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Resumo 

O problema central da pesquisa é compreender como anúncios publicitários do Pokémon GO 

dialogam com atributos intrínsecos ao jogo e desenvolvem uma argumentação publicitária 

eficiente. Como metodologia optou-se por uma revisão bibliográfica sobre jogos, o círculo 

mágico e mecanismos criativos na publicidade, além de um estudo de caso sobre o primeiro 

filme publicitário referente ao jogo Pokémon GO, analisado a partir de técnicas de Análise do 

Discurso. Nesse estudo, revelou-se que a publicidade promove uma espécie de círculo 

persuasivo, que busca associar a prática do jogo com conceitos criativos ligados a atributos 

diferenciais do aplicativo.  
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Abstract 

The main problem of the research is to understand how advertisements from Pokémon GO 

dialogue with intrinsic attributes of the game and develop an efficient advertising argument. As 

a methodology, we opted for a literature review on games, the magic circle and creative 

mechanisms in advertising, as well as a case study on the first advertising film referring to the 

game Pokémon GO, analyzed using Discourse Analysis techniques. In this study, it was 

revealed that advertising promotes a kind of persuasive circle, which seeks to associate the 

practice of the game with creative concepts linked to the application's differential attributes. 

Keywords: games; magic circle; advertising; persuasion; creative concept; Youtube.   

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com relatório publicado pela Pesquisa Game Brasil em 2020, 73,8% dos 

brasileiros consomem algum tipo de jogo eletrônico em seu dia a dia. Entre os dados coletados 

pelo estudo, chama a atenção a popularidade dos smartphones como plataformas de jogos. Entre 

os chamados jogadores “Hardcore”, os smartphones foram identificados como os favoritos 

entre 34,4% para as sessões de jogo, liderando o ranking de preferência por plataformas. Já 

entre os jogadores chamados “Casuais”, a predominância do smartphone é ainda maior: 60,8% 

consideram-na sua plataforma preferida para seus momentos lúdicos (PGB, 2020).  

Um dos jogos mobile mais populares da atualidade é o Pokémon GO. O game é 

desenvolvido pela empresa Niantic em parceria com a Pokémon Company e Nintendo e foi 
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lançado para smartphones em 2016. O jogo consiste na captura de criaturas digitais fictícias, a 

partir da interação com o espaço físico real. O aplicativo elabora um mapa digital lúdico 

baseado a partir de um sistema de geolocalização, transformando assim uma cidade e seus 

trajetos no ambiente de jogo. Para que o game seja usufruído em sua plenitude, é preciso que o 

jogador explore o espaço ao seu redor, se desloque por sua região, a fim de encontrar mais 

Pokémon, desafios ou recompensas.  

Segundo relatório produzido e publicado pela consultoria Sensor Tower (CHAPPLE, 

2020), Pokémon GO ultrapassou a marca de 4 bilhões de dólares em receita total em novembro 

de 2020. Nesse ano, inclusive, registrou o recorde de receita obtida pelo jogo, com mais de 1 

bilhão de dólares gastos pelos jogadores no período de janeiro a outubro. Os números tornam-

se mais notáveis ao contextualizar as cifras, a partir de suas considerações. A primeira é a de 

que 2020 foi o primeiro ano de restrições de deslocamento em decorrência da pandemia de 

Covid-19, um fator social e político que se poderia esperar que diminuísse o interesse dos 

jogadores no aplicativo. O segundo fator a se considerar é que o jogo é gratuito para baixar e 

jogar, então nessas cifras não estão inclusos gastos com sua compra e instalação. O mesmo 

estudo também revela que, desde o lançamento de Pokémon GO, mais de 600 milhões de 

downloads únicos1 do aplicativo foram realizados em lojas oficiais, tais como App Store e 

Google Play. Inclusive, o Brasil ocupa a segunda posição nesse ranking, alcançando a marca 

de 65,2 milhões de downloads únicos desde 2016 (CHAPPLE, 2020). 

Ainda no que tange a números oficiais de acesso e consumo a jogos, de acordo com o 

relatório State of Mobile 2020, Pokémon GO figura em décimo lugar no ranking mundial 

mensal de jogadores ativos. No cenário brasileiro, o jogo pula para a sétima posição nesse 

mesmo ranking (WAKKA, 2021). O que os números sugerem é uma tendência do consumo de 

jogos mobiles entre os brasileiros, mercado no qual Pokémon GO é um dos protagonistas.  

Um dos fatores que pode contribuir para a popularização e consumo do jogo é o esforço 

publicitário para sua divulgação. A propaganda deve promover produtos comerciais e persuadir 

consumidores em potencial a experimentá-los, através de diferentes mecanismos de retórica. 

Os anúncios publicitários são desenvolvidos a partir de conceitos criativos aliados a atributos 

dos produtos em questão – neste caso, o jogo mobile Pokémon GO.  

