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Resumo 

Esse trabalho teve como proposta investigar comportamentos dos jogadores postos 
a frente de espectadores por meio de vídeos de batalhas Pokemons ao vivo e não 
presencial – e os comentários dos espectadores sobre esses vídeos –, com o intuito 
de compreender como são produzidos sentidos em torno do jogador e da sua 
performance. Para tanto investigou-se os fundamentos do Game Design e a teoria 
da linguagem, adequando o conceito de ethos discursivo de Maingueneau para o 
estudo dos games. Concluindo que a utilização do estudo sobre o ethos discursivo 
sobre o jogador é compreendido através das variáveis de escolha do mesmo, sua 
performance perante os espectadores e ao grau de conhecimento do próprio 
espectador sobre o jogo em questão.   
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Introdução 

 Ao observar os jogos em geral e em específico os digitais, notamos um 

aspecto que o difere das mídias tradicionais: o jogo pressupõe a participação ativa 

do jogador, ou seja, necessita que o jogador faça parte do jogo para que este 

funcione. Conforme Aarserth (1997, pag.2) autor que se propôs comparar a teoria 

das narrativas com os textos digitais da atualidade tais como os jogos de 

videogame: 

As tensões de trabalho dentro do cybertext, enquanto incompatíveis com 
aqueles que a narrativa pede, são conjuntamente algo a mais: um esforço 
não meramente de interpretação imediata mas também de narrativa de 
controle: “Eu quero que esse texto conte minha história; a história que não 
poderia ser sem mim.” Em alguns casos isso é verdadeiro literalmente. Em 
outros casos, talvez na maioria, o senso de individualidade manifestativa é 
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ilusória, mas contudo o aspecto de manipulação e coerção é real. (idem, 
tradução nossa)3 

 

 Essa manipulação pode ser vista como o movimento corporal do usuário, 

na qual Apperley (2006, p.3) comenta que o prazer de jogar videogame não é 

meramente visual, mas “kinesthetic”, conceito que diz respeito a “um esforço 

muscular que acompanha os movimentos do corpo” e que no caso do videogame diz 

respeito ao “esforço interativo que requer que o corpo acompanhe o fluxo do game 

em ação”, geralmente por meio de uma interface de interação, como o joystick. 

No game, o jogador usuário participa tanto fisicamente quanto psicologicamente, 

assumindo certo controle sobre a história, e a particularizando a cada partida. 

Mesmo que o jogo seja o mesmo, cada partida será diferente, pois cada jogador 

manifestará uma maneira diferenciada e modo peculiar de jogar. 

 Um fenômeno da atualidade que acompanha os conceitos retratados são 

os vídeos do Youtube que mostram partidas de jogos. Tratam-se de jogos que 

apresentam o desempenho do jogador, bem como as estratégias por ele utilizadas. 

Mesmo que haja muitos vídeos a respeito de um mesmo jogo, cada vídeo se difere 

um do outro, mostrando o importante papel que o jogador assume na definição e 

na condução da história que é apresentada. Esses vídeos possuem uma grande 

audiência, e criam uma imagem do jogador perante o espectador. Sobre a relação 

que o espectador estabelece com o jogo assistido, Cheung e Huang (2011, p.2), 

comentam que: 

Onlookers share the tension of play, from games of chance to challenges of 
great difficulty (pp. 47–49). It should be noted that in-game tension is over 
stakes that, Huizinga reminds us, do not necessarily have any outside 
meaning; they are “unimportant and a matter of indifference” […]. These 
spectators have adopted the values of the game-world, a position squarely 
inside the magic circle. 

 É interessante observar que em cada vídeo do Youtube existem diversos 

comentários a respeito dele, sendo que alguns, em especifico, dizem respeito à 

percepção do espectador sobre a partida, sobre a execução do jogo, sobre o 

próprio jogador, o modo como ele apresentou o vídeo, etc. Em muitos desses 

comentários, o espectador demonstra possuir conhecimento prévio sobre o jogo, 

como a sua mecânica e os seus limites, e por causa disso consegue opinar e julgar o 

                                         
3  “The tensions at work in a cybertext, while not in- compatible with those of narrative desire, are also something more: a 
struggle not merely for interpretative insight but also for narrative control: "I want this text to tell my story; the story that 
could not be without me." In some cases this is literally true. In other cases, perhaps most, the sense of individual outcome is 
illusory, but nevertheless the aspect of coercion·and manipulation is real”. 
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jogador a partir das escolhas que foram feitas por esse, podendo até mesmo 

duvidar da credibilidade do jogador quanto as suas habilidades demonstradas. 

