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RESUMO 

 

O presente estudo analisa a construção discursiva da empresa Pokerstars, acerca da prática do 

pôquer online, em seus filmes publicitários. Faz-se uma breve introdução sobre a história do 

pôquer, situando-o como uma prática cultural e explicando os aspectos mais básicos do jogo, 

o trabalho tem como objetivo geral analisar as estratégias utilizadas pela empresa em seu 

discurso publicitário para legitimar o pôquer enquanto um esporte. Tendo como objeto 

empírico os filmes publicitários Boxer, Hockey e Football da Pokerstars, as análises buscam 

descrever a construção do discurso publicitário em cada um dos filmes, examinando-os no 

nível da imagem (cor, figurino, cenário, iluminação) do som (ruídos, música e locução) e do 

discurso, a partir dos efeitos de sentido que a construção destes elementos produz nos 

espectadores. 

 

Palavras-chave: discurso, audiovisual, pôquer, Pokerstars, publicidade  

 

ABSTRACT 

 

The present study analyses the discursive construction of the Pokerstars Company, regarding 

the practice of online poker, in its advertising films. This work has as a general objective the 

analysis of the strategies used by the company in its advertising discourse to legitimize poker 

as a sport. This objective is accomplished through a brief introduction about the history of 

poker, the positioning of it as a cultural practice and through the explanation of the most basic 

aspects of the game. Taking as an empirical object the advertising films Boxer, Hockey and 

Football, from Pokerstars, the analysis aimed to describe the construction of the advertising 

discourse in each of the films, examining them by the level of image (color, costume design, 

scenery, illumination), sound (noise, music and expression) and speech, from the effects of 

sense that the construction of these elements produce on viewers. 

 

Keywords: discourse, audiovisual, poker, Pokerstars, advertising. 
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INTRODUÇÃO 
 

O pôquer é um dos jogos de cartas mais jogados no mundo e movimenta milhões de 

dólares todos os anos. É um jogo cujo universo envolve luxo, glamour e status. Até então não 

se tem registros de sua origem, o que alguns pesquisadores elaboraram foi a teoria de que o 

pôquer pode derivar do “Az-Nas”
1
. O que se sabe é que o pôquer chegou aos Estados Unidos 

com um grupo de franceses que atravessou o Atlântico e não demorou muito para se expandir 

para o Oeste onde ganhou força e foi ficando conhecido.  

Conforme o tempo foi passando, o pôquer ganhou diversas variações, embora os 

conceitos básicos da estratégia psicológica e o ranking de cartas tenham sido mantidos no 

longo de sua trajetória. Entre essas variações estão: Omaha, 5 card draw, 7 card stud, Razz, 

entre outras. A mais conhecida destas modalidades é o No-Limit Hold’em, que é o tipo de 

jogo mais comum nos servidores de pôquer online. Esse estilo é o mais jogado em Las Vegas, 

nas competições mundiais anuais.         

 No Hold’em
2
, cada jogador recebe duas cartas que só ele pode ver, além de mais cinco 

cartas comunitárias serem abertas na mesa. O jogador que possuir a melhor mão combinando 

cinco cartas entre as sete (duas na mão e cinco na mesa) vence a rodada. 

 Segundo Jeferson Ferreira (2007), a primeira revolução do pôquer ocorreu por volta 

dos anos 1970. A criação das World Series of Poker (WSOP)
3
, campeonatos mundiais, lançou 

os holofotes sobre jogadores profissionais até então desconhecidos do público. Em 1990 o 

pôquer marcou de vez sua entrada no mundo dos fenômenos de mídia. O primeiro exemplo 

disso é a força com que a prática firmou-se na Internet, apesar de terem existido entraves 

legais no início das atividades. Porém, a melhor indicação do nível a que chegou a 

popularização do pôquer é o fato de pessoas comuns, e não apenas profissionais do esporte, 

estarem cada vez mais envolvidas com o mundo que rodeia o jogo, participando de 

campeonatos e torneios. O maior resultado desse interesse é o fato de o amador Chris 

Moneymaker ter ganho, em 2003, o WSOP, ampliando a busca de gente comum por fama e 

dinheiro fácil de uma forma que nunca se viu antes: “é claro que jogar bem, 

profissionalmente, requer talento e disciplina, por isso advertimos: trata-se de um jogo fácil de 

                                                 
1 Jogo de cartas que predominava na antiga Pérsia. 
2 Hold 'em no limit é a forma mais comum em torneios. Nele, os jogadores podem apostar ou aumentar qualquer 

valor entre o big blind e a quantia que dispõem em jogo (o chamado tudo em jogo (do inglês all-in) no jargão do 

jogo). 
3 É o mais famoso campeonato de pôquer, realizado anualmente em Las Vegas. Nele são disputados torneios em 

várias modalidades de pôquer. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
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aprender, porém, é enganosamente simples, sendo, na verdade, bastante sutil e complexo.” 

(FERREIRA, 2007, p.37). 

 Com a expansão do pôquer, mais plataformas online foram sendo criadas. Diante deste 

cenário é que surge a publicidade, pois com a concorrência acirrada é necessário apontar o 

diferencial da plataforma. A campanha que será analisada da Pokerstars.com, a empresa que 

está entre as três maiores do mundo, utiliza esportes consagrados como boxe, hockey e 

futebol amerciano para legitimar o pôquer enquanto uma prática não somente legal, mas 

classificada também, como esporte. 

Assim, abre-se espaço para discutir como as estratégias publicitárias produzem 

determinados efeitos de sentido sobre o público, que pode optar por uma plataforma em 

detrimento de outra. Portanto, este trabalho tem o seguinte problema de pesquisa: como as 

estratégias persuasivas do discurso publicitário legitimam a prática do pôquer na campanha 

audiovisual da plataforma Pokerstars.com?  

 Para isso, o percurso dos objetivos específicos buscou dar conta da (1) compreensão 

da prática do pôquer enquanto uma prática cultural, (2) do entendimento da ascensão dos 

jogos eletrônicos e a visibilidade do pôquer online e, (3) do estudo do discurso publicitário 

audiovisual e sua respectiva construção estética.  

   Optou-se por este tema devido à grande ascensão na qual se encontra o “mundo do 

pôquer”, especialmente online. Segundo um artigo do site da universidadedopoker.com, “Indo 

em mão contrária a crise financeira internacional, o mercado do pôquer online teve um ano de 

crescimento em 2009. Mesmo com todo o impasse sobre jogos online nos EUA, sites 

especializados apontam crescimento de 30% no mercado do pôquer online neste ano. Dentre 

as salas líderes do mercado (PokerStars, Full Tilt, iPoker e Party Poker)”. 

   Atualmente, no Brasil, contamos com diversos profissionais patrocinados por sites de 

pôquer, entre eles: Christian Kruel, Felipe Mojave, Alexandre Gomes, André Akkari, entre 

outros. Todos estes estão em uma luta constante para tornar cada vez mais o Brasil uma 

potência neste esporte. Uma notícia recente e muito interessante para o Brasil foi a aprovação 

do CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) de um comercial do 

Full Tilt Poker veiculado no Discovery Channel.  

   Em um primeiro momento, setembro de 2010, o comercial foi suspenso, sob a 

alegação de que o pôquer se tratava de um jogo de azar e seria uma contravenção penal exibi-

lo na televisão. A plataforma online Full Tilt, juntamente com a Confederação Brasileira de 

Texas Hold’em (CBTH) e o canal de TV a cabo recorreram a decisão. Dois meses depois, em 

http://www.universidadedopoker.com/
http://www.universidadedopoker.com/download-do-full-tilt-poker/
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uma decisão unânime do Conselho de Ética do CONAR, foi admitido que o pôquer não pode 

ser considerado um jogo de azar, e sim, de habilidade e estratégia: 

Como bem esclarece o Laudo Pericial Oficial do Instituto de Criminalística de São 

Paulo, o jogo de pôquer é aleatório, não depende exclusivamente da sorte, apenas na 

distribuição das cartas. A partir de então, as apostas ocorrem sobre valor real ou 

fictício das cartas. A realidade ou ficção depende da habilidade do jogador, 

especialmente como observador do comportamento do adversário, às vezes bastante 

sofisticado, extraindo daí informações, que o leva a concluir se ele está, ou não, 

blefando. Não por acaso costuma-se dizer que o jogador de pôquer é um blefador. 

Por sua vez, esse adversário pode estar adotando certos padrões de comportamento, 

mas ardilosamente, isto é, para também blefar. Por exemplo, estando bem, mostra-se 

inseguro, a fim de o adversário aumentar a aposta, ou, estando mal, mostra-se 

seguro, confiante, a fim de o adversário desistir. Em suma, é um jogo de matemática 

e de psicologia comportamental. Assim, em princípio, não pode ser considerado 

como jogo de azar, e, por conseguinte, crime, como tal entendido “o jogo em que o 

ganho e a perda dependam exclusiva ou principalmente da sorte” (DL 3.688/41, art. 

50, “a”).  Aliás, existem campeonatos de pôquer. (POKERDICAS, 2009, p.01) 

  

Diante disto, surge a importância desate pesquisa, que busca refletir como a 

publicidade se insere e contribui para neste cenário de legitimação da prática do pôquer 

enquanto um esporte. 