 
1 Essa métrica desconsidera quando o aplicativo é baixado mais de uma vez por um mesmo aparelho ou usuário 

do smartphone.  
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Observando o sucesso comercial do aplicativo e partindo dos pressupostos acima, 

elabora-se o problema de pesquisa: como anúncios publicitários do Pokémon GO dialogam com 

atributos intrínsecos aos jogos e desenvolvem uma argumentação publicitária eficiente?  

Para investigar essa problemática, lança-se mão de uma revisão bibliográfica e conceitual 

que abrange uma fundamentação teórica composta por dois eixos temáticos. O primeiro eixo 

abrange a estrutura dos jogos, em especial o papel do círculo mágico na experiência lúdica e as 

relações entre jogos e cultura. Essa investigação se dá a partir de autores referência no campo, 

como Johan Huizinga, Roger Caillois e Karen Salen e Eric Zimmerman. A segunda base de 

discussão está relacionada à publicidade e seus mecanismos de construção de argumentação 

publicitária, especialmente no que diz respeito ao conceito criativo, e será explorada a partir 

dos estudos de Rafael Sampaio, Antonio Sandmann e Vinícius Mano. 

Como metodologia de investigação sobre o objeto de pesquisa, optou-se por desenvolver 

um estudo de caso sobre o primeiro filme publicitário disponibilizado no Youtube referente ao 

jogo Pokémon GO. Os dados foram analisados, a partir de técnicas de Análise do Discurso, na 

perspectiva de Eni Orlandi. O vídeo em questão foi selecionado por oferecer, em sua retórica 

publicitária, ricos elementos para investigação do problema de pesquisa proposto. Ao fim desta 

pesquisa, espera-se atingir uma compreensão mais ampla sobre como as propagandas do jogo 

em questão dialogam com conceitos criativos do jogo e com os atributos do próprio produto 

anunciado.  

 

OS JOGOS E O CÍRCULO MÁGICO 

Os estudos de Johan Huizinga (2007) sobre o papel do jogo na sociedade e suas 

características que o definem como tal são importantes na investigação do objeto desta pesquisa, 

especialmente sua concepção do que seria o Círculo Mágico. Huizinga (2007) apresenta o jogo 

como uma atividade anterior à própria cultura, que contribui para o seu desenvolvimento em 

meio aos agrupamentos humanos e que ocupa um espaço exterior às atividades cotidianas dos 

homens. As brincadeiras, os jogos e os esportes seriam desfrutados em momentos alheios à 

rotina diária de trabalho ou estudo, em espaços e tempos nos quais as regras e códigos de 

conduta cotidianos perdem sua validade. De acordo com o autor, “o jogo não é vida ‘corrente’ 

nem vida ‘real’. Pelo contrário, trata-se de uma evasão da vida ‘real’, para uma esfera 

temporária de atividade com orientação própria” (HUIZINGA, 2007, p.11).  

Essa chamada esfera temporária na qual o jogo se desenrola é capaz de absorver o 

jogador, estimulando esse processo de substituição das diretrizes cotidianas de comportamento 
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em prol de novas regras de orientação. Todo jogo, independentemente de sua natureza, 

pressupõe a aceitação de novas regras, uma “ordem própria” que apresentará os movimentos 

possíveis ao jogador, os comportamentos esperados, dentre outras orientações. O artifício que 

contribui para essa separação mais ou menos abstrata entre mundo real e mundo do jogo é o 

chamado Círculo Mágico, termo utilizado por Huizinga (2007) em sua exposição sobre as 

características primárias do jogo e tomado pelos especialistas em jogos como um conceito 

basilar para o seu entendimento. 

Huizinga (2007) afirma que os jogos requerem limitações físicas e temporais para o seu 

desenvolvimento. A limitação física pode ser uma arena, grades, marcações de tinta no chão, 

ou mesmo o tabuleiro de um jogo. Os limitantes temporais também podem ser os mais diversos, 

desde um cronômetro, um acordo entre os jogadores sobre as condições que marcam o início e 

o fim da partida, o amanhecer ou anoitecer. Independente das variáveis, esses marcadores 

físicos e temporais ajudam a tecer o Círculo Mágico.  

Todo jogo se processa e existe no interior de um campo previamente 

delimitado, de maneira material ou imaginária, deliberada ou espontânea, tal 

como não há diferença formal entre o jogo e o culto, do mesmo modo o ‘lugar 

sagrado’ não pode ser formalmente distinguido do terreno do jogo. A arena, a 

mesa de jogo, o círculo mágico, o templo, o palco, a tela, o campo de tênis, o 

tribunal etc. têm todos a forma e a função de terrenos de jogo, isto é, lugares 

proibidos, isolados, fechados, sagrados, em cujo interior se respeitam 

determinadas regras. Todos eles são mundos temporários dentro do mundo 

habitual, dedicados à prática de uma atividade especial (HUIZINGA, 2007, 

p.13). 