Sobre o espectador, Cheung e Huang (2011, p.2) comentam que: 

 […] a spectator can be just as immersed in the reality of the game as 
players who have a direct hand in the final outcome of the game. 
Throughout Huizinga’s book we find many descriptions of spectators as 
participants. The audience plays along with the emotional theatrics of a 
savage ritual. 

 Acreditamos ser possível compreender os sentidos que são produzidos em 

torno do jogador a partir de uma aproximação teórica com as ideias de 

Maingueneau (2008) e de Soulez (2004) sobre o ethos discursivo.  

 Tal conceito foi criado inicialmente por Aristóteles, no seu estudo sobre 

a retórica, e foi definido como sendo: “a ideia de que qualquer orador cria uma 

imagem de si próprio através do seu discurso” (ARISTÓTELES apud SOULEZ, 2004). 

Maingueneau (2008) concorda com tal compreensão de Aristóteles, apontando que, 

ao falar, um locutor estará emitindo aos seus destinatários uma representação de si 

mesmo, procurando controlá-la ao máximo para passar a imagem desejada. 

Atualizando o conceito, porém, Maingueneau (idem, p. 2008) comenta que:   

Não vivemos no mesmo mundo da retórica antiga, e a palavra não está 
mais condicionada pelos mesmos dispositivos; o que era uma disciplina 
única – a retórica – reverbera hoje em diferentes disciplinas teóricas e 
práticas, que têm interesses distintos e captam o ethos sob facetas 
diversas.  

 É justamente por causa dessa colocação de Maingueneau que 

acreditamos ser possível se apropriar do conceito de ethos discursivo para 

compreender como ocorre a produção de sentido do jogador a partir do seu 

desempenho e das suas escolhas num jogo. Para tanto, vale destacar que o ethos:  

[...] é uma noção discursiva, ele se constrói através do discurso, não é uma 
“imagem” do locutor exterior a sua fala; [...] é fundamentalmente um 
processo interativo de influência sobre o outro; [...] é uma noção 
fundamentalmente híbrida (sócio-discursiva), um comportamento 
socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora de uma situação 
de comunicação precisa, integrada ela mesma numa determinada 
conjuntura sócio-histórica (MAINGUENEAU, 2008, p.7). 

 Como forma de possibilitar esse estudo, consideramos importante 

compreender também a participação do espectador sobre a apreensão desse ethos. 

Sobre isso, Soulez (2004) comenta que no processo de interação comunicacional, o 

espectador tem acesso apenas a imagem, a aparência do orador, e no caso dos 

games, acreditamos que tenha acesso ao desempenho e as escolhas do jogador, 

bem como outros elementos gráficos. Conforme Goffman, os espectadores, 

“distanciados espacialmente” do jogador “têm o direito de examinar este 
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diretamente, com uma lealdade que seria ofensiva em uma conversação” 

(GOFFMAN, apud SOULEZ, 2004, p.5). 

 Acreditamos que através das ações do jogador seja possível compreender 

uma relação de ethos discursivo na qual o jogador manifeste a sua performance 

utilizando-se de suas ações dentro do jogo e assim relacionar de maneira direta 

com os fundamentos do ethos discursivo na visão do espectador. Através deste 

discurso procuramos relacionar um ethos discursivo do jogador na qual seja possível 

a análise documental dos objetos estudados.    

 Assim, como objeto de estudo investigamos o jogo Pokémon X e Y, que 

segundo o site Serebi (2014), o jogo se diferencia de outros RPGs convencionais, 

justamente por possibilitar a captura de “monstros” e o treinamento deles, 

oferecendo uma grande variedade de monstros a serem capturados/colecionados. 