A pesquisa está estruturada a partir de três capítulos de referencial teórico, em que se 

discutem, respectivamente: o pôquer e a prática cultural, a ascensão das plataformas online e a 

construção discursiva do audiovisual. O capítulo quatro discorre sobre a metodologia da 

pesquisa, caracterizada pela análise de conteúdo e análise fílmica, e é seguido da análise do 

corpus, constituído por 3 filmes publicitários da pokerstars.com intitulados Pokerstars 

Challenge II Daniel Negreanu Boxer, Pokerstars Challenge II Daniel Negreanu Hockey e Pokerstars 

Challenge II Vanessa Rousso Football.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pokerdicas.com/legislacao/jogoesporte-dentro-da-lei/
http://pokerdicas.com/legislacao/jogoesporte-dentro-da-lei/
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1. JOGANDO PÔQUER: UMA PRÁTICA ESPORTIVA 
 

Nos primórdios da humanidade os jogos já faziam parte do cenário das pessoas. 

Segundo Cruz (2005) o jogo possui diversas funções na sociedade, sendo as principais, a 

diversão e o lazer. Como o jogo se apresenta das mais diversas formas diante dos mais 

variados públicos, a definição para este se torna imprecisa. 

Huzinga (apud CRUZ, 2005, p. 179) afirma que os jogos estão diretamente ligados a 

cultura, sendo que estes se relacionam com trabalho, religião e rituais, sempre envolvendo um 

aspecto lúdico. Já segundo Juul (apud CRUZ, 2005, p. 179) o jogo pode acarretar um 

comprometimento ao jogador e dependendo diretamente do comprometimento deste o 

resultado é variável e quantificável.  

O pôquer até hoje é alvo de preconceito, devido a este, na maioria das vezes, envolver 

quantias significativas de dinheiro. Em uma constante crescente, principalmente nas 

plataformas online, o pôquer cada vez atrai mais jogadores e aumenta sua popularidade, 

fazendo com que muitas pessoas questionem a legitimidade desta prática, que por muito 

tempo foi considerada um jogo de azar. 

Segundo Oliveira (1997), o que define o jogo de azar são apostas realizadas de 

qualquer tipo de bem, em algum acontecimento, lance, evento, em que o resultado é incerto e 

o final é decidido, em vários graus, por fatores aleatórios. A autora ainda afirma que as formas 

de jogo estão sempre em transformação e são inúmeras. Desse modo, o que por uns pode ser 

considerado jogo de azar, pode não ser por outros. 

A prática do pôquer deixou de ser considerada um jogo de azar no momento em que a 

habilidade e a estratégia começaram a fazer a diferença nas mesas, de modo que o fator sorte 

passou a determinar o resultado das jogadas em menor grau. Além de diversos laudos 

técnicos, estudos e teorias envolvendo a legitimidade da prática do pôquer, e comprovando-a, 

um grande fator que permite esta conclusão é de que o “mundo do pôquer”, atualmente conta 

com inúmeros profissionais, sendo sua maioria jogadores vencedores e lucrativos para seus 

respectivos patrocinadores: 
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Não se pode dizer que seja uma carreira que toda mãe sonha para o seu filho. Mas 

jogar pôquer no Brasil virou um meio de vida e, em alguns casos, muito rentável. Na 

maior parte das vezes, começa na brincadeira. Um golpe de sorte aqui, outro ali, e a 

confiança de que se tem talento para a coisa vai crescendo. Um prêmio gordo pode 

ser a cartada decisiva para que alguém, em geral na casa dos 30 anos e com boa 

formação universitária, resolva abrir mão de uma carreira tradicional para se dedicar 

exclusivamente às cartas. O paranaense Helson Kupczak, 33 anos, é um exemplo. 

Ele participou de um torneio de pôquer no mês passado – a etapa de Curitiba do 

Brazilian Series of Poker (BSOP), o campeonato nacional do jogo. Representante de 

vendas, Kupczak ganha por mês em torno de 4 500 reais. Em quatro dias de 

campeonato, deixou 793 competidores para trás, sagrou-se campeão e embolsou a 

bolada de 130 000 reais. A sensação de ganhar tanto dinheiro numa mesa de 

carteado tem um efeito poderoso. Quinze dias depois de pôr a mão no prêmio, 

Kupczak já pensava em deixar o emprego, lançar um blog sobre pôquer e passar a 

viver de prêmios que sonha ganhar em campeonatos futuros. Devaneios? Nem tanto. 

Com o crescimento desse jogo no Brasil (o número médio de inscritos em cada etapa 

do BSOP aumentou treze vezes nos últimos cinco anos), e a categoria dos 

profissionais do pôquer ganhou diversos adeptos (JIMENEZ, 2010). 

   

 A modalidade de pôquer mais jogada e estudada atualmente é o Texas Hold’em, 

podendo ser jogado com limite de apostas, sem limite ou limite estipulado pela quantidade de 

fichas que tem no pote
4
. Embora seja uma modalidade nova em relação às outras já existentes 

da família do pôquer, o Texas Hold’em é indiscutivelmente a mais popular 

Nesta modalidade cada jogador recebe duas cartas que só o mesmo pode ver, e em 

seguida, cinco cartas comunitárias são expostas na mesa. Primeiramente é aberto o flop, onde 

três cartas são exibidas, em seguida o turn, que traz mais uma carta e concluindo o river, onde 

a última carta comunitária é aberta. O jogador que fizer a mão mais alta utilizando as duas 

cartas que recebeu juntamente com as cinco cartas comunitárias, ganha o pote. 

Neste quadro pode-se observar a ordem crescente de valor das possíveis combinações 

do Texas Hold’em: 

 

 

HIGH CARD: 

Quando não há nenhuma combinação. Para efeito de 

desempate, ganha quem tiver a maior carta. 

 

PAR: 

Par de cartas. Se mais de um jogador fizer este jogo, o que 

possuir o par mais alto vence, caso os pares sejam iguais, 

aquele que possuir a carta de maior valor fora do par, 

ganha. Essa carta de desempate é chamada de Kicker. 

                                                 
4 Soma do valor de fichas que são acumuladas decorrente das apostas dos jogadores. 
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2PARES: 

Dois pares de cartas. Se mais de um jogador tiver o mesmo 

par, o que possuir o segundo par com cartas maiores 

ganha. Se os dois pares forem iguais, a 5ª carta (Kicker) de 

maior valor determina o vencedor. 

 

TRINCA: 
Três cartas de mesmo valor. Se mais de um jogador fizer 

este jogo, o que fizer a trinca com cartas maiores ganha. 

Neste caso não há possibilidade de empate, já que há 

apenas quatro cartas de cada valor no baralho de pôquer. 

 

STRAIGHT: 

Seqüência de cinco cartas de naipes diferentes. Se mais de 

um jogador fizer este jogo, o que fizer com cartas maiores 

ganha. 

 

FLUSH: 
Cinco cartas do mesmo naipe que não estão em seqüência. 

Se mais de um jogador fizer este jogo, o que possuir a 

carta de maior valor ganha. 

 

FULL HOUSE: 

Um par, mais uma trinca de cartas. Se mais de um jogador 

fizer este jogo, o que fizer a trinca com cartas maiores 

ganha. 

 

FOUR: 
Quatro cartas iguais. Se mais de um jogador fizer este 

jogo, o que fizer combinações com cartas maiores ganha. 

 

STRAIGHT FLUSH: 

Seqüência de cinco cartas de um mesmo naipe. Se mais de 

um jogador fizer este jogo, o que possuir a carta de maior 

valor ganha. 

 

ROYAL FLUSH: 

Seqüência de cinco cartas, de 10 a A, de um mesmo naipe. 

A mão mais forte do pôquer. 

 

No Texas Hold’em um fator importante que deve ser levado em consideração é a 

questão da posição que o jogador se encontra. Aquele jogador que age por último leva 

vantagem, pois este tem a seu favor dar a última palavra, ou seja, este tem o quesito blefe a 

seu favor. 
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O Brasil a cada dia escreve uma nova página na história nacional e mundial do pôquer. 

Recentemente inúmeros brasileiros participaram do WSOP
5
 2011, trazendo para o Brasil a 

melhor participação do país nesta série mundial; destaque para André Akkari que foi vencedor 

do evento 43, e trouxe para o Brasil a quantia de U$ 675,117, ou seja, mais de um milhão de 

reais. Para realizar este feito, Akkari teve a difícil missão de deixar para trás 2857 jogadores, 

no evento cuja inscrição custava U$1,500 e contava com grandes nomes do cenário mundial 

do pôquer.  

Após esta conquista André fez aparições em programas de televisão como Globo 

Esporte, deixando claro que atualmente o pôquer já está inserido no universo esportivo. 

 

         
    Figura 1 - André Akkari. Pokerstars Team Pro.  

   

André Akkari se tornou membro do Pokerstars Team Pro no ano de 2008, após 

inúmeras conquistas, principalmente no pôquer online: “Durante anos eu assisti os maiores 

jogadores de pôquer do mundo na tevê, como Moneymaker, Raymer, Hachem, Negreanu e 

Brenes”, confessa Akkari. “Eu não apenas queria jogar com eles, eu queria fazer parte da 

equipe PokerStars e levar esse esporte para mais pessoas no Brasil e por toda a América do 

Sul. Depois de anos jogando no site PokerStars, eu estou realmente grato por ter essa chance.” 

Atualmente, Akkari possui um blog
6
 no qual ele está formulando um time para lapidar 

novos talentos do pôquer nacional, além de relatar histórias de seu dia-a-dia e dar dicas sobre 

pôquer. 

                                                 
5 É o mais famoso campeonato de pôquer, realizado anualmente em Las Vegas. Nele são disputados torneios em 

várias modalidades de pôquer. 
6 http://aakkari.blog.uol.com.br/ 
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A tese de que o pôquer trata-se de um jogo de cartas, mas não de azar, é reforçada a 

cada reconhecimento que esta prática ganha mundialmente. A Federação Internacional de 

Pôquer foi aceita no quadro da Associação Internacional de Esportes da Mente, que possui 

entre os seus associados a respeitável Federação Internacional de Xadrez.  