Na exposição do autor, é possível compreender que o círculo mágico não apenas limita a 

arena dos jogos e orienta sua prática, mas contribui para construir o universo do jogo, o mundo 

temporário e místico que envolve sua prática.  

Outros autores se debruçam sobre essa característica do jogo de separar-se, ainda que não 

completamente, do mundo cotidiano. Roger Caillois (2017) faz coro com Huizinga, ao afirmar 

a necessidade de os jogos estabelecerem limites físicos e temporais que introduzem uma nova 

ordem ao jogo. Caillois (2017) afirma que “o campo do jogo é um universo reservado, fechado, 

protegido, ou seja, um espaço puro” (CAILLOIS, 2017, p.38) no qual a ordem cotidiana é 

suspensa em prol das diretrizes do jogo. Essa ideia é importante para a pesquisa no sentido de 

que nem todos os jogos conseguem manter a “pureza” durante sua prática, especialmente um 

jogo como Pokémon GO, que se desenrola no perímetro urbano. Entretanto, por vezes a 

publicidade buscará alcançar essa pureza quase mágica do jogo, exibindo em sua narrativa uma 

prática do game que efetivamente não guarda relações diretas com o mundo cotidiano. 
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Salen e Zimmerman (2012) abordam a questão do círculo mágico problematizando a 

noção dos limites rígidos para a prática do jogo. Os autores concordam que as práticas lúdicas 

precisam desses limites para ocorrerem, mas questionam a permeabilidade dessas fronteiras. 

Eles explicam suas ideias a partir de um cenário lúdico comum, o de uma criança brincando 

com sua boneca: 

Uma criança brincando com uma boneca, por exemplo, pode lenta e 

gradualmente entrar em uma relação de jogo com a boneca. A criança poderia 

olhar para a boneca do outro lado do quarto e lançar lhe um olhar brincalhão. 

Mais tarde, a criança poderia segurá-la um pouco e, em seguida, deixá-la por 

um tempo. A criança poderia arrastar descuidadamente a boneca pelo quarto, 

às vezes falando com ela e reconhecendo sua presença e, outras vezes, 

simplesmente ignorando-a. A fronteira entre o ato de brincar com a boneca e 

não brincar com ela é confusa e permeável (...) Pode haver um quadro entre o 

jogar e não jogar, mas seus limites são indistintos (SALEN; ZIMMERMAN, 

2012, p.111). 

No exemplo proposto na citação acima, a criança circula, vai e vem pelo mundo do jogo, 

entra e sai do círculo mágico por suas fronteiras fluidas e de certo modo difíceis de perceber 

por quem não está jogando – seus pais, por exemplo. Existem limites para sua brincadeira, mas 

são permeáveis. Novamente, quando abordamos um jogo como Pokémon GO enquanto objeto 

de investigação, a publicidade se valerá da própria natureza do game para desenvolver uma 

argumentação que propositalmente brinque com essa permeabilidade dos limites do círculo 

mágico desse jogo.  

As definições e abordagens sobre o Círculo Mágico oferecem ricos elementos para análise 

de diferentes jogos, ainda que alguns tipos de games, por sua natureza e mecânicas básicas 

ofereçam interessantes questionamentos sobre os limites deste conceito. Pokémon GO, objeto 

desse estudo, é um desses casos nos quais definir de maneira rígida quais são os limites da arena 

do jogo é uma tarefa difícil. O aplicativo funciona a partir de mecanismos de realidade 

aumentada e geolocalização, pelos quais o jogo mapeia a posição do jogador e transforma o 

espaço urbano ao seu redor em um mapa a ser explorado, distribuindo desafios e recompensas 

por ele, estimulando o participante a andar pela cidade em sua jornada Pokémon. Esse jogo 

encaixa-se na categoria de jogo de Tipo Móvel Locativo, tipo de jogo definido por Lemos 

(2010) como:  

Podemos definir os JML como jogos que utilizam o espaço público como 

espaço de jogo (board), usando LBS [location-based services] e LBT 

[location-based technologies] para ação e desenvolvimento. O uso desses 

dispositivos é que diferencia os JML de qualquer outro jogo “pervasivo”, daí 

usamos a denominação “jogos móveis locativos” (LEMOS, 2010, p. 57).  
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Vieira e Farbiarz (2020) afirmam ser mais propício se referir ao Pokémon GO como um 

jogo pervasivo, pois esse conceito seria mais capaz de abarcar e descrever as relações guardadas 

pelos jogadores com os atributos e a proposta do game. Entende-se aqui o conceito de jogos 

pervasivos como: 

Are overall taken to induce a mixture of the real and the virtual, in particular 

creating virtual words of play in everyday environments (that integrate the 

entire world around us both temporally and spatially) through the use of 

different ubiquitous applications of technology and media (NIEUWDORP, 

2005, p.3)2 

Os estudos de Vieira e Farbiarz (2020) sobre as relações desenvolvidas entre os jogadores 

de Pokémon extrapolam os limites técnicos do próprio aplicativo do jogo. Além de jogarem 

juntos, explorarem a cidade em companhia, realizando as tarefas propostas pelo game, os 

jogadores também se organizam através de outros aplicativos de conversa, tal qual WhatsApp, 

para trocar informações sobre o jogo e combinar atividades cooperativas (VIEIRA e 

FARBIARZ, 2020). Nesse cenário, onde estão as fronteiras do círculo mágico?  

