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Resumo:
O objetivo desse estudo foi o de realizar uma analise perceptual de cartazes de paradas LGBT
realizadas em cidades Brasileiras no ano de 2013. Para isso foram realizados 2 testes perceptuais
sendo o de ranking e o de magnitude nos atributos atratividade, sedução e discrição. Esses testes foram
aplicados em 28 pessoas sendo 14 homossexuais e 14 heterossexuais. Os cartazes foram extraídos do
google imagens, e considerando todas as ocorrências conseguiu-se 10 cartazes Por meio dos resultados
obtidos nos testes, pode-se demonstrar que na média dos 3 atributos supracitados o cartaz da parada de
Florianópolis foi a que obteve a melhor posição no ranqueamento entre os homossexuais com média
4,48, já no grupo de heterossexuais Belo Horizonte foi à primeira colocada com média 4,57. Nos testes
de magnitude na média geral dos atributos, São Paulo ficou em primeiro entre os homossexuais com
25,90 de média e Belo Horizonte apareceu na primeira colocação entre os heterossexuais profissionais
com média de 20,33,sendo que na classificação geral intergrupos considerando a posição em ambos os
testes São Paulo foi considerado o cartaz mais eficiente aparecendo na 1ª posição. Esses resultados
apontam que alguns cartazes conseguiram alcançar os objetivos de serem atrativos, sedutores e
discretos, e também demonstrou que alguns cartazes como os de Sobradinho e Natal não conseguiram
ser nem atrativos, nem sedutores e também não são discretos. Dessa forma esse estudo pretendeu
apontar os pontos positivos e negativos de cada cartaz sendo uma diretriz para outros eventos que
essas cidades venham a sediar.
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Perceptual analysis of the posters of Brazilian gay parades: a study on
the attributes attractiveness, seduction and discretion.
Abstract
The aim of this study was to perform a perceptual analysis LGBT parades posters held in Brazilian
cities in 2013. For this perceptual tests were performed 2 being the ranking and the magnitude of the
attributes attractiveness, seduction and discretion. These tests were applied to 28 people with 14
homosexual and 14 heterosexual. The posters were taken from google images, and considering all
occurrences could be 10 posters Through the results obtained in the tests, it can be shown that the
average of the 3 attributes above the poster Florianópolis stop was the one with the best position in
ranking among gay averaging 4.48, as in Belo Horizonte heterosexual group was the first place with
an average 4.57. Magnitude tests on the overall average of the attributes, England ranked first among

homosexuals with 25.90 average and Belo Horizonte came in first place among heterosexuals
professionals with an average of 20.33, and in the overall standings considering the intergroup position
in both São Paulo testing was considered the most effective poster showing up in 1st position. These
results indicate that some posters have achieved the objectives to be attractive, seductive and discrete,
and also showed some signs such as Sobradinho and Natal managed to be neither attractive nor
seductive and also are not discrete. Thus this study aimed to point out the positives and negatives of
each poster being a guideline for other events that these cities will host.
Keywords: Posters, Perception, LGBT parades.

