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RESUMO

FUNDAMENTOS DO JORNALISMO NA COBERTURA DE E-SPORTS: ANÁLISE
DE CONTEÚDO DAS TRANSMISSÕES DE LEAGUE OF LEGENDS NO

YOUTUBE

AUTOR: Júlio Porto Desordi
ORIENTADORA: Profª. Drª. Laura Strelow Storch

Este  trabalho  parte  da  compreensão  do  esporte  eletrônico  como  um importante
nicho  de  especialização  para  o  jornalismo.  Fenômeno amplamente  vinculado  às
mudanças  culturais  do  século  XXI,  o  esporte  eletrônico  tem  na  sociedade  da
informação  sua  fundamentação  e  seu  referencial  de  desenvolvimento.  Nesse
sentido,  as  estratégias  de  comunicação  dos  promotores  e  dos  gamers  são
relevantes ferramentas de organização, manutenção e expansão da cultura gamer
como um esporte profissional. Buscamos traçar os limites teóricos da compreensão
dos games como esporte, e apresentar a vivacidade desta modalidade esportiva a
partir do exemplo de League of Legends (LoL), um dos maiores jogos eletrônicos de
tipo estratégia em tempo real, que reúne jogadores e torcedores do mundo inteiro
em competições virtuais  e campeonatos mundiais presenciais.  Nosso objetivo de
pesquisa é compreender as características das transmissões das partidas de LoL no
YouTube,  buscando  referências  que  permitam  sua  relação  com  a  linguagem
jornalística  especializada  em  esportes.  A  Análise  de  Conteúdo  se  mostrou
ferramental metodológico qualificado para a realização deste projeto, nos ajudando,
a partir das teorias jornalísticas sobre cobertura esportiva, a elaborar categorias de
análise que nos permitiram explicar um pouco do fenômeno comunicacional de LoL.
Observamos a transmissão da final do Campeonato Mundial de LoL de 2016, além
de outros seis vídeos presentes em seus canais do YouTube, considerando dois
eixos centrais: as equipes de cobertura e os formatos jornalísticos associados às
coberturas. Podemos perceber, entre nossos principais resultados, que a cobertura
de LoL se apropria e reproduz conceitos jornalísticos tradicionais.

Palavras-chave:Jornalismo  esportivo.  E-Sports.  League  of  Legends.  Análise  de
conteúdo.



ABSTRACT

BASICS OF JOURNALISM IN E-SPORTS COVERAGE: CONTENT ANALYSIS OF
LEAGUE OF LEGENDS BROADCASTS ON  YOUTUBE

AUTHOR: Júlio Porto Desordi
ADVISOR: Profª. Drª. Laura Strelow Storch

This paperwork kicks off from the understanding of eletronic sports as a important
niche for journalism. Widely linked to the cultural changes of the 21st century, the
phenomenom of eletronic sports have it's foundation in the information based society
and its  developmental  framework.  In  this  sense,  the communication strategies  of
promoters and gamers are relevant tools for organizing, maintaining and expanding
the gamer culture as a professional sport. We seek to outline the theorical limits of
the understanding of games as a sport, and to present the liveliness of this sports
modality from the example of League of Legends (LoL), one of the biggest eletronic
games on the real time strategy type. That brings together players and fans of the
whole  world  in  online  and  lan-based  competitions  -  such  as  the  Worlds
Championship. Our goal is to understand the characteristics of the broadcasts of LoL
matches  on  YouTube,  seeking  references  that  allow  them  to  relate  to  sports
journalism language. The Content Analysis proved to be  a qualified methodological
tool to carry out this project, helping us, from the journalistic theories about sports
coverage, to elaborate categories of analysis that allowed us to explain some of the
communication phenomenom of LoL. We watched the broadcast of the 2016 Worlds
Finals  of  LoL,  as  well  as  six  other  videos  present  on  its  YouTube  channels,
considering two central axes: the coverage teams and journalistic formats associated
with  the  coverage.  We  can  see,  among  our  main  results,  that  LoL  coverage
appropriates and reproduces traditional journalistic concepts.

Keywords:Sports Journalism. E-Sports. League of Legends. Content Analysis.
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INTRODUÇÃO

Vivemos hoje na era das transformações tecnológicas.O cotidiano de grande

parte  da  população  mundial  –  desde  o  despertador  que  toca  pela  manhã,  as

ferramentas de trabalho utilizadas durante o dia, os eletrônicos que proporcionam

entretenimento  à  noite.  Como  agentes  ativos  na  denominada  “Era  da  Internet”,

estamos o tempo todo conectados a dispositivos fixos e móveis que permitem a

interação com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo. E é nesse cenário

high-tech e altamente conectado que observamos a efervescência dos e-Sports e

sua milionária comunidade de fãs.
São considerados esportes eletrônicos,  como veremos a seguir,  quaisquer

jogos que conectam pessoas e possuem caráter competitivo – que se disseminaram

pelo  mundo através  do advento  da  internet,  dada sua  capacidade de  aproximar

pessoas  que  estão  a  milhares  de  quilômetros  de  distância.  Milhões  de  pessoas

compartilham,  hoje,  dos mesmos gostos pessoais,  das mesmas identidades,  das

mesmas preferências por jogos eletrônicos, independentemente de sua localização

geográfica.  Estão unidos através da paixão pelos e-Sports e seus protagonistas,

seguidos e cultuados pela comunidade gamer por onde vão – dos EUA à Europa, à

China, à Coreia do Sul, ao Brasil.
Esse cenário de sucesso desponta hoje como um fenômeno em ascensão,

mas que teve um início tímido e limitado. Foi com o aprimoramento das tecnologias

da informação, como a internet, e os aperfeiçoamentos de hardware e software nos

dispositivos  digitais  que  foram  criadas  condições  para  o  desenvolvimento  e  a

popularização dos e-Sports pelo mundo. Ainda, outro fator de extrema relevância

para  a  sua  disseminação  foi  a  midiatização  dos  esportes  eletrônicos  –

principalmente  e  primeiramente  na  internet,  hoje  já  presente  em  outros  meios