A própria pervasividade do jogo já dificulta localizar precisamente essas fronteiras do 

mundo do jogo. A arena de jogo é a própria cidade ou o smartphone do jogador? Os limites 

temporais não são mais fáceis de precisar, à medida que Pokémons aparecem no mapa do jogo 

24h por dia e até mesmo quando o aplicativo está fechado ele pode executar tarefas em segundo 

plano. Com o uso de acessórios para o jogo, tal qual a Poké Ball Plus, o jogador pode interagir 

com as mecânicas do game sem nem olhar para seu smartphone, capturando Pokémon e 

executando outras tarefas ao interagir com o objeto tecnológico (POKÉ BALL PLUS, 2018). 

Nesse caso, o círculo mágico não é anulado, mas sim expandido, misturando-se com o cotidiano 

desses jogadores.  

A expansão do círculo mágico mediante a flexibilidade de seus limites temporais e físicos 

se mostra um atributo pertinente para uma argumentação publicitária. Antes de avançar na 

análise dos materiais selecionados referentes à campanha publicitária do jogo, é preciso 

aprofundar a discussão sobre os parâmetros pelos quais a persuasão publicitária se desenvolve.  

 

A PERSUASÃO PUBLICITÁRIA E O CONCEITO CRIATIVO 

Com o intuito de reunir ferramentas de análises para investigação do problema de 

pesquisa proposto, é preciso aprofundar a discussão sobre como a persuasão publicitária se 

 
2 Em tradução livre: “[jogos pervasivos] no geral buscam induzir uma conjunção de real e virtual, em particular 

criando mundos virtuais de jogo em ambientes cotidianos (integrando o mundo ao redor de maneira temporal e 

espacial) através do uso de diferentes aplicações ubíquas de tecnologia e mídia”.  
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desenvolve e qual é o papel do chamado conceito criativo no desenvolvimento de campanhas e 

anúncios publicitários.  

Para iniciar esse breve percurso teórico mostra-se pertinente recorrer aos estudos de 

Sampaio (2013) sobre a persuasão publicitária e algumas de suas principais formas de retórica 

e apresentação ao consumidor. Sampaio (2013) define a publicidade de maneira geral como 

uma série de técnicas de comunicação que buscam promover um determinado produto, 

informando o consumidor sobre ele, despertando seu interesse e promovendo uma atitude 

positiva desse indivíduo com relação a marca e/ou anunciante3. O autor também disserta sobre 

os efeitos que uma persuasão publicitária, quando bem-construída, pode incutir nos 

consumidores: 

A propaganda seduz nossos sentidos, mexe com nossos desejos, revolve 

nossas aspirações, fala com nosso inconsciente, nos propõe novas 

experiências, novas atitudes, novas ações. Por mais defesas que possamos 

construir, por mais barreiras que levantemos, sempre há o anúncio que fura o 

cerco, o comercial que ultrapassa os muros, a ideia que interfere em nossa 

vontade (SAMPAIO, 2013, p.8).  

Essa ideia da propaganda como uma ferramenta de comunicação que de alguma forma 

quebra barreiras e produz um efeito ativo sobre nossa vontade é interessante para a investigação 

do problema de pesquisa. Como observado anteriormente, o jogo necessita de um círculo 

mágico, que não apenas delimita sua existência, mas subverte as regras do cotidiano e impõe 

sua ordem rotineira. Considerando que a propaganda busca persuadir o consumidor a tomar 

uma nova atitude, gerar um comportamento positivo frente a um determinado produto ou marca 

através de mecanismos distintos de comunicação, então não é incoerente afirmar que a 

propaganda também busca criar uma arena para si própria, uma espécie de círculo persuasivo. 

E se for possível enxergar as fronteiras desse mundo da persuasão, quais seriam os principais 

mecanismos utilizados para convidar e conter o consumidor nessa realidade alternativa? 