1 Introdução
Segundo Braga ; Guimarães (2014), a partir da década de 1960 ocorreu uma intensificação de
ações coletivas homossexuais organizadas com objetivo de afirmar suas identidades e
reivindicar seus direitos.
De acordo com Carrara (2006), é na década de 1970 que surge o "movimento homossexual
brasileiro", com a criação do grupo Somos, em 1978, mas é somente na década de 1990, que
se intensifica a estratégia de visibilidade por meio das mídias, que passam a ser consideradas
como potenciais aliadas desses movimentos. Segundo o autor supracitado um fator
fundamental para facilitar o ativismo foi o mercado segmentado, que passa a dedicar mais
atenção ao potencial consumidor homossexual, fornecendo serviços e produtos destinados a
homossexuais, como agências de turismo e namoro, casas noturnas, festivais de cinema,
dentre outros.
Nesssa perspectiva segundo Carrara (2006) surgem as Paradas Gays brasileiras que possuem
como origem, as marchas de rua organizadas para relembrar os acontecimentos ocoridos em
28 de junho de 1969, no Stonewall Inn, considerado um bar gay, onde um grupo de clientes se
recusou a pagar propina a policiais, que frequentemente os atacavam e realizavam prisões
ilegais, além de extorsões. Os homossexuais reagiram violentamente à presença dos policiais,
e o conflito durou três dias, estendendo-se a outras ruas. Mais tarde, o dia 28 de junho tornouse o "Dia Mundial do Orgulho Gay".
No Brasil, a existência das Paradas do Orgulho gay corresponde às novas relações do
movimento com as mídias e o mercado, configurando, por exemplo no caso de São Paulo, um
evento rentável para a economia da cidade, pois segundo estudo do Observatório do Turismo,
(2010), quase meio milhão de turistas chegaram à cidade somente para participar da parada.
Neste contexto as paradas LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e
Transgêneros) tem sido a ação coletiva de maior visibilidade do grupo porque prioriza em
suas temáticas questões e demandas atribuidas às minorias sexuais.
Nessa perpectiva esses eventos configuram-se em acontecimentos com grande visibilidade
Midiatica, sendo que geralmente essas Paradas geram polêmica e curiosidade nas pessoas
tanto homossexuais quanto heterossexuais. Para isso os temas destacados nas Paradas Gays
são atualizados anualmente por meio de debates apresentados mediante conflitos e
negociações.
Nessa perspectiva, a utilização de cartazes, muitas vezes tem tido o objetivo de fornecer uma
identidade a esses eventos. Para que essa identidade traga resultados positivos se faz
necessário que o cartaz seja visualmente atraente e que de certa forma represente o evento
fornecendo características próprias que lhe deem significado.
Muitas vezes os cartazes, são desenvolvidos por profissionais do marketing que utilizam
informações previamente selecionadas para a criação artística do produto visual. Segundo
Gândara (2008) a imagem é o conjunto das informações e das ações comunicativas.

Quando se promove uma imagem mental do evento, Barbosa (2001) explica que é uma
transposição do real ao imaginário criando um mundo metafórico.
Mas o problema é que geralmente os cartazes de eventos não são submetidos a testes
perceptuais no publico alvo antes de serem divulgados. Isso ocorre devido à maioria dos
profissionais envolvidos no processo criativo não dominarem as técnicas metodológicas de
análise de percepção.
A falta de aplicação desses testes faz com que se corra o risco de alguns cartazes não
conseguirem atrair o seu publico alvo e também serem figuras não representativas, e isso pode
se tornar um problema, pois os cartazes podem ser nas ações de marketing um importante
instrumento de divulgação.
Tendo como base essa argumentação supracitada surge a seguinte pergunta: Será que os
cartazes das paradas LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e
Transgêneros) de cidades brasileiras são atrativos e representativos?
E quais os atributos para obter essa representatividade?
Por meio de um estudo piloto realizado pelos autores tendo como participantes 10 pessoas
homossexuais academicas do curso de Turismo, onde foi perguntado de forma livre ou seja
sem oferecer opções “quais as qualidades que um cartaz de Parada LGBT tem que ter pra ser
bom?” 6 participantes disseram que deveria ser discreto e 4 disseram que deveria ser sedutor.
Mediante essas respostas utilizou-se os atributos discrição e sedução para relacionar a
representatividade desses eventos, e como metodologia a psicologia experimental, mas
especificamente a psicofísica escalar embasada em Stevens (1975) que elaborou testes
perceptuais para diagnosticar as percepções subjetivas e que podem ser aplicadas em diversas
situações dentre elas os eventos, que apesar de comercializarem percepções subjetivas utiliza
muito pouco esse método.
Para atender os objetivos desse estudo, dentre os inúmeros testes possíveis foi escolhido o
teste de categoria que é feito por meio de uma escala ordinal, que possibilita a categorização e
classificação dos objetos, no caso os cartazes de paradas LGBT brasileiras, bem como ordenálos de acordo com o atributo avaliado. Ferraz (2005) ressalta que este tipo de escala não
apenas diferencia subjetivamente os objetos, mas também demonstra se o objeto tem mais ou
menos qualidade em um determinado atributo.
Outro teste utilizado nesse estudo foi o de estimação de magnitude que segundo Ferraz (2005)
é um processo de julgamento, em que os observadores emparelham números a diferentes
níveis de sua própria impressão perceptiva, e dessa forma expressam uma razão a sensação
atribuída.
Dessa forma essa pesquisa, pretendeu diagnosticar qual foi a parada LGBT que melhor
conseguiu desenvolver um cartaz que represente a ideologia do grupo, e que contenha
elementos relacionados à luta das minorias sexuais, e mostrar uma proposta metodológica
viável em diversas situações na qual necessite analisar a percepção visual nas ações e
atividades de divulgação de eventos.
2 Metodologia
Esta pesquisa buscou analisar a percepção das pessoas em relação aos cartazes das paradas
LGBT no Brasil nos atributos atratividade, sedução e discrição. Para isto, usou-se o website
google imagens, digitando em sua ferramenta de busca a expressão “cartaz parada LGBT