A Associação Internacional de Esportes da Mente foi criada em abril de 2005, com o 

intuito de aumentar a visibilidade de esportes como o xadrez, damas e ponte. Em outubro de 

2008, foram disputados os Jogos Mundiais de Esportes Mentais, em Pequim, gerando uma 

enorme cobertura da mídia e um grande interesse de patrocinadores em expor suas marcas no 

evento.   

Os efeitos que uma conquista deste porte pode atribuir são os melhores possíveis, 

sendo entre eles a não obrigatoriedade de liminares para a organização de campeonatos e a 

melhoria da imagem desta prática perante a sociedade, especialmente entre as famílias de 

jogadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

2. ASCENSÃO DOS JOGOS ELETRÔNICOS: O PÔQUER E AS 
PLATAFORMAS ONLINE 

 

Como afirma Perucia (2008), as iniciativas do desenvolvimento de jogos eletrônicos 

começaram através de países que sempre foram avançados tecnologicamente, como por 

exemplo, Estados Unidos e Japão. Decorrente disto, os jogos eletrônicos foram sendo 

difundidos através de plataformas como dispositivos portáteis e computadores pessoais. 

A evolução dos jogos eletrônicos ao longo dos anos partiu principalmente de grandes 

empresas como Atari, Microsoft, Nintendo, Sega e Sony, começando com os consoles mais 

simples como os da empresa Atari, até os mais avançados como Playstation 3 (Sony) e XBOX 

360 (Microsoft). 

Segundo Perucia (2008), em seus lançamentos de 2005 (XBOX 360) e 2006 

(Playstation 3), Microsoft e Sony, respectivamente, buscaram ampliar as funções de uso para 

seus consoles, atribuindo aplicações para músicas, vídeos e comunicação com usuários do 

universo online.  

Os jogos online começaram a ficar cada vez mais populares no momento em que o 

público começa a perceber a necessidade de trocar conhecimentos, realizar desafios, que se 

tornam muito mais excitantes sendo travados contra jogadores reais e não mais somente 

contra a máquina. 

O “mundo do pôquer” é um exemplo de que a disseminação dos jogos online vem 

acontecendo rapidamente, podendo atingir qualquer pessoa do mundo que esteja conectada a 

internet. A prática do pôquer, sendo cada vez mais procurada e despertando interesse de 

multidões em aprender, seja por mero passatempo, ou pelo sonho de se tornar um jogador 

vencedor e participar de campeonatos milionários, explode com uma velocidade absurda, no 

momento em que esta prática se torna acessível a qualquer pessoa, nos mais diversos lugares. 

Mesmo com todo o impasse sobre jogos online nos EUA, sites especializados 

apontam crescimento de 30% no mercado do Poker online neste ano. Dentre as salas 

líderes do mercado (PokerStars, Full Tilt, iPoker e Party Poker) o grande destaque 

foi para o Full Tilt Poker, que teve aumento assombroso de 94% no número de 

jogadores em suas mesas, em contraste com o PokerStars, que registrou aumento de 

37%. Outras salas que registraram bons números foram as da rede Entraction 

(operadora da sala NoiQ Poker) que teve aumento de 52%, e a CakePoker, com 39% 

(UNIVERSIDADE DO POKER, 2009, p.01). 

    

A oferta de salas de pôquer online é enorme, cabendo as plataformas optarem pela 

estratégia correta para convencer os jogadores a escolher certo site em detrimento de outro. 

http://www.universidadedopoker.com/
http://www.universidadedopoker.com/download-do-full-tilt-poker/
http://www.universidadedopoker.com/download-gratis.php
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A contratação de profissionais vencedores e famosos pode ser um bom caminho a ser 

seguido, como vem fazendo as grandes plataformas, com destaque para a Pokerstars que 

contratou o último campeão mundial, Jonathan Duhamel: 

 

A Team PokerStars Pro é quase sinónimo de Campeões do Mundo. Desde o início 

que a Team Pro tem sido casa de vencedores do Main Event das WSOP. Por isso, 

quando Jonathan Duhamel se ergueu do seu lugar no teatro Penn and Teller como 

Campeão do Mundo não restavam muitas dúvidas em relação ao que iria acontecer a 

seguir. Apesar de até já ter assumido antes, esta manhã a PokerStars oficializou-o: 

Duhamel, vencedor do Main Event das WSOP 2010, é o mais recente membro da 

Team Pro. Caso não saiba, Duhamel ganhou perto de $9 milhões em Novembro 

passado depois de superar todos os November Nine em Las Vegas e é, neste 

momento, um dos principais embaixadores do poker no Mundo 

(BLOGPOKERSTARS, 2011, p.01). 

  

A questão do patrocínio, para muitos jogadores pode parecer um sonho, porém os 

jogadores que são patrocinados têm em seu contrato o dever de aparecer sempre com roupas e 

acessórios de seu patrocinador em qualquer evento que seja relacionado a pôquer. Além de ser 

um bom jogador, cabe ao profissional ser um modelo de pessoa, é preciso representar o site de 

modo a agregar uma boa imagem ao mesmo. Os jogadores devem participar de torneios que o 

site previamente define: cumprir agenda, conceder entrevistas, escrever artigos, ou seja, 

literalmente o jogador se torna um “empregado” do site.  

 
 Figura 2 - Jonathan Duhamel. Pokerstars Team Pro.  

 

Esse tipo de ação proporciona uma reflexão acerca daquilo que se conhece por 

branding. O branding, de uma maneira geral, pode ser entendido enquanto um sistema de 

comunicação que deixa claro a importância da marca, ou seja, é como o consumidor percebe a 

imagem desse produto, serviço ou empresa. Um exemplo que podemos dar para esta situação 
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é no momento que uma pessoa vai efetuar a compra um produto, e opta por certa marca em 

detrimento de outra que tem a mesma qualidade, porém o preço é mais elevado somente 

porque se trata da marca x. A pessoa passa a comprar marcas ao invés de produtos. 

Randazzo afima que: 

A marca é mais do que um produto; é ao mesmo tempo uma entidade física e 

perceptual. O aspecto físico de uma marca (seu produto e embalagem) pode ser 

encontrado esperando por nós na prateleira de um supermercado. É geralmente 

estático e finito. Entretanto, o aspecto perceptual de uma marca existe no espaço 

psicológico - Na mente do consumidor. É dinâmico e maleável (RANDAZZO, 1997, 

p.32). 

 

Além da contratação do campeão mundial, a Pokerstars contrata jogadores que se 

destaquem em torneios ou criem alguma espécie de polêmica no “mundo do pôquer”. É o 

caso de Viktor Blom.  

                                  

   Figura 3 - Viktor Bloom. Pokerstars Team Pro.  

 

Conhecido no mundo online como Isildur1, ganhou destaque nos boletins online e 

repercussão entre as grandes plataformas devido aos seus grandes ganhos e perdas em um 

curto período de tempo. No pôquer esta variância é conhecida como swing7. Nunca revelando 

sua identidade, o jogador começou a virar assunto diário nos sites, blogs e entre jogadores:  

Viktor 'Isildur1' Blom tem sido o nome mais quente no poker desde que apareceu do 

nada em 2009, e começou jogando high-stakes8 elevados contra os melhores do 

mundo. Este é um jogador que já ganhou grandes somas de dinheiro nas mesas 

contra alguns dos adversários mais temidos e respeitados do jogo, jogou várias 

mesas de heads-up9 ao mesmo tempo, faz parte da maioria dos grandes potes jamais 

jogados online e tem swings enormes de banca. Com tudo isso ele ganhou fama 

instantânea e cada dia intensifica mais seu status pelo mundo, embora sua verdadeira 

identidade tenha sido um segredo muito bem guardado (POKERSTARS, 2009, 

p.01). 

 

                                                 
7 Irregularidade de ganhos. Exemplo: Hoje o jogador ganha 5 milhões, amanhã perde 3 milhões. 
8 Jogo com quantias muito elevadas de dinheiro. 
9 Jogo um contra um. 
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Com estes exemplos pode-se observar o patamar no qual o pôquer online chegou. 

Através da internet, jogadores podem conseguir patrocínios para disputar campeonatos 

mundiais e outros grandes torneios, aparecer na televisão como garoto propaganda ou em 

torneios televisionados e ser aproveitado em diversas campanhas, conforme a empresa desejar 

utilizar sua imagem, ou seja, através do mundo digital podem ser desencadeados diversos 

outros meios de comunicação.  
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3. O DISCURSO PUBLICITÁRIO AUDIOVISUAL 
 

Segundo Castro (2000), há muito tempo a publicidade deixou de ser entendida 

enquanto um mero instrumento de promoção, mais precisamente no início dos anos 80 esta 

começou a buscar uma forma mais forte de penetração e contemplar novos espaços e formas 

de se manifestar. Assim, a competitividade publicitária aumenta, fazendo com que cada vez 

mais se desenvolvessem linguagens e abordagens diferenciadas, de modo a atingir o público 

com mais sutileza, a fim de que o nível da persuasão pudesse acontecer indiretamente. Ou 

seja, passa-se a buscar soluções para construir campanhas menos invasivas e mais sedutoras 

implicitamente, em que o consumidor se sinta compelido a aderir ao produto/marca/serviço 

sem se sentir coagido. 

De acordo com Carvalho (2000), a publicidade se afastou da simplicidade e 

objetividade com que trabalhava suas mensagens, adotando uma linguagem mais sedutora e 

persuasiva, através de uma lógica e linguagem próprias: “organizada de forma diferente das 

demais mensagens, a publicidade impõe, nas linhas e entrelinhas, valores, mitos, ideais e 

outras elaborações simbólicas, utilizando os recursos próprios da língua que lhe serve de 

veículo, sejam eles fonéticos, léxico-semânticos ou morfossintáticos” (CARVALHO, 2000, p. 