A construção da argumentação persuasiva é, por si própria, uma das ferramentas 

delimitadoras do jogo da persuasão publicitária. Sem uma argumentação convincente, cai por 

terra qualquer esforço publicitário no sentido de despertar o interesse do consumidor e convidá-

lo a qualquer tomada de decisão positiva. Não há um modelo único para a construção de uma 

argumentação publicitária, tampouco uma fórmula definitiva de qual deve ser sua forma. Para 

esse estudo, a exposição de Figueiredo (2005) sobre os processos de persuasão na criação 

 
3 Ainda que na concepção de diversos autores existam diferenças técnicas entre os termos Publicidade e 
Propaganda, nesta pesquisa utilizam-se os termos como equivalentes por entender que para o estudo proposto 
não existe uma barreira conceitual que impeça suas equiparações e prejudique a investigação.  
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publicitária oferece insights importantes. O autor afirma que um dos modelos mais utilizados 

na publicidade para desenvolver um anúncio remete aos estudos clássicos de Aristóteles sobre 

a retórica. Figueiredo (2005) defende que assim como Aristóteles lançava mão de exórdio, 

narração, provas e peroração em seus discursos e sustentações, a publicidade pode adaptar a 

essa estrutura seus propósitos. O publicitário assim estrutura seu raciocínio: o exórdio teria 

como função captar a atenção de quem vê o anúncio, função normalmente representada pelo 

título e chamada dos anúncios; a narração envolve o espectador, começa a lhe contar uma 

história, assim como os principais recursos visuais da propaganda ou o início de seu texto; as 

provas, que normalmente se apresentam durante o anúncio, são responsáveis por justificar o 

argumento desenvolvido, defender sua coerência, deixar claro ao consumidor a vantagem da 

promoção ou explicitar a superioridade técnica do produto frente à concorrência, por exemplo; 

por fim, a peroração na publicidade confirma a persuasão, chama o consumidor para uma ação 

específica, informa como comprar ou aproveitar aquela vantagem, lembra quem são os 

anunciantes ou os produtos em questão, normalmente através de assinaturas de marca, slogan 

ou a presença da logo (FIGUEIREDO, 2005). Etapa após etapa, a propaganda monta, reforça e 

delimita o círculo persuasivo, sugerindo ao consumidor a saída dele após passar a mensagem 

publicitária pretendida, mas somente após transformá-lo no processo.  

Uma persuasão publicitária bem encadeada e capaz de atrair e manter o consumidor 

durante sua exposição só é possível se houver argumentos sólidos que sustentem seu discurso. 

Entre os principais mecanismos capazes de delimitar as fronteiras desse círculo persuasivo, 

desenvolvendo assim uma pertinente argumentação publicitária, é o chamado Conceito 

Criativo. Figueiredo (2005) defende que toda campanha ou anúncio publicitário depende de 

uma afirmação básica, uma intencionalidade discursiva, uma ideia específica que quer ser 

passada durante aquela argumentação. Mas como existem diferentes formas de elaborar uma 

mesma ideia central, entra em cena o conceito criativo, que em sua percepção é justamente a 

maneira pela qual essa afirmação básica se desenvolve. Quando mais criativo e preciso o 

conceito, melhor a marca e a campanha irão se diferenciar dos milhões de concorrentes: “A 

criação publicitária depende de uma fonte inesgotável e sempre renovada de modos de falar 

interessantes, instigantes, chocantes, engraçados” (FIGUEIREDO, 2005, p.3).  

Na perspectiva de Mano (2014), o conceito criativo não apenas é uma forma específica e 

diferenciada de transmitir uma mensagem, mas é também o fio condutor de toda uma campanha 

publicitária, independentemente do número de anúncio ou de suas naturezas. O autor define 

assim conceito criativo: “É a melhor forma de expressar, para o público, o essencial da 
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promessa de uma marca (produto ou serviço), buscando um foco para a campanha que possa 

guiar todas as peças com unidade” (MANO, 2014, posição 1194). Para ele, o conceito criativo 

se expressa através de elementos visuais, verbais e pode estar presente no slogan ou assinatura 

da campanha. Independentemente de sua forma, o conceito criativo representa uma ideia e tem 

que ser sentido pelo consumidor ao experimentar a propaganda.  

Uma das grandes responsabilidades do conceito criativo é o de diferenciar aquela 

propaganda das demais, assim como o próprio produto ou serviço oferecido dos concorrentes. 

A argumentação publicitária pode ser construída no sentido de contar uma velha história, levar 

o consumidor a comprar um produto que já existiu e com benefícios apenas ligeiramente 

diferentes, mas o conceito criativo deve ser a ferramenta capaz de tornar essa narrativa nova e 

interessante. Mano (2014) defende que o conceito criativo nasce de um processo em três etapas. 

No primeiro momento o publicitário encontra um diferencial no produto ou serviço a ser 

anunciado; em seguida, ele transforma o diferencial em uma promessa ao consumidor, algum 

valor ou benefício que a propaganda deve deixar claro ao espectador; por fim, o conceito 

criativo surge como a forma específica pela qual essa promessa será comunicada e defendida.  