2013” verificando as imagens até se esgotar todas as ocorrencias conseguiu-se 10 cartazes que
estão apresentados na Figua 1 seguindo a sequencia de ocorrência no site de pesquisa:

Figura 1 – Cartazes das paradas LGBT e suas respectivas cidades.
A partir dessas imagens foi selecionado o publico alvo para aplicação dos testes e foram
escolhidas pessoas que academicamente estivessem envolvidas com eventos e turismo. Essa
escolha ocorreu devido a esses indivíduos poderem ser uma amostra mais fidedigna para o
julgamento dos atributos, pois se pressupõe que possuam informações relevantes sobre
estrategias de marketing e organização de eventos.
Nessa perspectiva decidiu-se utilizar alunos que se autodeclarem homossexuais ou
heterossexuais do curso de bacharelado em Turismo pertencentes a UNESP – Campus
Experimental de Rosana. A escolha específica dessa população ocorreu devido à conveniência
de serem as pessoas qualificáveis mais próximas aos pesquisadores, o que gerou a viabilidade
do estudo.
Optou-se por utilizar uma amostragem aleatória de sujeitos, sendo que foi convencionada
pelos pesquisadores como sendo uma amostra relevante 28 alunos num universo de 120 e que
se sujeitaram a realização do estudo. Todos os participantes foram voluntários não pagos e
consentiram verbalmente a se submeter aos testes.
Para aplicação dos testes foi levada duas folhas A4, a primeira a ser mostrada possuia a

impressão dos 10 cartazes das paradas LGBT conforme a figura 1, coloridas e identificadas
cada uma com um numero de 1 á 10.
Numa segunda folha havia uma ficha de aplicação dos testes onde constava o nome do sujeito
para o controle dos pesquisadores, a idade para a caracterização da faixa etária da amostra e a
orientação sexual para diferenciar quem era homossexual e quem era heterossexual.
Na ficha também constou uma tabela que deveria ser preenchida pelo sujeito da seguinte
forma:
Com as imagens dos 10 cartazes lateralmente dispostos sobre uma mesa e a ficha de aplicação
abaixo das imagens, foi perguntado ao sujeito qual dos cartazes era o mais atraente, após o
apontamento do primeiro se perguntou quem era o segundo mais atrativo, a assim por diante
até chegar á décima posição.
Essa situação supracitada configura o teste de categoria que ranqueou todos os cartazes
conforme a sua atratividade. Após os sujeitos categorizarem foi perguntado o seguinte:
Quanto que o primeiro que você apontou é mais atrativo que o segundo? Respondido isso se
perguntou quanto é mais atrativo o segundo do terceiro? E assim por diante até se chegar do
nono para o décimo, sendo que a esse ultimo foi designado o valor 0.
Essas perguntas configuram o teste de magnitude que visou quantificar subjetivamente a
intensidade da percepção de atratividade entre os logotipos.
Após essa aplicação o mesmo procedimento foi realizado, mas agora perguntando sobre a
sedução, ou seja, qual é mais sexy e o quanto é mais sexy?
O mesmo procedimento foi realizado no atributo discrição onde se perguntou qual é mais
discreto? E o quanto é mais discreto?
Essas perguntas estão na ficha utilizada na figura 2.
Após a aplicação dos testes nos sujeitos participantes todas as informações numéricas foram
repassadas para o software Excel for Windows da seguinte forma:
Nas colunas horizontais foram inseridos em cada coluna os sujeitos tanto para o Grupo
homossexuais quanto para o grupo heterossexual.
Cada sujeito foi representado por um numero sendo 1 a 14 para ambos os grupos.
Nas linhas verticais foram inseridos os cartazes sendo que cada um ocupou uma linha. E os
cartazes foram representados pelos mesmos números utilizados na aplicação dos testes
descritos acima.
No teste de categorias onde ocorreu um ranqueamento foram dispostos a posição de cada
cartaz apontado pelo sujeito, por exemplo, o cartaz 1 foi ranqueado em 2º lugar pelo sujeito 7
então na linha referente ao logotipo 1 e na coluna referente ao sujeito 7 foi atribuído o numero
2 que equivale à segunda posição no ranque.
Após esse procedimento ter sido realizado foram selecionadas todas as posições dispostas
horizontalmente de cada logotipo e utilizou a ferramenta média para se calcular a média de
posição de cada cartaz e se chegar ao resultado de qual logotipo foi considerado mais atraente,
sedutor e discreto pelos grupos sendo que os logotipos que obtiveram o menor valor na média
foram considerados os melhores ranqueados. Para melhor analisar os resultados também se
utilizou a ferramenta DESVPAD do Excel para calcular o desvio padrão de cada cartaz.
Já no teste de estimação de magnitude, primeiramente somou-se todos os valores atribuídos
do ultimo colocado até o primeiro, chegando a um valor total, após essa soma foram