Cada monstro possui características positivas e negativas, possibilitando diferentes 

estratégias de combates a serem adotadas pelos jogadores. O Pokémon X e Y possui 

vídeos no Youtube e em torno desses vídeos existem vários comentários. No 

presente trabalho estudamos duas batalhas Pokemons que são transmitidas nesse 

canal e a percepção dos espectadores a partir dos seus comentários sobre o 

jogador, buscando compreender como se dá a produção de sentido sobre o jogador 

a partir da sua performance e das suas escolhas no jogo Pokémon X e Y. Tem-se, 

portanto, como objetivo investigar a produção de sentido da imagem projetada 

sobre o jogador de Pokémon X e Y em função ao ethos discursivo do jogador.  

 Para esse estudo, adotamos como procedimento a pesquisa bibliográfica. 

Tal procedimento de pesquisa contribuiu para coleta de dados a partir de estudos 

já realizados por teóricos do campo, de modo compreender o que já foi produzido 

até o presente momento sobre os assuntos abordados nessa pesquisa. Outra 

metodologia utilizada foi a pesquisa documental, com a coleta de materiais 

diversos que ajudassem a descrever a franquia Pokémon e as diversas 

manifestações midiáticas do seu jogo Pokemon X e Y (desde vídeos no Youtube, a 

fóruns especializados, etc). 

 Observaram-se também duas batalhas Pokémon presenciais realizadas no 

ambiente GameLab da ESPM. Nela as batalhas foram gravadas e assim, os 

competidores e espectadores responderam questionários relatando seu 

conhecimento prévio do jogo, suas impressões a respeito dos jogadores, a respeito 
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de cada partida, etc. Com base nessas informações, e em comparação com o video 

da partida, descobrimos alguns elementos que contribuíram para a construção do 

ethos do jogador. A outra batalha diz respeito a um vídeo disponibilizado no 

Youtube, de torneio pokemons.  
 No jogo pokemon ocorre à interação com outros jogadores dentro do 

próprio console. O que leva este estudo a focar não só o jogador, dentro das mídias 

digitais sociais, como também, no comportamento do espectador. 

  

Resultado da análise de um vídeo disponibilizado no Youtube, de torneio 

Pokémon 

 

 O vídeo foi escolhido de maneira a abordar questões diferentes de 

apresentação do jogador, de maneira a inferir que cada um deles tenham situações 

aleatórias do das outras partidas abordadas, procurando sempre observar qual foi a 

imagem que este desejou voluntariamente ou involuntariamente apresentar para os 

espectadores.  

 Os critérios, para a observação do ethos do jogador foram construídos 

conforme a objetividade da pesquisa, procurando relacionar com as teorias 

apresentadas sobre a retórica no mundo do ethos discursivo. Em vários momentos, 

a plateia é vista como sendo a determinante da funcionalidade das ações do 

locutor, sendo que este depende da audiência para que sua comunicação seja 

incorporada com sucesso. Os interactantes, neste caso, foram interpretados como 

os espectadores da partida, aqueles que julgam as ações dos locutores de maneira 

a distinguir as caraterísticas de retórica apresentadas por Aristóteles.  

 O vídeo foi o do campeonato Pokemon World Championship 2014, Finals, 

o campeonato ocorreu no dia 17 de agosto de 2014 e foi realizado em Washingtown 

DC. Os jogadores da partida foram Jeudy Azzareli e Se Jun Park, ambos finalistas 

do campeonato mundial para a disputa do melhor treinador Pokémon de 2014. De 

acordo com as regras do VGS o campeão da partida final ganharia 10.000 (dez mil) 

dólares em bolsa de estudos.  

 De acordo com as regras, cada jogador pode escolher seis Pokémons para 

a formação do seu time desde que não fossem classificados legendários. Cada 

participante deveria ter previamente ganhado todas as partidas anteriores a esta 
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para que pudesse estar classificado nas finais, além de ter nascido em anos 

anteriores a 1997 e utilizar o console Nintendo 3DS para realizar as batalha com o 

jogo Pokémon X&Y. 

 O vídeo mostra dois jogadores classificados experientes, ambos possuem 

status de vitórias em campeonatos nacionais e possuem high stats dentro do jogo 

de seus consoles mostrado durante a ocorrência da apresentação da batalha. 

Observando o vídeo notamos como ambos os jogadores possuem grupos de torcidas, 

e em particular o nome do Pokémon Pachirisu, ao ser anunciado pelos locutores na 

sua entrada do jogo é recebido de forma energética e eufórica pelo público. 