13). A partir disso, observa-se que a plataforma da Pokerstars vem trabalhando em suas 

campanhas a imagem da prática do pôquer, a fim de desmistificar conceitos pré-determinados 

enquanto um jogo de azar.  

Como afirma Duarte (2000), através de diferentes linguagens o conteúdo dos textos 

midiáticos é expresso simultaneamente. De um lado tem-se a plástica da imagem (cenário, 

iluminação, figurino e enquadramento) e de outro temos planos, movimentos, cortes em cenas 

e montagem. Além disso, existem os elementos sonoros como o verbal, o musical e os ruídos. 

A partir da estruturação de todos estes elementos teremos a construção da narrativa, sendo 

tudo isso adequado às estratégias discursivas que foram elaboradas para que esta mensagem 

chegue ao receptor da maneira desejada: 

No mundo contemporâneo, novos lugares de produção de sentido, novas 

modalidades discursivas e conceptuais vêm atravessando todo o domínio cultural, 

pois as novas tecnologias e, com elas, a comunicação midiática provocaram não só o 

surgimento de novas linguagens, como afetaram as próprias condições de sua 

enunciação10, possivelmente muitas vezes com elas operando de modo a 

implementar e dinamizar novos regimes de pensamento, de sentimento e de 

percepção (DUARTE, 2000, p. 34). 

 

                                                 
10 Dotar de sentidos o enunciado. 
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Assim, a mensagem publicitária é formada pela linguagem verbal e outros sistemas 

semióticos (como as imagens) com três funções básicas: mostração, interação e sedução. A 

função da primeira está em construir o referente, ou melhor, o universo de discurso ou mundo 

do qual o texto fala. Já na interação tem-se a necessidade de estabelecer vínculos 

socioculturais para dirigir-se ao seu interlocutor, e na sedução a intenção é difundir afetos 

negativos e positivos no quais a superioridade reconhece. 

Segundo Pinto (apud TAVARES, 2005, p. 38), tanto no caso dos textos verbais, 

quanto no caso das imagens, estas escolhas são chamadas de operações de enunciação, ou 

seja, estas que dotam de sentidos as peças e correspondem as operações lógico-semânticas 

que o emissor propõe que o receptor refaça para recriar o universo de discurso em jogo no 

processo comunicativo.  

Para o efeito de sentido ser produzido, um campo semântico caracterizando palavras, 

relações, imagens, pessoas e formas é representado, contextualizado, com o intuito de gerar 

compreensão e identificação tanto da parte do emissor quanto do receptor, como operação de 

enunciação:  

A contribuição do receptor na interpretação dos valores expressivos é também 

importante no caso das imagens, cujas conotações são sugeridas por meio de 

técnicas de manipulação dos retratados e do cenário, enquadramento, iluminação, 

profundidade de foco, utilização de recursos pós-fotográficos como o retoque, além 

de recursos de edição, como a diagramação (PINTO apud TAVARES, 2005, p. 39). 

        

Além de analisar a forma na qual a linguagem verbal (textual) se insere nos filmes 

publicitários, também é preciso identificar e avaliar os demais recursos utilizados como: som 

(ruídos, diálogos e música), imagem (planos, enquadramentos e movimentos de câmera, 

iluminação) e montagem. 

A importância do som, segundo Dancyger (2002), é a de introduzir uma ideia dentro 

de uma cena, como por exemplo, nos sentirmos molhados quando está chovendo, nos 

sentirmos envolvidos pelo som das máquinas e pelo vazamento do metal em fusão quando se 

está em uma fábrica de aço. Este é o importante papel que os efeitos sonoros têm como 

característica, ou seja, inserir o espectador na história construindo impressões de realidade.  

Os ruídos, segundo Stock (2011), exercem o papel de aproximar determinada cena do 

real. Classifica-se como ruídos in aqueles sons que estão presentes na cena cuja ação está 

ocorrendo, enquanto os ruídos off derivam de situações as quais não estão enquadradas na 

cena. Ambos, porém, servem de guias para associarmos imagens diferentes a uma mesma 

realidade. 
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Além dos ruídos, a música surge enquanto uma forma de produção sonora que 

contribui para a construção da narrativa audiovisual, envolvendo o espectador através de 

sentimentos e sensações no nível da emoção. A função da música, seja no cinema, em 

novelas, filmes publicitários e outras construções que utilizem esse elemento, é a de “tocar” as 

pessoas, ou seja, a música tem o objetivo de despertar as mais diversas sensações nos 

espectadores, fazendo-os chorar, se sentirem incomodados, desconfortáveis, felizes, aliviados, 

enfim, aquela composição está presente em determinado momento por um exato motivo: 

“Parece haver um consenso entre a maioria dos compositores no sentido de que a música deve 

servir ao filme. Ela deve auxiliar a narrativa, seus personagens, seu ritmo, suas texturas, sua 

linguagem, seus requisitos dramáticos” (BERCHMANS, 2006, p. 20). O autor ainda afirma 

que: 

A música sozinha já tem um grande poder de comunicação emocional. O cinema é 

uma criação coletiva, mas dependente de outros recursos, usa mais sentidos, e com 

isso necessita de outros elementos. É certo que o modo como os filmes requerem um 

elemento musical varia muito em função de estilo, época, linguagem, história, etc., 

mas geralmente o cinema necessita da música como necessita da direção de arte, da 

cenografia, da fotografia, dos atores, etc. (ibidem, 2006, p. 22). 

    

A imagem é outro aspecto fundamental para compor um audiovisual. Segundo Santos 

(2009), a imagem é responsável por aprimorar a ideia do diretor através de seus elementos 

estéticos, como por exemplo, iluminação, cenário, cor e figurino, juntamente com os efeitos 

sonoros. Como afirma Breslin (apud SANTOS, 2009, p.87), “as condições de iluminação 

indicam a hora do dia, a época do ano e a parte do planeta e pode também, agregar um 

determinando clima para a cena através da dureza ou suavidade com que é empregada”.  

O figurino e a cor são tão essenciais quanto os outros quesitos para a composição da 

imagem em um filme. Santos (2009) afirma que o vestuário consegue expressar a 

personalidade do personagem, aproximando ainda mais este da realidade que se quer 

transmitir.  

A vestimenta ainda pode ser simbólica, a fim de representar tipos sociais ou estados 

da alma do personagem: no filme “O Menino do Pijama Listrado” (2008), de Mark 

Herman, a roupa do garoto preso no campo de concentração nazista, manifesta não 

só sua condição social, mas também faz com que os espectadores tomem 

consciência do seu estado físico e emocional. (SANTOS, 2009, p.35) 

 

Enquanto isso, a cor está relacionada com o simbolismo cultural, pois existem diversos 

significados para as cores de acordo com determinada cultura. Assim, a direção de arte pode 

utilizar-se deste artifício para inserir questões culturais em cenas, além de construir uma 

atmosfera nas cenas, criando determinado clima e/ou emoção. 
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A narrativa e a dramaticidade de um produto audiovisual estão ligadas diretamente à 

direção de arte, que é responsável por representar plasticamente a estética do filme, agrupando 

todos os elementos dessa estética, como personagens, figurino, cenário e vestuário.  

Segundo Basei (2009), é essencial a análise do diretor de arte do roteiro, para que 

assim este possa ter a concepção a respeito de qual o impacto emocional que determinada 

história irá causar, qual sua origem psicológica, como os personagens estarão situados nos 

ambientes e como os sets podem colaborar para a narrativa da história.  

Além do diretor de arte, este deve estar em sintonia com mais dois cargos que 

possuem papéis importantes, que são o diretor e o diretor de fotografia. Esse conjunto de 

profissionais forma um tripé que irá dar suporte e o “pontapé” inicial à visualidade da obra. 

Cada um destes, logicamente. possui sua função específica, porém estas funções estão 

diretamente ligadas e são dependentes umas das outras. O diretor de arte irá trabalhar com a 

idéia sugerida pelo diretor, que conseqüentemente terá que entrar em um acordo com o diretor 

de fotografia para que a direção de arte seja favorecida pela iluminação e vice-versa. 

No que diz respeito ao uso da câmera, é através de planos, enquadramentos e 

movimentos que começa a ser definido o que vai aparecer na tela e como irá aparecer. 

Segundo Aumont e Marie (2003), o enquadramento define o ângulo no qual o elemento 

escolhido será capturado pela câmera: 

As palavras “enquadrar” e “enquadramento” apareceram com o cinema, para 

designar o conjunto do processo, mental e material, pelo qual se chega a uma 

imagem que contém um certo campo visto de um certo ângulo. [...] Por metonímia, a 

palavra “enquadramento” veio a designar valores topológicos ou expressivos do 

quadro. Fala-se em enquadramento em plongée, quando o objeto é filmado de cima; 

em contra-plongée quando ele é filmado de baixo; enquadramento oblíquo, frontal 

fechado etc. – sendo cada uma dessas maneiras de filmar um dado sujeito conotado 

de um modo diferente (AUMONT;MARIE, 2003, p.98) 

 

Nas figuras a seguir podem-se observar alguns exemplos de ângulos: 

 
                                                     Figura 4 - Ângulo plongée (de cima para baixo).  
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   Figura 5 - Ângulo normal (câmera na altura dos olhos).  

 

                                 
   Figura 6 - Ângulo contra-plongée (de baixo para cima)  

 

O plano irá definir como os elementos que foram filmados irão aparecer na tela. 