subtraindo partindo do valor total os apontamentos subsequentes e segundo valor para o
terceiro até chegar-se ao ultimo logotipo que possuía o valor zero.
Na magnitude calculou-se a soma dos valores de todos os sujeitos do grupo, a média dos
apontamentos de todos participantes bem como a posição no ranking de magnitude e o desvio
padrão.
Os dados foram qualitativamente relacionados chegando-se aos resultados finais e discussões.

Figura 2 – Ficha utilizada para realização dos testes perceptuais.
3 Resultados
As tabelas apresentadas abaixo contem as informações referentes aos testes descritos na
legenda.
Que são os seguintes:

Fonte: Autores (2015)
Tabela 1 – Médias do grupo de homossexuais para o teste de categorias (ranque) nos atributos atratividade,
sedução e discrição e média final e posição.

Nesses testes realizados por 14 estudantes homossexuais, o cartaz de Florianópolis – SC foi
considerado como sendo o mais eficiente nos atributos atratividade, sedução e discrição, isso
pode ter ocorrido devido o cartaz possuir um fundo branco, e trazer fotografias de
Florianópolis, além de uma pessoa identificada aparentemente do gênero feminino estar
sorrindo e com um arco íris, que o símbolo da diversidade sexual colorindo o seu rosto.
Em segundo lugar e com pouca diferença nos valores esta São Paulo- SP que possui um fundo
predominantemente cor de rosa e que explicita a frase “pro armário nunca mais” reforçando a
idéia do orgulho LGBT.
Em ultimo lugar no ranque, ficou Natal – RN, que possui um fundo cinza e com duas pessoas
pessoas segurando um cartaz dizendo “a cada um dia e meio um gay é assassinado no Brasil
Ate quando?” essa frase remete a situação de homofobia e a luta contra a violencia de
homossexuais.

. Fonte: Autores ( 2015)
Tabela 2 – Médias do grupo de heterossexuais para o teste de categorias (ranque) nos atributos atratividade,
sedução e discrição e média final e posição.

No grupo de 14 heterossexuais no teste de categorias (ranque) na média dos 3 atributos foi
considerado como sendo o cartaz mais eficaz o da parada de Belo Horizonte - MG o que
diferencia do grupo homossexual que apontou Florianópolis. Essa situação pode dever-se ao
cartaz de Belo Horizonte ser estilizado e apontar como slogan a “estado laico, sua religião não
é a nossa lei” que é uma manifestação que não atinge somente os homossexuais, mas também
os heterossexuais que se identificam com essa situação de mistura entre religião e politica.
Em segundo lugar ficou São Paulo e na ultima colocação ficou Natal – RN coincidindo com
os apontamentos do grupo homossexual.

Fonte: Autores ( 2015)
Tabela 3 – Médias do grupo de homossexuais para o teste de magnitude nos atributos atratividade, sedução e
discrição e média final e posição.

