

Buscamos nessa pesquisa, abordar o desenvolvimento de algumas propagandas de uma 
grande e conhecida empresa que possuí como público-alvo o gênero masculino, a 
Harley-Davidson. Além de também estudarmos a semiótica desses anúncios, publicados 
em 2012.  
Baseados em estudos sociológicos, observamos o que norteia o consumidor e sua 
necessidade de consumo, a realidade atual e o que é então, oferecido.  
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1. INTRODUÇÃO  
 

      Nesse estudo analisamos a imagem do gênero masculino construída em anúncios de 

lançamento para uma linha de motos da fabricante Harley-Davidson, e o contexto em 

que elas se inserem através do construtivismo social.  
 

      Esse é um estudo representativo de uma marca de renome internacional de motocicletas 

que identifica bem como que os anunciantes, hoje veem seu público e seu 

comportamento, utilizando da semiótica como análise do formante cromático, 

topológico e eidético. A propaganda objetiva atingir um determinado público, informar 

e contribuir para a venda. Para isso os anúncios tentam representar, através de imagens, 

tipologias e textos, a sociedade em que seu público esta inserido, além de utilizar os 

gêneros para direcionar suas campanhas. Sendo assim, a propaganda constitui grande 

construtor do gênero social. 
 

O corpus dessa pesquisa é composto por dois anúncios da marca de motocicletas 

Harley-Davidson, que circularam no ano de 2012, na revista Duas Rodas no mês de 

janeiro e na revista Superinteressante no mês de agosto.  
 

      De acordo com a motivação do anunciante Harley-Davidson, o espírito é radical e livre, 

ou seja, possui a ideia de fugir do comum engessado. Consideramos como estudo o 

construtivismo social e observamos nos anúncios os papéis de gêneros adotados por 

aprendizado desde a infância através da família, gerando características diferenciadas 

para meninos e meninas, tendo como exemplo de características para o sexo masculino, 

o ser forte e livre. Além de utilizar brinquedos direcionados ao sexo da criança, que 

destacamos aqui, para essa ocasião, a moto (produto do anunciante), objeto que 

demonstra domínio e equilíbrio, apresenta outras definições estereotipadas para o que é 

ser menino, excluindo, assim, a figura feminina dessa realidade. 
 

Nesse sentido nossa pesquisa procura trazer um panorama acerca do que é apresentado 

pela sociologia, com relação à igualdade entre os sexos, e como isso se contrapõe ao 

que é proposto pela marca de motocicletas Harley-Davidson. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Essa pesquisa é sustentada a partir de estudos na área da sociologia, e tem como base 

teórica o livro "Sociologia, sua bússola para um novo mundo" de Robert J. Brym et all. 

De acordo com Brym (2009), o gênero é determinado pela estrutura social e pela 

cultura, enquanto o sexo é determinado pela biologia. Ou seja, gênero é constituído de 

sentimentos, atitudes e comportamentos associados ao sexo feminino ou masculino. 

Os estereótipos de papel de gênero para meninas e meninos são adotados desde a 

infância, quando começa o processo de socialização. É imposto, desde cedo, o 

comportamento ideal para cada sexo, através dos brinquedos e até mesmo pela forma 

com que as crianças são tratadas pelos pais. Tais papéis sociais são passados ao longo 

da vida através de cada instituição social, que é a família, a escola, etc. A sociedade cria 

uma expectativa em relação ao comportamento do outro, que é chamada expectativa 

social, como pode ser visto através das palavras: de Rubin, Provenzano e Lurra (1974), 

citado por Brym (2009,p.256). 
 

Pesquisas conduzidas no início dos anos de 1970 mostraram que, 
desde o nascimento, meninos e meninas que se assemelham em peso, 
tamanho e condições de saúde são tratados de forma diferente pelos 
pais - especialmente pelo pai. As meninas tendem a ser identificadas 
como delicadas, frágeis, bonitas e fofinhas, enquanto os meninos são 
considerados fortes, ativos e com boa coordenação motora. 

 

Com relação aos brinquedos, Brym (2009) diz que os papéis passados às meninas ao 

ganharem uma boneca, por exemplo, estão relacionados à divisão do tempo em 

atividades domésticas, higiene e cuidados com o corpo e a beleza, assim passando o 

estilo de mulher ideal. Já os brinquedos para meninos têm um papel estereotipado de 

agressividade e competitividade, quando a eles é dirigido normalmente bonecos que 

enfatizam a forma física, a violência, e por vezes, a inteligência. Os tipos de brincadeiras 

as quais as crianças são estimuladas pelos pais também remetem a tal comportamento 

esperado pela sociedade. Aos meninos, a tendência é se envolver em brincadeiras 

violentas e competitivas, já às meninas, o estímulo tende a ser a jogos cooperativos e 

ligados à interpretação de papéis – teatrinho, escolinha, casinha, etc. 