Breslin (apud SANTOS, 2009) define uma tabela para apresentar os planos:  

    
- extremo close-up – corta o topo da cabeça e a parte debaixo do queixo da pessoa 

- close-up – mostra a cabeça da pessoa com apenas um pouco da linha do ombro 

- primeiro plano – mostra a cabeça e os ombros da pessoa 

- plano médio – mostra a pessoa exatamente acima ou abaixo da cintura 

- plano americano – mostra a pessoa exatamente acima ou abaixo dos joelhos 

- plano geral – amplo o suficiente para o corpo todo da pessoa 

- plano bem geral – mostra a pessoa e o ambiente que a circunda 
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         Figura 7 - Extremo close-up/Plano detalhe.  

 

                          

                                       
                Figura 8 - Close-up/Primeiríssimo plano.  

 

 

                                      
                             Figura 9 - Primeiro plano.  
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                         Figura 10 - Plano Americano.  

  

 

                                       
                          Figura 11 - Plano geral/inteiro.  

 

Após a definição de qual conteúdo será exibido e como este vai ser mostrado, parte-se 

para a montagem. “A definição técnica da montagem é simples: trata-se de colar um após os 

outros, em uma ordem determinada, fragmentos de filme, os planos, cujo comprimento foi 

igualmente determinado de antemão” (AUMONT;MARIE, 2003, p.195). 

Para os autores, a montagem deve buscar sempre manter o interesse do espectador, por 

isso, geralmente, é acelerada e ininterrupta. A montagem tem uma função narrativa, pois é a 

responsável pela forma como se apresenta a história e se determina a ordem dos 

acontecimentos. Assim, de acordo com a variação da montagem tem-se uma variação da 

narrativa, que pode ser linear ou não-linear. A narrativa linear apresenta sua forma lógica e 

previsível, já a narrativa não-linear é construída a partir de reviravoltas e um fluxo 

imprevisível, fora de uma ordem cronológica. 
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Cabe ao montador e ao diretor trabalharem com diversos planos para criar a 

continuidade, evitando assim uma desnecessária atenção para o próprio trabalho. Se chamar a 

atenção, consequentemente ocorreu uma falha do realizador e do montador ao apresentar a 

narrativa.  

Segundo Dancyger (2003), o grande desafio do montador é escolher o plano que irá 

ficar mais adequado para o propósito dramático do filme. Além disso, o montador deve ter 

preocupação extrema nos cortes dos planos para permitir a continuidade, pois esta é o que dá 

clareza nas informações que vão sendo exibidas no decorrer da história. Sem essa 

continuidade os espectadores poderiam ficar confusos: “Os diretores que trabalham 

corretamente fornecem ao montador uma série de planos para a escolha (......). Se necessário o 

continuísta deve garantir que planos se pareçam. O cenário e a iluminação devem sustentar a 

continuidade” (DANCYGER, 2003, p. 369). 

Geralmente, os realizadores utilizam o grande plano geral ou plano geral para abrir a 

sequência, assim, tem-se contexto para a sequência e a possibilidade de explorar os detalhes 

do plano. Montando a sequência, o montador deverá decidir quais informações visuais são 

interessantes e quais são necessárias. Particularmente, a segunda define a duração da 

sequência. Após esta etapa, o ritmo começa a dar mais ênfase à dramaticidade. De acordo 

com as variações de ritmo os espectadores terão suas respectivas reações emocionais, para um 

ritmo rápido temos intensidade, já no mais lento, o contrário. 

Como afirma Dancyger (2003), é na separação sonora que níveis de significados 

começam a ser atribuídos as imagens que foram selecionadas. Produtor, diretor, montador e 

editor de som não buscam simplesmente uma mixagem ideal, mas sim destaque e ênfase 

dramática. Além disso, a separação sonora, seja de diálogos ou efeitos, proporciona clareza 

para que a linha de diálogo não seja prejudicada por algum ruído ou trilha sonora.   

Tais categorias constituem a base de um filme publicitário, tal como os realizados para 

a plataforma online da Pokerstars, e por isso servirão de base teórica para análise da 

campanha audiovisual. 
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4. METODOLOGIA 
 

O objetivo do seguinte trabalho acadêmico é analisar a forma que a Pokerstars.com 

trabalha seu discurso audiovisual e as estratégias persuasivas que visam legitimar a prática do 

pôquer. Para tanto, esta é uma pesquisa de natureza qualitativa, em que se interpretam 

situações, opiniões, discute-se e elabora-se uma conclusão de valores diante de uma análise 

coerente. “O ambiente da vida real é a fonte direta para obtenção de dados, e a capacidade do 

pesquisador de interpretar essa realidade, com isenção e lógica, baseando-se em teoria 

existente, é fundamental para dar significado às respostas” (MICHEL, 2009, p.37). 

A pesquisa qualitativa, através da experimentação empírica, possibilita a compreensão 

de uma verdade, através de idéias e argumentação, baseando-se em teorias já existentes. Além 

disso, o caráter do estudo é exploratório, uma vez que busca proporcionar uma visão geral do 

fato investigado. 

Na construção do referencial teórico fez-se uso de uma pesquisa bibliográfica, que 

segundo Michel (2009) é a fase inicial da pesquisa em que é feito o levantamento de conteúdo 

sobre o assunto, baseado nos objetivos de estudo e problemas encontrados. Nesta fase o 

pesquisador procura interar-se o máximo com assunto, efetuando leituras e compondo seu 

referencial teórico. Assim, esta etapa possibilitou reunir um conjunto de conceitos acerca da 

construção discursiva e da prática audiovisual publicitária.  

Enquanto método de análise empreendida sobre o objeto empírico, elegeu-se uma 

combinação da análise de conteúdo e da análise fílmica. A análise de conteúdo busca avaliar 

os conteúdos das mensagens, os textos elaborados, as intenções da propaganda e os discursos 

utilizados: 

 

Sua condução está centrada na análise aprofundada de mensagens (conteúdo e 

expressão desse conteúdo), com a preocupação de verificar (in)coerência entre a 

realidade explícita e a implícita no texto da mensagem. É a busca pelo escondido, o 

latente, o não aparente, o potencial de inédito (o não dito), retido por qualquer 

mensagem. (MICHEL, 2009, p. 71) 

 

Com relação à análise fílmica, a mesma contribui para esse trabalho uma vez que 

consiste em examinar um filme tecnicamente, observar e descobrir detalhes de seu tratamento 

de imagem e som:  
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Analisar um filme ou um fragmento é, antes de mais nada, no sentido científico do  

termo, assim como se analisa, por exemplo, a composição química da água, 

decompô-lo em seus elementos constitutivos. É despedaçar, descosturar, desunir, 

extrair, separar, destacar e denominar materiais que não se percebem isoladamente 

“a olho nu”, pois se é tomado pela totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico 

para “desconstruí-lo” e obter um conjunto de elementos distintos do próprio filme. 

Através dessa etapa, o analista adquire um certo distanciamento do filme. Essa 

desconstrução pode naturalmente ser mais ou menos aprofundada, mais ou menos 

seletiva segundo os desígnios da análise. (GOILOT-LÉTÉ, 1992, p. 15) 

 

O objeto empírico da pesquisa é constituído por três vídeos da campanha audiovisual 

da pokerstars.com intitulados: Pokerstars Challenge II Daniel Negreanu Boxer, Pokerstars 

Challenge II Daniel Negreanu Hockey e Pokerstars Challenge II Vanessa Rousso Football. Além 

destes três vídeos, a campanha possuía outros cinco filmes publicitários, porém estes três 

foram escolhidos devido a possuir maior aproximação do pôquer com o esporte, está mais 

explícita a relação. Tais vídeos têm a duração de 30 segundos, e para análise dos mesmos 

foram selecionados frames significativos no que diz respeito às questões da imagem (cor, 

figurino, cenário, iluminação) e da banda sonora (ruídos, música e locução). Por fim, realizou-

se uma análise da montagem dos vídeos, já que é a partir dessa operação que o sentido do 

discurso é construído. Sendo assim, as etapas analíticas subdividem-se em: nível 1, que 

corresponde à análise da imagem; nível 2, que corresponde à análise do som e o nível 3, em 

que se analisa conjuntamente o discurso construído na campanha audiovisual da 

Pokerstars.com. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

5 ANÁLISE DOS FILMES PUBLICITÁRIOS 

 

5.1 Filme publicitário “Pokerstars Challenge II Daniel Negreanu Boxer”11 

 

Neste filme a produção busca relacionar o pôquer com o boxe, esporte consagrado e 

conhecido pela necessidade de resistência, treino, estratégia e foco. Durante o filme, o locutor 

descreve uma situação que eventualmente jogadores se encontram, o chamado heads up, o um 

contra um, e o vencedor provavelmente será aquele que possuir maior preparo físico e mental. 

 

5.1.1 Análise da imagem 

 

No respectivo filme publicitário as cores predominantes são de tonalidade escura, 

como preto, cinza e marrom. Cores que são capazes de proporcionar um clima mais tenso à 

narrativa e produzem um sentido de suspense no decorrer da história. Pode-se observar 

também que o vermelho se faz presente em alguns momentos, em objetos como as fichas de 

pôquer, as luvas do lutador, bem como no corner quando os personagens estão no ringue de 

luta. O vermelho se destaca diante dos tons escuros do ambiente e do figurino, estabelecendo 

uma relação direta com a logomarca da Pokerstars, que é vermelha. 

                   

 

 

 

 

 

Figura 12 – elementos vermelhos em destaque: corner, fichas e luvas de boxe. 