  

 

Comentários Gerais do vídeo  [ethos do jogador]: 

 

 A análise abaixo apresenta dados referentes ao total de comentários que 

o vídeo Pokémon World Championship 2014 Finals – Masters [Pachirusu] teve ao 

total no dia 07/03/2015. A classificação dos comentários baseou-se na 

interferência que o mesmo possui com o estudo do ethos discursivo de 

Maingueneau e Aristóteles. Procurando manter a estrutura teórica sobre a retórica 

apresentada em torno do jogador, compreendendo que os comentários foram 

sujeitos a livre interferência dos espectadores, sem o uso de filtros ou perguntas 

direcionadas em um espectador específico. O objetivo era não fazer nenhum tipo 

de interposição perante os observadores que assistiam as jogadas, observando 

apenas seu comportamento subjetivado nos vídeos de interesse que mostravam as 

batalhas Pokémons na qual seriam de uso apropriado no sentido de mostrar a 

capacidade em que os jogadores apresentavam suas capacidades no jogo.  

 



 

Anais do 4º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 29 de outubro de 2015 

7 

 

 

 

 A partir da classificação dos comentários em determinados tópicos a 

cerca das características que estes apresentavam em relação aos jogadores, 75,8% 

dos comentários gerais foram direcionadas em sentido vago, amplo e não indicavam 

ter relações diretas com o campeonato, jogadores, Pokémons utilizados dentro da 

batalha ou qualquer indício de relatividade, por isso foram considerados “outros”.  

Uma das hipóteses sobre a enorme quantidade de comentários que não possuem 

relação direta com o campeonato em si, se deve a grande variedade que o 

ambiente YouTube proporciona para seus comentaristas, a postagem de opiniões 

não é feita sobre a vistoria de “regras” ou filtragem de palavras impróprias, 

permitindo que seus usuários comentem de maneira independente. Este tipo de 

sistema aberto acaba desacatando em ofensas, críticas, conflitos e em alguns casos 

desrespeito perante os indivíduos envolvidos no vídeo, porém torna-se um 

ambiente na qual seja possível retirar informações livre de restrições, e assim uma 

análise mais intrínseca sobre a opinião dos espectadores.  

 

Comentários referentes aos jogadores:  
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 Relativo aos dados do gráfico acima, separamos os comentários 

referentes ao assunto de maneira positiva e negativa em relação ao ethos 

discursivo apresentado pelo jogadores, no sentido de apresentar ter efetivamente 

representado um papel de bom jogador ou não. Como o  estudo é voltado para a 

imagem que o jogador apresenta para o público, a classificação de comentários 

positivos e negativos comporta ambos os jogadores pela visão do público, 

significando que foi-se considerada comentários negativos tanto para SeJun ou 

Jeudy.  

 

Escolha de Time   

 

 Comentários que diziam a favor da escolha de time de Pokémons foi 

classificado perante a performance que o jogador fez ao considerar os Pokémons 

mais efetivos em sua batalha, na qual o nome de tanto o Pokémon do time ou 

mesmo o parabenizamento da escolha do time afirmado pelo comentarista pode ser 

observado. Os comentários negativos foram classificados pela escolha pobre do 

time e criticismo dos comentaristas, sendo recorrente a sugestão de um time 

melhor ou mais eficiente julgada pelo comentarista.  
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Exemplo de positivo:  

 

Exemplo de negativo:  

 

 

 

Tática 

As táticas dizem referência ao ações de escolha tomada pelos jogadores durante a 

partida e o contra-ataque e defesa que este tomou ao se encontrar em situações 

ofensivas. 

 

Linguagem Corporal 

Acredita-se que a linguagem corporal apresentada por cada jogador seja 

importante para apresentar aos outros jogadores ou espectadores de sua imagem 

ética, personalidade e compostura perante o resultado de jogos.  

 

Estratégia 

Ligada à escolha de times, a classificação de comentários no quesito “estratégia” 

está relacionada aos moves pré determinados para a escolha dos Pokémons. Na 

qual uma determinado ataque ou defesa tenha sido previamente escolhido pelo 

jogador.  

 

Afetividade 
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Comentários referentes a maneira como o jogador escolhe o Pokémon por 

preferência estética, jornada dentro do jogo ou qualquer outro motivo que o leve a 

escolha por favoritismo e não apenas por benefícios de batalha. 