Essa divisão entre masculino e feminino acaba se refletindo na escola, quando crianças 

começam a se separar em grupinhos de mesmo sexo, com suas brincadeiras individuais 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 4

de cada grupo, sendo que, algumas vezes, é quebrado esse limite entre menino e 

menina, quando, por se acharem aptos, um começa a brincar com o brinquedo do outro. 

Isso mostra que as crianças estão ativamente engajadas no processo de construção de 

papéis de gênero. Elas não são simples recipientes passivos das demandas dos adultos 

(BRYM, 2009). 

Por volta dos 14 ou 15 anos de idade, a ideologia de gênero já está bem formada. 

Ideologias de gênero são conjuntos de ideias inter-relacionadas acerca do que constitui 

papéis e comportamentos femininos e masculinos apropriados (BRYM, 2009). 

Essa ideologia vem exposta nas propagandas, onde é mostrado o que a sociedade 

entende e impõe como papel de cada um, homem ou mulher. A propaganda trabalha 

todo o tempo com o gênero, masculino e feminino. De acordo com Brym (2009), se 

forem observados os programas de televisão e comerciais, provavelmente se encontrará 

um padrão notado desde os anos de 1970, que se refere a mostrar as mulheres limpando 

a casa, tomando conta de crianças, experimentando roupas e agindo como objeto de 

desejo masculino. 

Isso mostra que os meios de comunicação de massa também fazem parte da construção 

social do gênero. E isso ocorre, em grande parte, devido à imagem corporal, que se 

tornou mais importante para a auto identidade das pessoas durante o século XX. 

Segundo Brym (2009), houve uma mudança, por exemplo, nas revistas femininas desde 

o início do século XX para cá. As publicações feitas anteriormente mostravam o papel 

dependente da mulher e sua representação como rainha do lar. Foi quando começaram a 

surgir outros periódicos femininos, dando ênfase às reivindicações de gênero – como a 

defesa do divórcio, o sufrágio feminino e o movimento feminista. Foi a partir daí que a 

mulher começou a ser vista como consumidora e não apenas como leitora. 

Durante toda a vida, o ser humano se depara com a desigualdade de gênero, que foi 

desencadeada há cerca de 6 mil anos. Ela foi socialmente construída, a partir de três 

grandes processos sócio- históricos, são eles: as guerras e conquistas de longa distância, 

que acabaram com a relativa igualdade na sociedade nômade de caça e coleta, quando 

as mulheres produziam uma quantidade substancial dos alimentos do bando; a 

agricultura de arado que exigia a presença de adultos fortes no campo o dia todo; e a 

separação entre as esferas pública e privada, quando, durante a primeira fase da 
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industrialização, o trabalho dos homens transferiu-se do domicílio para a fábrica e para 

o escritório. 

Essa diferença de gênero é o que dá liga à pesquisa feita, pois ao analisar as 

propagandas, se quer entender a construção da figura do homem em comparação à 

mulher e por que ele é apresentado assim. 

 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa realizada segue o modelo descritivo, baseado na semiótica, procurando 

entender a partir das estruturas profundas (formantes), o significado de cada detalhe das 

peças publicitárias da Harley-Davidson, a cor, a forma e a distribuição e como isso 

influencia na compreensão da peça como um todo. 

Reescreveremos os anúncios analisando cada formante pelo o que eles são para 

entendermos a relação deles na formação de toda a propaganda e compreendermos 

melhor cada detalhe que ajuda a influenciar a leitura, a compreensão e o convencimento 

do observador, indo na natureza racional e na função de cada formante. Começaremos 

pelo formante cromático, que, segundo Rebouças (2003), é a dimensão que considera a 

cor, seus radicais, tonalidades e graus de saturação. Depois, analisaremos o formante 

topológico, dimensão que procura explicar a distribuição das formas em toda a 

composição e o enquadramento das imagens. Por fim, discutiremos a dimensão que é 

relativa à forma, o reto vs curvo, anguloso vs arredondado, vertical vs horizontal. É a 

partir dessas descrições que estudaremos as propagandas discutindo o que cada detalhe 

delas representam, o que elas criam, tentando ver o como se fez visível, como diz 

Rebouças: 

O enunciado é que possibilita a caracterização da relação e da função 

das qualidades plásticas, o que elas fazem, que estados criam e/ou 

transformam. [...] Portanto, encontra-se no arranjo discursivo o guia 

direcional do olhar do observador para ver o visível e o como se fez 

visível orientando-o a reconstruir a manifestação textual (2003, p. 14). 