 

A iluminação de tonalidade escura e a desfocagem ao fundo faz com que os 

personagens sejam os elementos principais, pois ao espectador não é mostrado com clareza a 

composição do segundo plano da imagem. Ou seja, o foco encontra-se na ação dos 

personagens e dos elementos relativos a cada um dos esportes. O máximo que se consegue 

observar fora da ação dramática são alguns flashs de fotografia que simbolizam a importância 

dos respectivos confrontos.      

                                                 
11 O filme publicitário pode ser encontrado em: < http://www.youtube.com/watch?v=tZW2cSkLgxM >. 
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Figura 13 – o fundo das imagens escuro ou desfocado, tanto no ringue do boxe quanto no “ringue” do pôquer. 

 

Em relação ao cenário têm-se duas locações: o ringue de boxe e o “ringue” da mesa de 

pôquer (ver figura 13), pois a história se passa enquanto os jogadores estão sentados à mesa 

ao centro de uma plateia que os rodeia e no ringue de boxe no momento em que Daniel 

Negreanu está frente a frente com um oponente. 

O figurino dos personagens busca uma representação da realidade, pois Daniel 

Negreanu geralmente é visto em trajes esportes, ou seja, camisa, calça e sapato, enquanto seu 

oponente apresenta-se devidamente trajado como um jogador de pôquer com todos os 

acessórios que auxiliam a esconder reações durante a partida (boné, capuz, óculos). Além dos 

personagens principais, aparecem a figura do dealer
12

, também com sua caracterização 

correspondente à realidade e do oponente no ringue de boxe caracterizando um lutador.  

        

 

 

 

 

Figura 14 – figurinos realistas de Daniel Negreanu, do dealer, do oponente e do boxeador. 

 

Os principais planos utilizados são o plano geral, com intuito de situar os personagens 

nos espaços cênicos correspondentes; primeiro plano e primeiríssimo plano, pois ambos 

buscam enfatizar o olhar e as reações dos personagens. No que diz respeito aos 

enquadramentos, tem-se, de uma maneira geral, o ângulo normal.  

Na primeira cena faz-se uso de uma leve angulação em plongée e um plano geral para 

que os espectadores ambientem-se na ação, pois esse uso possibilita maior amplitude para 

visualizar a cena. Logo em seguida variações entre primeiro plano e primeiríssimo plano vão 

                                                 
12 Pessoa responsável pela distribuição das cartas. 
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sendo executadas, com intuito de aumentar a dramaticidade da narrativa e provocar efeito de 

aproximação entre os personagens e os espectadores.  

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Plano geral com leve angulação em plongée. 

 

Na figura 16 temos a representação do personagem boxeador, com o olhar fixo e o 

semblante sério, características dos lutadores de boxe durante uma luta, tal qual as 

características dos jogadores de pôquer na figura 17. 

 

 

    

 

 

Figura 16 - Personagem boxeador em primeiro plano e ângulo normal. 

   

 

 

   

 

 

Figura 17 - Personagem oponente da mesa de pôquer em primeiríssimo plano 

   

Na cena correspondente à figura 17, o primeiríssimo plano é utilizado para evidenciar 

a reação do adversário ao se deparar como uma situação difícil durante o jogo. Neste plano o 

espectador consegue visualizar o suor que escorre na face do jogador, o que busca estabelecer 

uma relação direta entre o desgaste físico do boxe como o desgaste mental de uma partida de 

pôquer.  
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5.1.2 Análise do som 

 

O som é o elemento que auxilia, em grande parte, a inserir o espectador na narrativa e 

provocar reações. Neste filme temos o uso do sob duas formas: locução e ruídos.  

Os ruídos utilizados dizem respeito a elementos que aparecem em quadro, por isso, o 

classificamos como ruídos in. Os mesmos aparecem na maioria das cenas, através das 

representações do barulho das fichas, dos holofotes sendo ligados no ringue, das luvas do 

lutador quando ele bate uma na outra e dos flashs ao fundo das cenas. Este uso é importante 

na criação da impressão de realidade da narrativa, bem como nas emoções evocadas pelo 

suspense construído através da montagem. 

A locução descreve as características necessárias para um jogador ser vencedor de 

torneios e o diferencial de ter estas qualidades quando se está em um heads up
13

: “torneios de 

pôquer requerem paciência, resistência e foco. Eventualmente você está mano-a-mano, e resta 

apenas um oponente a ser batido. Você está pronto para jogar torneios de pôquer no maior site 

de pôquer do mundo? Pokerstars.com.
14

” Além da locução, na cena final surge em lettering
15

 

o slogan (“encontre a estrela do pôquer em você
16

”) juntamente com o endereço do site. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – logomarca da PokerStars.com e slogan 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Disputa de um contra um. 
14 Locução do filme traduzida pelo autor: Tournament poker is about patience, stamina and mental focus, until 

eventually you’re heads up and there is just one more oponent left to beat. Are you ready for tournament poker at 

the world’s largest poker site? Pokerstar.com.  
15 Texto em forma de imagem. 
16 Tradução do autor para a frase: Find the Poker Star in you. 
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5.2 Filme publicitário “Pokerstars Challenge II Daniel Negreanu Hockey”17 

 

A intenção deste filme publicitário de relacionar o pôquer ao hockey é a de que no 

pôquer muitas vezes os jogadores devem ter a sabedoria de desistir de uma mão no momento 

certo, para não se complicar e acabar sendo eliminado de um torneio. 

O filme alterna cenários para estabelecer esta relação, sendo estes, a mesa de pôquer e 

o estádio de hockey. O personagem principal no começo do filme possui uma mão muita forte 

que é o par de reis, porém a última carta comunitária que é aberta na mesa acaba 

comprometendo o valor da mão, fazendo com o que o personagem principal a descarte. 

Simbolizando esta ação, de se “proteger”, saber o momento de “fugir”, no momento em que o 

jogador descarta sua mão, este escapa de dois jogadores de hockey que o “esmagariam” contra 

a tela de proteção da quadra.  

 

5.2.1 Análise da imagem 

  

Neste filme pode-se observar o uso de uma palheta de cores mais variável, devido às 

trocas entre os cenários escolhidos: a mesa de pôquer e uma pista de hockey. No entanto, 

novamente o vermelho está presente em muitas cenas, a fim de estabelecer uma relação da cor 

predominante da logomarca da Pokerstars. O vermelho se faz presente nas fichas, nas cartas, 

na camiseta do personagem principal, na quadra e no uniforme de um dos times de hockey. Na 

figura 19 podemos observar que a iluminação trabalha, de uma maneira geral, com uma 

temperatura fria de cor, de modo a destacar o vermelho nos elementos anteriormente citados.  

 

 

 

 

 

Figura 19 – vermelho presente na camiseta, nas cartas e no uniforme do time de hockey 

 

À medida que a narrativa transcorre (ver figura 20), existe uma alternância de 

cenários, de modo a estabelecer uma continuidade da ação que acontece na mesa de pôquer e 

no estádio de hockey. No momento em que o jogador tem que agir e opta pela ação de 

                                                 
17 O filme publicitário pode ser encontrado em: < http://www.youtube.com/watch?v=umf0ZUFkJqY >. 
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descartar sua mão tem-se um corte para uma cena no estádio, em que o personagem escapa do 

choque que sofreria por outros dois jogadores, isto é, do mesmo modo que ele seria derrubado 

pelos jogadores de hockey, ele seria derrotado se optasse por pagar as apostas com as cartas 

que tinha na mão (o par de reis que é exibido no início do filme). Existe, portanto, um 

paralelismo entre a atitude do personagem principal durante a partida de pôquer e do jogo de 

hockey. Essa construção é possibilitada por uma operação de montagem, ou seja, os sentidos 

discursivos que se criam se dão em função da ordem e duração dos planos na tela. Produz-se 

assim, um discurso audiovisual acerca da prática desportiva, que está ancorada tanto no 

pôquer quanto no hockey. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – sequência das ações paralelas. 

Com relação ao figurino dos personagens da partida de pôquer nota-se que todos 

elegantemente vestidos, com trajes esporte e alto esporte, fazendo jus ao fato de que o pôquer 

refere-se a um jogo de status, luxo e glamour. Outro fator que cabe ressaltar é que, mais uma 

vez, um dos personagens está de óculos e chapéu, acessórios que são freqüentemente 

presentes nos torneios de pôquer, a fim de que o jogador possa esconder suas reações.  
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Figura 21 – figurino dos personagens na mesa de pôquer. 

 

No estádio temos os jogadores de hockey vestidos a caráter e o personagem de Daniel 

Negreanu está com a mesma roupa de quando aparece sentado a mesa, com intuito de manter 

a relação que é estabelecida entre o pôquer e o hockey. 

 

 

 

 

 

Figura 22 – figurino dos jogadores de hockey e de Daniel Negreanu. 

 

No que diz respeito aos enquadramentos, tem-se basicamente o ângulo normal e um 

leve plongée em plano geral na cena inicial. Os planos mais evidentes são: plano conjunto, 

plano detalhe e o primeiro plano. Vale lembrar que o primeiro plano é sempre muito utilizado 

para possibilitar ao espectador enxergar com clareza as reações dos personagens ao decorrer 

do vídeo, o intuito desta ação é de mostrar que no pôquer muitas reações podem ser 

aproveitadas como informação. Podemos aqui citar que jogadores experientes podem utilizar 

isto ao seu favor ludibriando os adversários, ou seja, mostrar-se confiante quando se está 

blefando ou demonstrar fraqueza quando possui uma mão forte. 

 

 

     

 

 

                   Figura 23 - primeiro plano.                                           Figura 24 – plano detalhe. 
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Figura 25 – plano conjunto. 