Tanto o modelo proposto de persuasão publicitária e seus possíveis efeitos sobre os 

consumidores quanto o papel do conceito criativo na elaboração dessa argumentação persuasiva 

serão recursos importantes para a análise do objeto de pesquisa. Ao estudarmos o primeiro filme 

publicitário veiculados no Youtube referente ao jogo Pokémon GO, buscaremos compreender 

como o discurso empregado na peça revela indícios de uma argumentação publicitária e se 

relaciona com atributos do próprio aplicativo para definir um círculo persuasivo que buscará 

envolver o consumidor.   

 

O CÍRCULO PERSUASIVO DA PROPAGANDA: ANÁLISE DO TEASER EM 

YOUTUBE DO JOGO POKÉMON GO 

Como objeto de análise deste artigo, foi selecionado o primeiro anúncio publicitário em 

vídeo a ser publicado no Youtube, que referenciava oficialmente o aplicativo Pokémon GO. O 

comercial foi selecionado a partir de dois critérios. O primeiro deles diz respeito à sua data de 

lançamento: o vídeo fora publicado antes do lançamento oficial do aplicativo, logo se 

configurou como um primeiro olhar do consumidor sobre as mecânicas básicas do game. O 

segundo critério foi seu tempo de duração: o filme publicitário tem mais de 3 minutos, 

configurando-se assim em material extenso para análise do discurso e da argumentação 

publicitária desenvolvida, em especial sobre a questão do conceito criativo.  
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A metodologia proposta para analisar o objeto é a Análise do Discurso na perspectiva da 

linguista Eni Orlandi. De acordo com a autora: 

Em suma, a Análise de Discurso visa a compreensão de como um objeto 

simbólico produz sentidos, como ele está investido de significância para e por 

sujeitos. Essa compreensão, por sua vez, implica em explicitar como o texto 

organiza os gestos de interpretação que relacionam sujeito e sentido. 

Produzem-se assim novas práticas de leitura (ORLANDI, 2015, p.24-25).  

Chama a atenção na proposta da autora o seu método de análise do discurso, processo 

esse desenvolvido em três etapas. Em primeiro momento, tem-se o contato com a superfície 

linguística, o que foi propriamente dito no texto, o objeto mais diretamente perceptível. Esse 

primeiro olhar já é fundamental para a análise, pois busca revelar esquecimentos na enunciação 

(intencionais ou não), indicar não apenas o dizer, mas também o que não foi dito, além de 

explorar as relações entre as palavras usadas e possíveis e eventuais sinônimos, dentre outros 

recursos. Essa análise promove um olhar aprofundado sobre o texto, “desfazendo assim a ilusão 

de que aquilo que foi dito só poderia sê-lo daquela maneira. Desnaturaliza-se a relação palavra-

coisa” (ORLANDI, 2015, p.76). 

Na segunda etapa do método proposto por Orlandi, há uma passagem da análise do texto 

enquanto formação discursiva para sua formação ideológica. Nesse momento aprofunda-se o 

olhar sobre como esse discurso, na forma pela qual foi escrito ou proferido, relaciona-se com 

valores, sentidos ou outros materiais simbólicos pertencentes a uma ou mais formações 

ideológicas. O discurso está sempre conectado com outros, seja de maneira intencional ou pelo 

deslize, próximos ou distantes na história: “o interdiscurso significa justamente a relação do 

discurso com uma multiplicidade de discursos, ou seja, ele é um conjunto não discernível, não 

representável de discursos que sustentam a possibilidade mesma do dizer, sua memória” 

(ORLANDI, 2015, p.78).  

O comercial selecionado para a análise é intitulado “Discover Pokémon in the Real World 

with Pokémon GO!”4 e foi publicado antes mesmo do lançamento oficial do aplicativo, 

tornando-se assim uma espécie de teaser do jogo (THE OFFICIAL POKÉMON YOUTUBE 

CHANNEL, 2015). O anúncio publicitário encontra-se no canal oficial da Pokémon Company, 

pois ainda não existia um repositório específico para o novo jogo. Sampaio (2013) define 

anúncios teaser como “Mensagem curta que antecede o lançamento de uma campanha 

 
4 Em tradução livre: “Descubra Pokémon no mundo real com Pokémon GO!”.  
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publicitária, gerando expectativa para ela. Pode ou não ser identificada (ou seja, ter o nome da 

empresa ou marca)” (SAMPAIO, 2013, p.275).  

No anúncio publicitário em questão, as mecânicas básicas do jogo são apresentadas ao 

espectador. Os personagens do comercial caminham por diferentes ambientes, desde espaços 

urbanos, áreas rurais ou vegetações fechadas, sempre encontrando Pokémon pelo caminho. Os 

indivíduos retratados como jogadores andam normalmente em duplas ou grupos, reforçando o 

caráter social do game. Eles capturam Pokémon e batalham entre si durante o vídeo. Na 

sequência final, centenas de jogadores se reúnem na Times Square, em Nova Iorque, para 

enfrentarem juntos um Mewtwo, um dos Pokémon existentes (THE OFFICIAL POKÉMON 

YOUTUBE CHANNEL, 2015).  