Buscamos, assim, as marcas deixadas pelo anunciante, demonstrando seu público, sua 

visão de mundo e o que ele pretende que o observador sinta em relação à sua marca. 
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4. ANÁLISE 

 

Trata-se da análise da campanha da Harley-Davidson, composta por dois anúncios, que 

circularam no ano de 2012, nas revistas Duas Rodas e Superinteressante dos meses de 

Janeiro e Agosto, respectivamente.  
 

4.1 Anúncio: “A tatuagem”  
 

 
Figura 1: Tatuagem. Anúncio original 
Fonte:  <http://portfoliodeagencias.meioemensagem.com.br/anuario/propaganda/agencias/MOMA%20 
PROPAGANDA/1494/portfolio-da-agencia/Menino%20Ttudo/282>. Acesso em: 29 nov. 2012. 
 
 
Esse anúncio foi veiculado na contracapa da revista Superinteressante do mês de agosto 

de 2012. Tem um formato diferenciado, com três páginas dispostas lado a lado, se 

estendendo além das páginas da revista. A primeira página mostra um garoto sem 

camisa sentado no chão de um quarto fechado rodeado por chicletes e tatuando 

figurinhas no braço todo. Na segunda parte, mostra uma foto em página dupla de uma 

paisagem bem aberta com quatro motos em primeiro plano e ao fundo, um grupo 

composto por cinco homens e duas mulheres, sendo que as mulheres estão sempre 

acompanhadas de algum dos homens. 
 

4.1.1 Formante Cromático 

 

A propaganda tem como cor predominante o laranja. A luz das fotos, a paisagem e até 

mesmo o menino têm uma variação da cor alaranjada, fazendo referência ao horário do 
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dia que a imagem quer mostrar, ou seja, o entardecer, que pode ser percebido pela 

sombra das motos. 

O laranja claro traz uma leveza e uma serenidade para a propaganda o que também 

explica a utilização de cores bem claras em todo o anúncio como o bege, o amarelo, o 

rosa claro, o azul e até o marrom, traz um tom bem harmônico para a campanha 

passando mais tranquilidade e liberdade para o público. Na tipologia, a cor laranja está 

em um tom mais forte, também presente na marca, significando movimento, atividade e 

energia. 
 

 

4.1.2 Formante Topológico 

 

Ao reparar a distribuição de elementos no anúncio, percebe-se como cada elemento quer 

chamar atenção para um aspecto diferente. A imagem é vista de um ângulo que favorece 

e dá ênfase às motos, contrapondo a visão das pessoas, que são apresentadas em menor 

tamanho. As motos estão em primeiro plano, pois se trata do lançamento da nova linha. 

Em segundo plano está o grupo de amigos, imagem de pessoas que reflete qual o 

público-alvo do anunciante, predominantemente masculino, se for levado em conta o 

número de homens e mulheres. Já no plano de fundo, há uma paisagem panorâmica, 

traduzindo um sentimento livre e aventureiro.  

 

Na imagem da primeira página, o menino está centralizado na fotografia com um 

ambiente fechado ao fundo e sentado no chão. Entendemos que essa imagem traz uma 

ideia de que o menino é o centro de um mundo fechado, seu quarto, e seu desejo é ser 

um motoqueiro radical e livre, o que pode ser percebido nas suas roupas, nos 

brinquedos, nas tatuagens, na arrumação do quarto e também pelo fato de haver uma 

janela aberta no canto superior sendo sua possibilidade de fuga para a liberdade. Acerca 

do posicionamento do texto verbal, podemos perceber que tanto os textos como a 

logomarca, estão em lugares de pouca informação visual, dando mais contraste com o 

fundo e assim ganhando maior visualização. A leitura feita da esquerda para a direta, de 

cima para baixo, tem uma sequência e causa continuidade na propaganda mesmo essa 

possuindo três partes.  
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Figura 2: Formantes Topológicos - Tatuagem. As marcas mostram a criança no centro da composição, as 
motos em primeiro plano, a janela ao fundo e o grupo de pessoas atrás. 
Fonte:  <http://portfoliodeagencias.meioemensagem.com.br/anuario/propaganda/agencias/MOMA%20 
PROPAGANDA/1494/portfolio-da-agencia/Menino%20Ttudo/282>. Acesso em: 29 nov. 2012. 
 