 

Raça 

Muito dos comentários tiveram referência a etnia dos jogadores, sendo possível a 

opinião subjetiva conforme o uso de palavra dos comentaristas.  

 

Sorte 

A sorte foi um dos fatores citados com motivo de vitória, podendo afirmar que 

alguns dos espectadores achou que o ação de jogo foi possível devido as 

porcentagens de um move acontecer. 

 

Status 

Os status dizem referência as habilidades e conquistas que  o jogador possui dentro 

do jogo, levando a admiração ou repreensão dos espectadores ao se relacionar ao 

nível de dificuldade que cada jogador tem nos status.  

 

Desistência 

Um fator recorrente foi a desistência no sentido de “forfeit” que o jogador atuou 

no jogo, vista pelos outros jogadores de maneira negativa ou positiva.  

 

 

Resultado análise de um vídeo de torneio Pokémon realizado no Gamelab da 

ESPM 

 

 O teste a seguir foi realizado no GameLab da ESPM, contando com a 

participação de competidores e espectadores. A descrição especifica do teste é 

apresentada a seguir.  

Cinco voluntários foram escolhidos para a realização do teste, na qual 

dois jogadores jogavam por meio do computador o Pokémon X e Y por via link 

Pokémon Showdown (http://pokemonshowdown.com) - site que permite batalhas 

online entre dois jogadores e a escolha de Pokémons de forma aleatória), os outros 
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três participantes assumiram o papel de espectador e responderam a um 

questionário referente a batalha realizada. A batalha teve duração de entorno de 

12 minutos, todos os jogadores e espectadores participaram durante todo o 

processo.  

 Os jogadores e espectadores se reuniram em uma sala na qual fosse 

possível a visualização da partida na tela que estava conectada na partida de 

ambos. Os espectadores possuíam ampla visão dos acontecimentos e tomavam 

notas das próprias interpretações. A partida se iniciou com os jogadores escolhendo 

seus times de maneira aleatória, na qual não permitisse que os jogadores 

escolhessem seus Pokémons de acordo com suas preferências, um dos motivos 

desta escolha de batalha foi para observar o modo como cada um reagia com um 

time com que não estivesse acostumado, e assim tentar impor maior estratégia 

sobre os Pokémons dados.  

 A partida teve duração de em torno de 25 minutos, na qual todos os 

espectadores puderam observar com cautela os movimentos dos jogadores. Ambos 

os jogadores e espectadores foram entregues questionários sobre sua opinião, os 

jogadores tiveram um questionário na qual perguntava sobre sua experiência prévia 

com o jogo Pokémon e o tempo de familiarização que este tinha com as regras, 

mecânicas, história e batalhas Pokémons.  Os espectadores, por outro lado, foram 

questionados de duas maneira, a primeira sobre táticas e habilidades dos Pokémons 

dentro do universo que este compartilha, e  a segunda sobre as impressões que 

este teve em relação a partida dos jogadores presentes. 

 Durante a análise, iremos nos referir aos jogadores pela nomenclatura 

jogador A e jogador B. 

 

Jogadores 

 

 Ambos os jogadores A e B afirmaram que já possuiam contato prévio com 

o universo Pokémon e que o conheciam por aproximadamente dezessete anos.  

Porém na questão de “Já participou em algum torneio Pokémon?” o jogador A 

afima que “sim” e o jogador B “não”. Nesta pergunta em específico, a afirmação 

de contato do jogador se torna essencial para a análise da performance que ambos 

iriam refletir em suas ações. O jogo Pokémon de DS e 3DS é designado para que o 
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jogador possa usufruir de suas mecânicas de forma competitiva e não competitiva, 

significando que um jogador pode jogar o jogo por motivos completamente 

distintos de outro jogador no sentido de batalha e narratividade. O jogador B ao 

afirmar que conhecia o jogo por aproximadamente dezessete anos, mas que porém 

não participou de nenhum torneio, pode ser justificado pela mecânica do jogo na 

qual não obrigue o jogador a ter batalhas contra outros jogadores para o término e 

o aproveitamento do jogo. Na qual pode ser confirmado pela afirmação de ambos 

ao indicar a experiência que este tinha sobre as batalhas Pokémons (jogador A 

afirmou ser “bastante” e jogador B entre “pouco e bastante”), pode-se inferir que 

dentro do jogo a batalha contra NPC (non player character) seja o suficiente para  

que o jogador não necessite batalhar contra outras jogadores reais pois a interação 

com os NPCs  apresenta todas as mecânicas de simulação de batalha. 