A estrutura de persuasão publicitária defendida por Figueiredo (2015) é bastante marcada 

no comercial em questão. O exórdio da argumentação, sua captação de atenção do espectador 

se concretiza no início do vídeo, através do título “Imagine Pokémon in the real world”5. A 

narração se desenvolve através dos encontros entre os personagens humanos e os Pokémon, a 

captura e as batalhas, a exploração do mundo e as interações com o aplicativo. Diversos 

elementos na composição das cenas, desde a música, as expressões dos personagens e os 

Pokémon representados em computação gráfica no ambiente contribuem para o envolvimento 

do consumidor com a proposta persuasiva. As interações promovidas pelos personagens com o 

ambiente, ao capturar Pokémon ou batalhar com eles, além de apresentar funções possíveis no 

jogo, também contribuem para a etapa de apresentação de provas, pois contribuem para 

defender o diferencial do jogo e mostrar ao consumidor como é interessante usufruir do mesmo. 

A peroração da argumentação se dá a partir da sequência final do comercial, a longa batalha 

contra o Pokémon mais forte, na qual a música aumenta sua tensão, a mensagem final “gotta 

catch’em all”6 e a assinatura de Pokémon GO como anunciante do comercial. O círculo 

persuasivo é devidamente fechado, com a lembrança do diferencial do jogo (capturar e batalhar 

com Pokémon no mundo real), uma recordação de que jogo é esse sobre o qual se fala e um 

convite para o espectador procurar saber mais sobre o game quando ele fosse lançado.  

É interessante apontar que a abordagem publicitária do vídeo em questão se enquadra no 

que Sampaio (2013) intitula de Epopeia, definida por ele como “É uma variação da abordagem 

de drama, mas com um sentido épico, de luta e conquista” (SAMPAIO, 2013, p.29). As cenas, 

 
5 Em tradução livre: “Imagine Pokémon no mundo real”.  
6 Em tradução livre: “Temos que pegar todos eles”. Essa frase inclusive é o slogan mais antigo da franquia 

Pokémon. Sampaio (2013) define slogan como “Frase-tema de uma campanha ou marca, que procura resumir e 

definir seu posicionamento” (SAMPAIO, 2013, p.274).  
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as batalhas, os encontros entre os atores, a música, diversos elementos contribuem para essa 

construção de uma grande aventura a ser experimentada pelo consumidor, através do uso do 

aplicativo.  

No que diz respeito ao conceito criativo, é interessante observar como ele fica explícito 

ainda no início do comercial. A frase inicial “Imagine Pokémon no mundo real” dá o tom e 

forma ao anúncio publicitário. Ela cumpre a função de definir a maneira pela qual a afirmação 

básica do jogo será apresentada. O texto do comercial em questão oferece ricos elementos para 

uma análise do seu discurso e de como ele propicia relações com sentidos propostos tanto pela 

publicidade quanto com o próprio produto. Nessa frase que inicia o comercial, a escolha das 

palavras carrega uma intencionalidade. Ao se referir ao espaço no qual o espectador habita 

como “mundo real”, o filme publicitário busca iniciar essa superação do círculo mágico do jogo 

como algo distante da realidade, habituando o consumidor à ideia de que essas esferas irão se 

encontrar. Ao apresentar ao espectador a ideia de imaginar essa conexão entre Pokémon e 

mundo real, o comercial define como tecerá seus argumentos. Imaginação é um termo abstrato, 

propositalmente escolhido por sua imprecisão, que fornece uma liberdade criativa ao anúncio. 

As interações entre jogadores e Pokémon não acontecem, no aplicativo, exatamente da mesma 

forma pela qual são retratadas no anúncio. Mas aí entra a importância de analisar o texto e suas 

conexões com outros discursos e com a própria memória. Uma parcela dos espectadores do 

comercial já conhece a franquia Pokémon, seja pelo desenho animado, pelos jogos eletrônicos 

ou outros produtos comerciais. Ao interpelar o consumidor e pedir para ele imaginar Pokémon 

no mundo real, dialoga-se na verdade com uma multiplicidade de sentidos, lembranças e 

associações feitas por essas pessoas com o que é a franquia Pokémon e sua história pregressa.  

Durante o filme publicitário, personagens exploram diferentes paisagens locais em busca 

de Pokémon. As suas localizações geográficas aparecem brevemente, sem muito destaque, mas 

sua colocação em tela tem o objetivo de reforçar a conexão do jogo com o espaço físico real, 

sem restrições aparentes de países ou localidades.  

À medida que o comercial se desenrola, frases vão sendo inseridas no vídeo com grande 

destaque. São elas “Go Catch”, “Go Trade”, “Go Battle”, “Go Play Together” e “Go Unite”7. 