4.1.3 Formante Eidético 

 

Quanto às formas, podemos notar que a propaganda é dividida em duas partes já que a 

primeira página traz uma foto em toda sua extensão e a segunda e terceira páginas 

contam com uma única foto que preenche todo espaço. Na primeira parte temos a figura 

do menino envolto por um ambiente repleto de linhas retas e formas quadriculadas, 

notadas no formato da cama, na janela de fundo, no formato dos chicletes, nas ripas que 

compõem o chão, das cortinas e na colcha quadriculada, que passam uma seriedade e 

previsibilidade, algo que está sendo imposto ao garoto. Já na segunda parte, as linhas 

ganham uma leveza de movimento, pois se tornam mais curvas e suaves. As montanhas, 

as motos e a paisagem traduzem essa leveza dando um significado mais espontâneo, 

vivo e livre à peça, exprimindo o conteúdo da campanha. Quanto às retas que 

subscrevem os textos, fazem uma alusão às linhas das estradas. Elas remetem ao 

movimento contínuo, intensificando o significado da peça. Na primeira página, as linhas 

retas estão em tamanho menor, em comparação com as da página seguinte. Infere-se 

então, que o desejo de ir longe, já estava presente na infância e amplia-se na fase adulta. 
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Figura 3: Formantes Eidéticos - Tatuagem. As marcas mostram as formas quadradas da primeira parte e 
as linhas curvas da segunda parte da composição. 
Fonte:  <http://portfoliodeagencias.meioemensagem.com.br/anuario/propaganda/agencias/MOMA%20 
PROPAGANDA/1494/portfolio-da-agencia/Menino%20Ttudo/282>. Acesso em: 29 nov. 2012. 
 

4.2 Anúncio: “Bebê” 

 

 
Figura 4: Bebê. Anúncio original 
Fonte: <http://portfoliodeagencias.meioemensagem.com.br/anuario/propaganda/agencias/MOMA%20 
PROPAGANDA/1494/portfolio-da-agencia/bebe/313>.Acesso em: 29 nov. 2012. 
 

A propaganda intitulada Bebê foi veiculada na revista “Duas Rodas” no mês de janeiro 

de 2012. Ela é composta por três páginas sequenciais. Na primeira página, há a imagem 

de um bebê recém-nascido deitado em um berço (o sexo do bebê não pode ser 

identificado na foto), em um ambiente que remete a um hospital, com uma tesoura na 

mão esquerda prestes a cortar o seu próprio cordão umbilical.  
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Nas duas páginas seguintes, se estende uma foto onde são mostradas quatro motos em 

primeiro plano, numa estrada aberta com um grupo de pessoas composta por duas 

mulheres e quatro homens.  
 

4.2.1 Formante Cromático 

 

A propaganda segue a linha da campanha por apresentar tons claros, porém neste 

anúncio o que predomina é o cinza e o azul. A cor azul aumenta a sensação de 

tranquilidade e profundidade da propaganda e, também da a sensação de que está 

amanhecendo, que remete ao nascimento (ligação ao recém nascido). Na imagem do 

bebê, a cor é escolhida para dar a sensação de que a criança está em um hospital, 

predominante na constituição de uma importante pista para identificar o sexo do bebê, 

como sendo ele um menino. Na lateral direita da primeira página, há alguns utensílios 

cirúrgicos na cor cromada. Já na segunda página, o cromado está presente nas motos, 

predominância de cor, que faz alusão ao produto.  

 

Quanto à tipologia usada nos títulos, o anunciante segue a cor da sua marca, utilizando o 

laranja em tom mais forte e o cinza escuro. Além disso, a escolha da cor em tons mais 

vibrantes pode ser explicada pelo conteúdo da campanha, pois remete a energia, a 

radical e a livre. 

 

4.2.2 Formante Topológico 

 

Esse anúncio segue a mesma linha da propaganda anterior, pois apresenta na primeira 

imagem a figura principal (o bebê) no centro, deitado em um ambiente fechado, e na 

sequência as motos continuam em primeiro plano com as pessoas ao fundo em um 

ambiente aberto, para dar a sensação de liberdade. Um detalhe é que a quantidade de 

homens no grupo de pessoas continua sendo superior inferindo mais uma vez, que o 

principal alvo da marca Harley-Davidson, é o sexo masculino. 