 A seguir, na questão “qual geração de Pokémon você mais conhece?” 

ambos afirmam ser a primeira geração. Uma das hipóteses é pelo marco que o jogo 

forneceu no sentido de experiência, na qual a nostalgia, descobrimento e 

entendimento do jogo em geral tenham nascido na disseminação mundial da 

franquia, outro fator que possa ter contribuído para a preferência da primeira 

geração pode ser incorporada pela animação via televisão do anime Pokémon, 

transmitindo novamente a questão da inovação e familiaridade.  

 Em relação a opinião dos jogadores sobre batalhas Pokémons, jogador A 

afirma: “Exigem um alto conhecimento sobre o universo PKM caso queira ser 

competitvo. O problema é que existe uma lista de PKMs mais “fortes” 

(“competitivos”, o que tornam as batalhas parecidas”. Se for “for fun”, acho legal 

pela gama de PKMs, ataques e etc. ☺” e  jogador B afirma: “Divertido, mas difíceis 

contra quem tem muito conhecimento”. A diversão parece ser unanime entre A e 

B, no que se refere a simulação de batalha Pokémon na qual a estratégia, tática e 

entre outras funções seja referente a este módulo.  

 No questionário de conhecimento Pokémon, “A” acertou 84% e “B” 100% 

nas questões sobre o jogo, no qual indicam a familiaridade de cada um com o jogo 

em particular. Porém, as questões foram escolhidas apenas para entender e 

compreender que cada um tinha com o jogo, servindo como indicador de 

experiência e convivência que eles tinham dentro de Pokémon. 
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Espectadores 

 

 A batalha se conclui com a vitória de A, sendo então analisado a 

performance do percurso que essa batalha causou nos espectadores que estavam 

cientes da batalha. O questionário foi baseado nos conceitos de impersonalidade 

que os jogadores supostamente demontraram em suas ações, delimitando que os 

comentários abaixo foram feitos a entender o significado que os espectadores 

tiveram ao analisar as jogadas. Sendo subjetiva ao entendimento que se causou na 

criação de ethos discursivo ou não dos jogadores para a sentido de bom ou mau 

jogador.  

 De acordo com os comentários, podemos inferir que os espectadores 

acharam a partida surpreendente e tiveram boas impressões sobre a “reviravolta” 

do jogador “A”, espectador 2 comenta que “A clássica batalha random que o mais 

experiente fica com o time em desvantagem” e em seguida afirma que “O jogador 

A conhecia e sabia que tinha que montar uma estratégia para conseguir vencer (,) o 

B estava só atacando para vencer” pode significar que este espectador acredita 

que o jogador A ficou em desvantagem com os Pokémons que estavam em suas 

mãos, e assim entender que a performance do jogador A poderia ter sido melhor se 

tivesse outros Pokémons mais “fortes” no quesito batalha.  

 Os espectadores então afirmam que o critério mais importante para o 

jogador que venceu (jogador A) tenha sido: Habilidade e estratégia. Neste caso, 

acreditamos que a habilidade tenha sido as táticas que o jogador A tomou no 

momento de decisões dentro da batalha, contornando ações mais desfavorecidas, 

como o time dado, e usado os moves que lhe eram possíveis para o melhor uso de 

suas ações contra o outro jogador, gerando um comformidade entre os 

espectadores ao saber lidar com situações desfavorecidas à sua vitória.  