A escolha dessas palavras guarda em si propósitos que apontam para pelo menos três sentidos 

diferentes. Em primeiro lugar, as frases curtas utilizam o “Go” como um comando de ação e o 

uso do imperativo é fortuito para um texto publicitário, pois sinaliza uma urgência e uma 

indicação sobre qual prática deve ser tomada. Ao mesmo tempo, o GO também está presente 

 
7 Em tradução livre: “Vá Capturar”, Vá Trocar”, “Vá Trabalhar”, “Vão jogar juntos” e “Vão se unir”.  
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no nome do aplicativo, tecendo uma relação discursiva direta com sua existência e um apelo ao 

consumidor para que não se esqueça do nome do jogo que será lançado. Em segundo lugar, o 

uso de frases curtas sem maiores explicações carrega uma série de não-dizeres, como por 

exemplo como é o processo para capturar Pokémon dentro desse jogo. O comercial não detalha 

os procedimentos, não especifica suas limitações, apenas sugere ao consumidor que vá capturar. 

E uma terceira relação de sentidos entre o discurso e outros materiais simbólicos está explicitada 

nos verbos escolhidos. Capturar, trocar, batalhar e jogar juntos são atividades possíveis e 

comuns a jogos anteriores da franquia Pokémon. Desde o seu lançamento no Japão, em 1996, 

os jogos eletrônicos permitem aos jogadores capturar monstrinhos digitais, batalhar com eles, 

trocar com outros jogadores e até mesmo efetuar algumas atividades em conjunto. Nada disso 

é novo para quem consome esses jogos e a ideia do discurso é justamente dialogar com as 

memórias e os conhecimentos prévios desses espectadores. São as mesmas mecânicas de 

sempre, só que agora no mundo real. O círculo mágico se dissolve, atualizado graças ao círculo 

persuasivo. 

A última mensagem de ação, a que comanda os jogadores a se unirem, aparece na 

sequência final do comercial, na qual os personagens batalham juntos contra o desafio final. 

Antes de iniciar a batalha, rapidamente é possível ver na tela o texto “Raid joined”8. Esse 

recurso de Reide era uma mecânica nova para a franquia em 2015, ano de publicação do vídeo 

publicitário. Nos jogos eletrônicos tradicionais não é possível se juntar a demais jogadores para 

derrotar inimigos em comum. Neste momento, portanto, o discurso aponta para o futuro, parece 

pedir aos jogadores para se unirem em prol de um novo desafio. Novamente o comando 

utilizado (unir-se) é vago o suficiente para indicar uma ação sem precisar suas limitações ou 

descrever seus processos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A propaganda busca, constantemente, utilizar-se de diversos recursos e ferramentas 

comunicacionais para tecer uma argumentação persuasiva capaz de despertar o interesse de um 

consumidor em potencial e provocar algum comportamento que seja positivo para o produto, 

serviço ou marca em destaque. Essa não é uma tarefa fácil, haja vista que os espectadores já 

conhecem, em menor ou maior grau, a natureza persuasiva das mensagens publicitárias, 

preparando-se assim para resistir e questionar esses apelos, em sua maioria, comerciais.  

 
8 Em tradução livre: “Entrou na Reide”. 
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Para conseguir vencer essas resistências e transmitir a mensagem da melhor forma, 

publicitários e anunciantes lançam mão de complexas estruturas de argumentação. O conceito 

criativo é um pilar importante do processo de criação de campanhas e anúncios publicitários. 

Esse conceito criativo dará forma ao que antes era planejamento, indicará o caminho e a maneira 

pela qual um apelo a uma ação chegará ao consumidor, tornando o produto, serviço ou marca 

em questão diferente das demais, mais atrativo e interessante. Quando o conceito criativo é bem 

definido, uma espécie de círculo persuasivo começa a se formar, envolvendo o consumidor no 

mundo da propaganda e convidando-o a sair transformado após o contato com o anúncio. 

Os jogos, em suas mais variadas formas, também envolvem seus participantes em mundos 

próprios, com ordens e regras diferentes, exigindo comportamentos distintos para sua prática, 

traçando círculos mágicos com fronteiras às vezes tênues, mas reais. Ao analisar o primeiro 

anúncio publicitário de Pokémon GO, foi interessante observar a exploração desse círculo 

mágico e dos atributos de jogo pervasivo do aplicativo serem apropriados por essa espécie de 

círculo pervasivo da propaganda. O mundo místico e lúdico da prática do jogo é explorado pela 

propaganda, que exalta suas aventuras, instiga o consumidor a experimentá-lo, convida o 

jogador a explorar o melhor que aquele jogo tem a oferecer. O discurso publicitário indica ações 

e posturas a serem adotadas pelo consumidor, dialoga com saberes e sentidos previamente 

estabelecidos no mundo real e na memória dos jogadores, reservando-se o direito de aproximar 

o círculo mágico com o cotidiano, a partir de um conceito criativo que não descreve ou limita 

processos, mas deixa a cargo da imaginação do espectador completar as lacunas deixadas.  
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