 

No entanto, o que mais chama a atenção neste filme publicitário é o intenso uso dos 

movimentos de câmera como panorâmicas (da esquerda para direita e vice-versa) e travellings 

(para frente, para trás e também em curva).  

 

5.2.2 Análise do som 

 

Neste filme, assim como no outro, o som se apresenta sob a forma da locução e dos 

ruídos. Mais uma vez os ruídos funcionam para uma aproximação com a realidade, ou seja, 

tem-se o som das cartas sendo distribuídas, as fichas batendo na mesa, o background
18

 da 

torcida no estádio, os patins deslizando no gelo e o som do impacto dos jogadores contra a 

tela de proteção do rink
19

. Cabe destacar que além desses ruídos que correspondem aos 

objetos das cenas, técnica denominada de foley, faz-se uso também do que se conhece por 

sound effects
20

. Os sound effects são sons não representativos da realidade, são sons de efeitos 

dramáticos que aparecem em transições de cena ou que marcam o movimento de aproximação 

e afastamento da câmera.  

O texto narrado diz: “um torneio de pôquer é um jogo da mente, é questão de saber 

quando as direções mudam e sentir que às vezes, você simplesmente deve sair do caminho. 

Você está pronto para jogar torneios de pôquer no maior site de pôquer do mundo? 

Pokerstars.com.
21

” No final aparece a logomarca e o slogan da campanha em lettering: 

“Encontre a estrela do pôquer em você”. 

                                                 
18 Som que compõe o ambiente. 
19 Pista de patinação. 
20 Efeitos sonoros. 
21 Tradução do autor para o texto: A poker tournament is a mind game, it’s about know when the change gears 

and sense in sometimes, you just need to get out the way. Are you ready for tournament poker at the world’s 

largest poker site? Pokerstar.com. 
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Figura 26 – logomarca da PokerStars.com e slogan 

 

Na locução fala-se sobre uma difícil situação em que muitas vezes o jogador se 

encontra e é obrigado a desistir da jogada, devido às cartas que são abertas na mesa e que 

aparecem no river
22

, ou seja, a última carta comunitária aberta. Na situação construída no 

filme, a carta aberta é um ás de copas, o qual não serve para o jogo que o personagem 

principal tem em mãos (um par de reis), o que muda completamente o desfecho da sua jogada. 

   

5.3 Filme publicitário “Pokerstars Challenge II Vanessa Rousso Football”23 

 

O terceiro comercial relaciona o pôquer com o futebol americano e busca dentro deste 

contexto comentar certos momentos em que um jogador se encontra um uma situação na qual 

deve apostar todas suas fichas, no pôquer, anunciar o clássico all in
24

. 

A jogadora Vanessa Rousso, após situar o espectador na ação de que ela está com 

poucas fichas e deve fazer a difícil ação de apostar todas suas fichas, empurra suas fichas ao 

centro da mesa, representando o all in. Após esta ação o seu oponente mantém um olhar fixo a 

personagem principal, tentando intimidá-la, e neste momento temos a troca de cenário onde 

um jogador de futebol americano aparece intimidando os adversários, fazendo relação com a 

situação da mesa. Enquanto os jogadores de pôquer se encaram, o time de futebol americano 

avança em direção a personagem e quando o personagem que representa o oponente de 

Vanessa Rousso desisti da mão, o time inteiro de futebol se desmancha frente a jogadora. 

                                                 
22 Durante a amostragem das cartas comunitárias, temos o flop, onde três cartas são abertas, o turn, onde uma 

carta é aberta, e o river que traz a última carta comunitária que pode ser utilizada pelos jogadores.   
23 O filme publictário pode ser encontrado em: < http://www.youtube.com/watch?v=qZ4QLI0Q8kk&feature=rel 

ated >.  
24 Ao anunciar o all in o jogador está apostando todas suas fichas em jogo. Se algum oponente optar por pagar a 

aposta e vencer, automaticamente elimina esse jogador da competição. 
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5.3.1 Análise da imagem 

   

Neste filme publicitário a palheta cromática é predominantemente escura, cores como 

preto, cinza e marrom aparecem no figurino (dos jogadores de pôquer e dos jogadores de 

futebol americano) e também no cenário. O vermelho, por se tratar da cor predominante da 

logomarca da Pokerstars, aparece novamente nas fichas, nas cartas da personagem principal, 

no uniforme dos jogadores de futebol americano no contorno dos números, além de aparecer 

em destaque na logomarca no boné de Vanessa Rousso e de um dos adversários na mesa de 

pôquer.  

     

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – destaque do vermelho no figurino e objetos 

A iluminação constrói um clima de suspense e tensão, a partir do uso de sombras e de 

uma tonalidade fria dos ambientes. Enquanto a ação ocorre no gramado podemos observar 

diversos flashs sendo disparados, denotando a importância tanto de um jogo de futebol 

americano quanto de um torneio de pôquer.   

Os cenários são retratados de acordo com a realidade: a mesa de pôquer sendo 

observada por uma platéia e o estádio de futebol americano com torcida, fotógrafos, holofotes 

e os jogadores. Está preocupação em produzir cenários reais é importante, pois com estas 

representações ocorre uma aproximação maior da realidade que deseja ser transmitida ao 
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público, de modo que a mensagem pode ser absorvida com mais facilidade. Assim os 

espectadores podem quebrar a barreira da prática cultural do pôquer enquanto um jogo de 

azar, estando abertos para absorver a mensagem que estabelece relação do pôquer com outros 

esportes. 

 

 

 

 

 

Figura 28 – cenários do salão de pôquer e campo de futebol americano. 

Não podendo ser diferente, o figurino também segue os padrões da vida real, e é o que 

se pode ver tanto nos personagens que estão a mesa de pôquer quanto dos jogadores que estão 

em campo. Vanessa Rousso, profissional da Pokerstars e personagem principal do filme, 

geralmente é vista usando o boné de seu patrocinador, seja em torneios de pôquer ou em 

campanhas publicitárias. Os outros jogadores aparecem utilizando acessórios que 

caracterizam o universo do pôquer: fazem uso de chapéu, óculos, boné. No entant, cabe 

ressaltar que diferentemente dos trajes esporte e alto esporte dos outros dois filmes 

publicitários, neste observa-se o uso de roupas mais despojadas, como camiseta, camisa aberta 

e corrente em volta do pescoço (ver figura 29). 

 

 

 

 

 

 Figura 29 – figurino dos personagens da mesa de pôquer. 

Também aparecem os jogadores de futebol americano caracterizados com uniforme de 

times profissionais, e ainda podemos observar no momento em que temos um close-up em um 

dos jogadores que seu rosto está pintado, simbolizando um ritual clássico entre os jogadores 

deste esporte. 

.  
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       Figura 30 - Momento do close-up em um dos jogadores de futebol americano. 

  

Com relação aos planos, pode-se destacar o uso de plano geral com leve angulação em 

plongée no começo do filme (VER FIGURA 31), o primeiro plano (VER FIGURA 32) e o 

primeiríssimo plano (ver figura 33 e 34) com recorrência e plano conjunto (VER FIGURA 

35). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – plano geral com leve angulação em plongée. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Primeiro plano. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Primeiríssimo plano. 
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Figura 34 – Primeiríssimo plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Plano conjunto. 

O uso do primeiríssimo plano neste filme é bastante pontual e recorrente, pois tem o 

efeito de sentido de desafio e intimidação do oponente, mostrar que o personagem analisa 

cada movimento do adversário e demonstra coragem e tranqüilidade, aspectos necessários 

para um jogador fazer um movimento importante como o all in. Após este momento a 

jogadora faz o seu movimento e um clima de tensão se estabelece com esta olhando fixamente 

para seu oponente até o momento em que o time inteiro se deteriora frente à jogadora, fazendo 

relação direta ao seu adversário na mesa de pôquer que desiste da mão e não pagou a aposta. 

 

       

  

 

     

 

 

 

 

 

Figura 36 – sequência do adversário desistindo e o time de futebol americano desaparecendo. 
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Com relação aos usos da câmera, este filme tem características peculiares, pois faz uso 

de um ângulo denominado over shoulder
25

. Esse ângulo é muito usado quando se estabelece 

uma relação de diálogo entre dois personagens. Neste caso não se tem diálogo, mas uma 

ligação de confronto através do olhar entre os oponentes (VER FIGURA 37), o qual é 

intensificado através do movimento da lente da câmera, conhecido como zoom in
26

. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – over shoulder do adversário com enquadramento em primeiro plano de Vanessa Rousso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – over shoulder de Vanessa Rousso com enquadramento em primeiro plano do adversário. 

 

5.3.2 Análise do Som 

 

Este filme possui uma locução feminina, transmitindo para o público a sensação de 

que a personagem principal é quem está narrando o mesmo. A personagem comenta sobre 

uma situação difícil que às vezes jogadores se encontram, que é o chamado shorstack
27

, e para 

se manter no jogo deve intimidar os oponentes, mesmo que seja apenas um blefe: “às vezes, 

em um torneio, você vai ficando com poucas fichas e você tem que empurrar all in para se 

manter vivo, então, você espera. Você está pronto para jogar torneios de pôquer no maior site 

                                                 
25 Câmera sob os ombros. 
26 Movimento de aproximação da lente. 
27 Quando o jogador se encontra com poucas fichas para apostar. 
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de pôquer do mundo? Pokerstars.com
28

”. Assim como nos outros, ao final do filme o slogan 

aparece juntamente com o endereço do site – “Encontre a estrela do pôquer em você”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 – logomarca da PokerStars.com e slogan 

 

Acompanhando a locução temos diversos sound effects que tornam o comercial mais 

dinâmico e criam o clima de tensão e suspense a partir da pontuação dos movimentos de 

câmera e dos cortes da montagem entre as cenas. Além disso, também constroem o desenho 

sonoro do filme os ruídos das cartas sendo distribuídas aos jogadores, o grito de um dos 

jogadores de futebol para intimidar o oponente, a corrida dos jogadores no campo e os flahs 

das câmeras que ficam disparando no momento em que a cena ocorre no estádio de futebol 

americano. Esses ruídos, caracterizados por serem ruídos in, pois retratam os sons de ações 

que estão ocorrendo na cena servem de complemento para construção da impressão de 

realidade da narrativa.  