No teste de magnitude realizado pelos homossexuais, onde se objetiva identificar a
intensidade da percepção mostra São Paulo como sendo o cartaz intensamente mais
perceptivo na média dos 3 atributos, logo em seguida aparece Florianópolis e na ultima
colocação Natal.
Isso mostra uma diferença nos resultados entre o teste de categoria e o de magnitude o que
confirma que o cartaz de São Paulo possui percepções mais intensas do que o de
Florianópolis.

Fonte: Autores ( 2015)
Tabela 4 – Médias do grupo de heterossexuais para o teste de magnitude nos atributos atratividade, sedução e
discrição e média final e posição.

No teste de magnitude realizado pelos heterossexuais houve uma coerência entre os testes
comparando o com o de categorias, pois ambos mostram as mesmas colocações para primeiro
colocado (Belo Horizonte), o segundo colocado (São Paulo) e o ultimo colocado (Natal).
Através dos resultados obtidos nos testes, utilizou-se as posições finais e realizou-se a média
geral das posições onde por meio dessa informação pode se chegar a um resultado geral
intergrupos ou seja entre os grupos de homossexuais e heterossexuais que aponta para o cartaz
de São Paulo – SP como sendo o mais eficiente nos atributos atratividade, sedução e discrição
na media dos 2 grupos, e empatados em segundo lugar estão Belo Horizonte e Florianópolis,

sendo que a mesma situação ocorre na sexta posição entre Curitiba e Recife e na ultima
colocação aparece Natal, havendo coerência nos resultados obtidos.

Fonte: Autores(2015)
Tabela 5 – Posições final de Categoria e Magnitude, resultado geral e posição final.

4 Discussão
Os atributos Atratividade, Sedução e discrição, podem ser interpretados de diferentes
maneiras, mas a pesquisa identificou que esses termos muitas vezes podem ser confundidos

pelos sujeitos, pois muitos deles os julgaram de forma parecida. Mas como são percepções
subjetivas, os pesquisadores não podem influencia-los em suas respostas.
Essa situação é demonstrada por meio dos resultados finais, na qual as tabelas mostram que a
ordem na colocação pouco se altera.
Outro aspecto relevante que pode ser comparado é a influência em que as cidades possuem
em relação ao que foi julgado pelos participantes pois São Paulo foi classificado como sendo
na média geral, o cartaz mais eficaz. Isso pode ter ocorrido devido a pesquisa ter sido
realizada no Estado de São Paulo e boa partde dos sujeitos serem paulistas, Ou seja, a
percepção dessas pessoas em relação ao que é atraente, sedutor e discreto pode não ser
necessariamente referente a imagem perceptiva do cartaz e sim ao conheciemnto cognitivo
que o sujeito possui de determinada parada, sendo que a de São Paulo é a mais conhecida do
Brasil e que tem maior cobertura da mídia. Dessa forma, o público universitário do turismo
pode ter realizado um julgamento mais cognitivo e menos perceptual dos cartazes, pois
possuem conhecimentos prévios sobre o evento de São Paulo.
Desta forma, pode se deduzir que os cartazes podem não ter sido submetidos a testes
psicofísicos antes de sua divulgação, ou seja, a hipótese inicial parece ter sido comprovada.
Esta situação poderia ser contrariada caso os cartazes de paradas LGBT menos conhecidas
fossem julgadas como sendo mais atrativos sedutores e discretos. Se isso fosse comprovado,
os resultados dos atributos seriam advindos das percepções promovidas pelos cartazes, e não
por meio de aspectos cognitivos pré-elaborados.
A análise poderia ter resultados opostos se os cartazes não mostrassem qual cidade
representam, mas na maioria deles o nome da cidade está explícito, tornando essa situação
inviável. O mesmo pode ser percebido no resultado do cartaz de Natal que foi considerado
menos atraente, menos sedutor e menos discreto sendo que essa parada é menos conhecida
que as que aparecem nas primeiras colocações.
Nessa perspectiva esse trabalho pretendeu contribuir para que essa metodologia possa ser
utilizada em futuros projetos de paradas LGBT pelo Brasil, obtendo uma melhor eficácia não
somente nos atributos estudados, mas em qualquer outro que as instituições promotoras
julguem ser importante para fidelização de sua imagem e aumento de frequencia em suas
ações ativistas.
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