 

Quanto aos blocos de texto, na primeira parte, está localizada um pouco abaixo do 

centro, no canto esquerdo da propaganda. Na segunda parte os textos se localizam no 

canto direito superior, assim como na propaganda analisada anteriormente, trazendo 

unidade à campanha. 
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Figura 5: Formantes Topológicos - Bebê. As marcas mostram o bebê no centro da primeira parte da 
composição, as motos em primeiro plano, o grupo de pessoas atrás e o Box de texto localizado um pouco 
abaixo do centro. 
Fonte: <http://portfoliodeagencias.meioemensagem.com.br/anuario/propaganda/agencias/MOMA%20 
PROPAGANDA/1494/portfolio-da-agencia/bebe/313>.Acesso em: 29 nov. 2012. 
 

4.2.3 Formante Eidético 

 

Nesse anúncio, a primeira imagem dá a mesma sensação de seriedade e esmero que na 

outra propaganda, porém essa sensação provém da tensão criada pelas margens 

pequenas ao redor do bebê, formando um Box quadrado bem apertado, como se a 

criança estivesse presa em um ambiente limitado, sério, monótono e entediante. A 

segunda parte do anúncio segue a mesma lógica do primeiro anúncio, uma imagem 

cheia de curvas dando a sensação de leveza e profundidade. 

 

 
Figura 6: Formantes Eidéticos - Bebê. As linhas em destaque mostram a seriedade e tensão na primeira 
parte, e as curvas da segunda parte. 
Fonte: <http://portfoliodeagencias.meioemensagem.com.br/anuario/propaganda/agencias/MOMA%20 
PROPAGANDA/1494/portfolio-da-agencia/bebe/313>.Acesso em: 29 nov. 2012. 
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4.3 Considerações sociológicas 

 

Diante das análises dessas peças, fizemos algumas observações sobre alguns perfis 

sociais que envolvem toda a campanha. As peças da Harley-Davidson possuem algumas 

representações que demonstram a sua colocação perante os perfis socias quanto ao 

gênero. Ambas as peças possuem representações desiguais relativas ao gênero 

masculino e feminino, pois a preferência da marca anunciante é nitidamente ao homem. 

Isso é demonstrado pela quantidade de homens que aparecem nas propagandas quando 

esse número é comparado com o número de motos e de mulheres representados. Se 

observarmos os anúncios, notamos que no grupo de pessoas há 5 homens para 4 motos e 

apenas 2 mulheres, sendo que as mulheres sempre estão acompanhadas de um homem. 

Além disso, a criança escolhida para o anúncio da tatuagem é do sexo masculino e, 

apesar do anúncio não demonstrar nitidamente o sexo do recém-nascido, a escolha das 

cores da composição levam ao observador a deduzir que também se trata de um menino. 

A preferência de gênero pode ser entendida pela escolha de seu público alvo, pois se 

trata de um produto mais consumido pelos homens. Porém, a partir dessa escolha, 

acontece uma segregação em relação ao sentimento pregado pela propaganda. Como 

existe uma linha criativa falando sobre o livre e radical acaba acontecendo certa 

separação quanto a esse sentimento, fazendo parecer que é um sentimento restrito e 

apenas ao gênero masculino, demonstrando certa visão masculina e preconceituosa. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a análise desta campanha, constata-se que a marca Harley-Davidson busca chamar 

a atenção de seu público alvo através de elementos visuais bem definidos em seus 

anúncios. Ela busca trazer à tona qualquer sentimento relacionado ao radical, por mais 

íntimo que seja, porém como algo reservado ao gênero masculino. Ao trabalhar com 

crianças do sexo masculino que possuem comportamentos estranhos para sua idade, o 

anunciante conversa com todas as pessoas que um dia pensaram ser as únicas pessoas 

do mundo a se comportarem de um jeito estranho, particular, único ou até mesmo 

perigoso. 

  

Seguindo o pensamento construtivista, o anunciante consegue comunicar ao seu 

público, toda a sua filosofia, conceito e metas, pois se trata de uma marca tradicional, 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 13

muito experiente no mercado e uma autoridade em seu ramo de produtos que está na 

busca de um público mais jovem transpondo seus conceitos para a campanha analisada. 

Esta campanha tem um grande potencial de atingir seus objetivos, tendo em vista que o 

jovem do sexo masculino, segundo a teoria construtivista, é criado desde sua infância 

para ser um aventureiro, desbravador e que segue seus próprios desejos. Porém é uma 

campanha que segrega os valores sociais para apenas um tipo de gênero, formando certo 

preconceito que, atualmente, tem sido bastante discutido na sociedade.  
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