5.4 Análise dos filmes publicitários no nível do discurso 

  

Além dos três filmes publicitários analisados no presente trabalho, a Pokerstars possui 

diversos outros filmes que buscam estabelecer esta relação do pôquer com o esporte. O intuito 

da empresa é o de exibir em suas campanhas que o pôquer é um esporte e deve ser levado a 

sério como qualquer outro. Nas análises realizadas podemos observar um discurso que 

legitima a prática do pôquer enquanto um esporte, através das relações construídas com outros 

esportes.  

No primeiro filme temos a comparação com o boxe e as características que são 

necessárias para um jogador de pôquer se tornar um vencedor citadas pelo narrador, são tão 

imprescindíveis quanto para um lutador se transformar em um grande boxeador.  

                                                 
28 Locução traduzida pelo autor do texto: Sometimes in a tournament you gonna get low in chips and gotta push 

them all in to stay alive and them, you wait. Are you ready for tournament poker at the world’s largest poker 

site? Pokerstars.com. 
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Esta relação fica ainda mais explícita quando as cenas estabelecem um paralelo através da 

montagem, mostrando Daniel Negreanu ao centro do ringue de boxe e logo depois o 

adversário na mesa de pôquer. Isto é, constrói-se a associação de que o pôquer também se 

trata uma disputa acirrada, uma “luta”, uma “batalha”, pelo qual o mais preparado, na maioria 

das vezes, sairá vencedor. 

 

 

 

    

 

 

Figura 40- Momentos no qual o locutor narra as características necessárias para um jogador de pôquer. 

 

A construção do sentido discursivo se dá entre os planos, através de uma montagem 

bem elaborada, ou seja, uma montagem que de sentido ao filme, em que exista uma 

continuidade durante os cortes que alternam planos, enquadramentos e cenário. 

Durante o filme do Hockey, pode-se observar na Figura 41, ocorre uma troca de plano 

e cenário, mas ainda assim não se perde o sentido, pois no momento em que o segundo 

jogador se envolve em uma mão no qual Daniel Negreanu está perdendo, a troca para o 

estádio de hockey representa dois jogadores avançando em sua direção para “esmagá-lo” 

contra a tela de proteção. 

   

 

 

 

 

 

Figura 41 - Momento em que segundo jogador paga as apostas feitas e ocorre a troca de planos, do primeiro para 

o geral e a troca de cenário da mesa para o estádio, onde os dois jogadores de hockey avançam em direção ao 

personagem principal. 

   

No instante em que os jogadores chegam a uma distância muito próxima do 

personagem principal, este dá um passo para trás, se protegendo do ataque dos jogadores, da 



46 

 

mesma maneira o personagem executa a ação de fold
29

 (possuindo um par de reis, segunda 

maior mão do pôquer antes das cartas comunitárias serem mostradas) ao notar que dois 

jogadores possivelmente possuem um jogo melhor do que o seu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 42 - Daniel Negreanu desistindo da mão e jogadores de hockey chocando-se contra a tela onde o jogador 

segundos antes estava posicionado. 

 

Com o terceiro filme analisado, não é diferente, sendo que o esporte escolhido para ser 

comparado ao pôquer é o futebol americano, esporte que exige muita força e resistência, onde 

os jogadores além de procurar fazer o seu melhor em campo, tentam intimidar o adversário 

com gritos e olhares aterrorizantes. 

 

 

 

    

 

 

Figura 43 - Jogador de hockey intimidando oponente fazendo relação ao adversário que está na mesa encarando 

Vanessa Rousso. 

 

Nos três filmes publicitários temos como personagens principais Daniel Negreanu, que 

participa do filme Boxer e Hockey e Vanessa Rousso participa no Football. Os dois são 

jogadores profissionais da Pokerstars, sendo que Daniel Negreanu possui diversos títulos da 

WSOP que, somados a outros torneios importantes que venceu em sua carreira, totalizam mais 

de 11 milhões de dólares de ganhos ao longo de sua trajetória. Já Vanessa Rousso em sua 

curta carreira acumula mais de 3 milhões de dólares de ganhos e se destaca em meio a grandes 

jogadores, fato que por se tratar de uma mulher contribuiu para seu ingresso no time de 

profissionais da Pokerstas.  

                                                 
29 Quando um jogador desiste de uma jogada.  
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No início de todos os filmes publicitários o nome dos jogadores aparece na tela 

juntamente com a logo da Pokerstars, informando aos espectadores que ambos são do time de 

profissionais da plataforma. Ou seja, ao utilizar jogadores reais ao invés de atores na sua 

campanha, a Pokerstars constrói e conquista maior credibilidade diante dos espectadores, 

sendo que muitos deles podem nunca ter jogado na plataforma da Pokerstars e podem 

procurar informações a respeito dos personagens principais para saber sobre sua carreira, seus 

ganhos, conseqüentemente assim, conhecendo melhor seu patrocinador, a Pokerstars.  

 

 

 

 

 

Figura 44 – lettering com nome dos jogadores que são os personagens dos filmes. 

 

Além disso, cabe ressaltar que o texto narrado estabelece um diálogo com o espectador 

quando o convoca para encontrar nele mesmo a estrela do pôquer
30

, trata-se de uma estratégia 

de aproximação com o público, uma vez que, qualquer um que demonstre as características 

necessárias descritas nos filmes, pode se tornar um jogador de pôquer, e consequentemente, 

uma estrela pela PokerStars.com. 

Outro fator importante na legitimação do discurso da plataforma online da PokerStars 

é construído ao final dos filmes, em forma de lettering com as cores branco e vermelho, 

concomitante ao texto que dialoga com o espectador
31

: “more tournaments, bigger 

tournaments, better tournaments
32

”. 

 

 

 

 

 

Figura 45 – lettering com nome texto: “mais torneios; maiores torneios; melhores torneios. 

 

                                                 
30 Find the PokerStar in you (encontre a estrela do pôquer em você). 
31 Você está pronto para jogar torneios de pôquer no maior site de pôquer do mundo? PokerStars.com. Encontre 

a estrela do pôquer em você. 
32 Mais torneios, maiores torneios, melhores torneios.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O presente trabalho teve como seus objetivos apresentar melhor a história do pôquer, 

proporcionando também um melhor entendimento desta prática, além de posicionar esta como 

um esporte. Para explicar melhor a intenção da empresa Pokerstars em situar o pôquer como 

uma prática juridicamente legal, se teve como base as análises de três filmes publicitários de 

uma campanha da empresa na qual esportes consagrados como boxe, futebol amerciano e 

hockey serviram de comparativos a prática do pôquer. 

A partir disso, pode-se dizer que possibilitou o entendimento de que a produção de um 

discurso publicitário audiovisual conta com estratégias que passam por aspectos visuais, 

sonoros e textuais. A linguagem audiovisual com uma boa elaboração e estratégias corretas, 

possibilita a reflexão de espectadores a respeito desta prática que atualmente é uma febre 

mundial de que o pôquer é algo que deve ser levado a sério. 

Cabe ressaltar que a pesquisa trata do discurso audiovisual publicitário, mas que, além 

disso, busca entender o uso desse discurso na legitimação de uma prática que está em 

expansão: o pôquer. Mesmo com a enorme expansão do pôquer, este ainda é considerado por 

muitos uma atividade de lazer ou ainda um jogo de azar. A pesquisa mostrou que existe um 

cenário sendo construído em que muitos já encaram esta prática como um trabalho, uma fonte 

de renda. A PokerStars, através dos filmes publicitários analisados, vem tentando estabelecer 

uma relação do pôquer com o esporte, a fim de que os preconceitos e as barreiras que esta 

prática possui sejam rompidos. 

A construção do referencial teórico contou com o posicionamento do pôquer como 

uma prática esportiva, passando pela ascensão dos jogos eletrônicos até o momento no qual se 

encontra a realidade do pôquer online, onde a concorrência é enorme e as plataformas de 

pôquer online devem buscar diferenciais para jogadores em atividade e futuros jogadores 

optarem por determinada plataforma em detrimento de outra. 

Para este estudo foi utilizada uma pesquisa de cunho qualitativa, onde através da 

experimentação empírica pode-se chegar a uma conclusão sobre as estratégias utilizadas pela 

Pokerstars em suas campanhas, passando por uma combinação de análise de conteúdo e 

análise fílmica que auxiliaram a comprovar as conclusões que o presente trabalho permitiu. 

Todos os elementos que constituem as peças publicitárias analisadas foram 

detalhadamente examinados, permitindo a reflexão dos sentidos que estas causam no 

espectador. Em todos os filmes publicitários trabalha-se com a idéia da relação do pôquer com 
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outros três esportes: boxe, hockey e futebol americano. Esportes em que se necessita força, 

treino, resistência e foco, tal como no pôquer. 

Diante disto, pode-se finalizar que o trabalho fez uma análise do discurso de natureza 

audiovisual da plataforma online da Pokerstars, desmembrando e explicitando as relações 

com a prática desportiva a fim de legitimar uma prática que enfrenta preconceitos diante da 

sociedade. 
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