 

Conclusão 

 

 Utilizando a análise apresentada e os estudos feitos a partir do objeto de 

estudo, podemos supor que dentro dos vídeos e partidas analisadas dos jogadores 

de Pokémon X e Y o espectador que  tinha pouco conhecimento prévio do universo 

Pokémon apresentava um foco maior nos resultados evidentes nas partidas que 
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assistia, como por exemplo, se o jogador se defendia, atacava ou matava o outro 

Pokémon, não conseguindo expressar sua opinião crítica a partir de análises 

técnicas das ações dos jogadores, esta conclusão é mais aparente perante as 

batalhas realizadas no GameLab na qual foi dada um questionário para os 

espectadores responderem sobre suas impressões positivas e negativas dos 

jogadores. A análise parece inferir que os espectadores que já tiveram um pouco 

do contato com Pokémon em versões antigas conseguem entender as mecânicas 

básicas que os jogos do Pokémon X e Y apresentavam, mas não conseguiram fazer 

uma análise mais crítica sobre as ações específicas de cada jogador, julgando mais 

a imagem que via do jogador pelas consequências de curto prazo.  

 Por outro lado, os espectadores que se autodenominavam experientes no 

jogo realizavam análises mais detalhadas das ações dos jogadores, apresentando 

dados mais acurados de tática e estratégia observados pelo espectador durante a 

partida. Muitas vezes, podemos observar, tanto no teste realizado no Game Lab 

quanto no vídeo postado no Youtube referente ao jogo Pokémon X e Y, que tais 

espectadores aparentemente mais familiarizados com o jogo faziam comentários 

que incluíam conselhos aos jogadores, no sentido de sugerir uma melhor tática, 

time ou ação que o jogador poderia utilizar. Os comentários desses espectadores 

objetivavam o ethos do jogador de maneira mais detalhada e conclusiva.  

 Sobre os vídeos analisados, nota-se que existem diversos aspectos de 

jogo que interferem na percepção dos jogadores, tanto positivamente quanto 

negativamente. Alguns critérios se mostraram polêmicos, e dividiram a opinião dos 

jogadores quanto o ethos do jogador, esse é o caso da escolha do time e da tática 

no vídeo: Pokemon World Championships 2014 Finals - Masters [PACHIRISU]. 

 Observa-se no geral, que em situações em que o corpo do jogador se faz 

presente, alguns aspectos de formação do ethos aparecem, como no caso do vídeo 

do  Pokemon World Championships 2014 Finals - Masters [PACHIRISU]. Na qual 

podemos observar critérios de opinião sobre a linguagem corporal e a etnia do 

jogador. Interferindo na análise de comprensão de imagem visual das ações de sua 

performance.  

 Observa-se também que existem alguns aspectos do jogo que em todas 

as análises se mostraram presentes, talvez sugerindo que sejam centrais na 

construção da imagem do jogador, como é o caso da análise feita nos laboratórios, 
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no qual podemos observar que os espectadores puderam expressar sua opinião de 

maneira explícita e conclusiva a partir das decisões dos jogadores e de todas as 

interferências que este causou durante a partida. 

 Todas as análises indicam que existe sim um ethos apresentado pelo 

jogador em momento de performance de jogo e que se mostra por meio da imagem 

que este apresenta de si durante a partida. Dentro destes aspectos de interesse 

podemos inferir que dos conceitos da retórica o locutor-L e locutor-lambda podem 

ser incorporamos para o termo jogador-L e jogador-lambda, nominações que 

compreendemos ao analisar a diferenciação das performances dos jogadores dentro 

e fora do jogo. Acreditamos por fim que os jogadores podem ser vistos pelos 

espectadores de duas maneiras, o jogador-L que é visto como o jogador do mundo, 

aquele que se comporta perante as situações que lhe são oferecidas no momento 

da ação do jogo, independentemente de sua ação costumeira, e jogador-lambda, 

aquele que é visto como o jogador interno e que age conforme suas reais intenções 

e que é visto apenas a partir da intimidade e compartilhamento de convivência 

com os jogadores. A existência de tal jogador-lambda, porém, precisa ser 

confirmado em análises futuras, que observem, por exemplo, a performance de um 

mesmo jogador, em vídeos e situações diferentes, encontrando na sua imagem 

demonstrada características que dizem respeito ao seu eu-pessoal. Essas duas 

imagens conjuntas contribuem para a compreensão do ethos discursivo do jogador, 

e, com base na teoria, podemos afirmar que podem ser vistas separadas ou juntas 

a partir do olhar a que estão sujeitos e da opinião do espectador que o analisa 

conforme suas próprias experiências e particularidades que este tem sobre 

determinado jogo ou que ele infere a partir de outras experiências e repertório, 

apresentando assim, o ethos do jogador.  
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