“tradicionais”, como a televisão. 
Um  dos  games  mais  populares  midiaticamente  e  com  maior  número  de

jogadores é League of Legends, objeto de nosso estudo. O LoL quebrou barreiras

anteriormente  encontradas  por  outros  jogos  que  almejavam  criar  um  cenário

competitivo. Com o seu sistema de Temporadas após a fase de testes, todo um

cenário competitivo se criou através das filas ranqueadas – local onde o jogador

“aparecia” para os outros devido ao seu sucesso nas partidas. Através das ladders,
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listas onde ficavam os mais bem-sucedidos jogadores, formaram-se times, torneios

e  disputas  internas  pelo  prestígio  de  ser  o  melhor.  Em  seu  primeiro  ano,  o

campeonato mundial do game foi exibido para pouco mais de quatrocentas pessoas

em um estande da Dreamhack Winter 2010, evento de computação e tecnologia

realizado em Estocolmo,  na Suécia.  Entretanto,  a  audiência  online no  streaming

ultrapassou os 200 mil espectadores simultaneamente.

Com o sucesso de audiência crescendo cada vez mais, LoL se tornou o jogo

mais jogado no mundo em 2014, atingindo marcas como 70 milhões de jogadores

ativos ao mês (2014) e o campeonato mundial do mesmo ano com 32 milhões de

espectadores somados.

São milhões de jogadores e fãs que, além de praticar o esporte, consomem

os conteúdos relacionados ao e-Sport divulgados em seus canais de informação e

entretenimento  online.  Estes  são  veiculados  nos  canais  oficiais  de  League  of

Legends no YouTube, e serão nosso objeto de análise. Nosso objetivo de pesquisa é

compreender as características das transmissões das partidas de LoL no YouTube,

buscando  referências  que  permitam  sua  relação  com  a  linguagem  jornalística

especializada em esportes.
Assim,  observando  os  conteúdos  de  informação  e  entretenimento  ali

presentes,  buscaremos  identificar  os  formatos  jornalísticos  ali  presentes  e  a

formação  das  equipes  de  transmissão,  encontrando  pontos  em comum  com os

utilizados no jornalismo em meios tradicionais.   
Imerso no mundo dos esportes eletrônicos, sempre foi um desejo do autor

contribuir  para esse universo,  como forma de agradecimento a  tudo que ele  lhe

propiciou.  Desde  jovem,  fez  dessa  sua  "área":  quando  menor  competia  com os

colegas para ser o melhor em qualquer jogo de videogame ou computador. O amor

pelo esporte e a competitividade sempre acompanharam sua trajetória: além dos

eletrônicos, os esportes coletivos, como o futebol, sempre foram uma paixão. Afinal,

o gosto de vencer em equipe é muito melhor do que quando sozinho.
Além disso, pelo contexto da vida, fez dos games seus companheiros. Todos

os momentos sozinhos em casa, pois a mãe precisava se ausentar por conta do

trabalho, eram preenchidos com eles. Ali, junto a desconhecidos, se sentia em casa.

Ali  se diferenciava dos demais,  garantia admiração e respeito.  Quem era,  o que

tinha, o que fazia - tudo isso pouco importava. Assim, construíam-se laços, amizades

virtuais de todos os lugares do Brasil, algumas até quebraram a barreira virtual e se
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tornaram conhecidos  na  vida  real.  Além,  é  claro,  dos  amigos  da  vida  real,  que

também compartilhavam desse mundo.
Por ter vivido esse sonho, o autor, desde sua adolescência, imaginava esse

cenário começar a crescer. Hoje, visualizar tal fenômeno e escrever sobre ele é o

mais  próximo  que  faz  sentir  um  profissional.  Quem sabe,  após  escrever  essas

páginas, e tendo o jornalismo como caminho, acabe trabalhando lá, junto do cenário

competitivo. Quem sabe...
Assim, diante das nossas motivações pessoais, e a junção com as propostas

acadêmicas,  buscamos  por  trabalhos  acadêmicos  que  tivessem  um  foco

semelhante,  observando  jornalisticamente  as  condições  atuais  dos  e-Sports.  No

âmbito  acadêmico,  as  pesquisas  relacionadas  aos  esportes  eletrônicos

proporcionam  condições  de  estudo  para  diversas  áreas:  tanto  no  campo  da

Administração  (percebendo  as  condições  mercadológicas),  das  Ciências  Sociais

(como fenômeno social), da Economia, da Psicologia e também da Comunicação

Social – área de nossa formação. 
Um dos trabalhos mais relevantes sobre e-Sports no Brasil é realizado por

Marcos Américo (2014), observando a transformação do jornalismo esportivo em um

formato  transmídia  no  caso  dos  esportes  eletrônicos.  O  Prof.  Dr.  analisa  a  sua

influência  midiática  através  do Twitch,  uma plataforma online de  transmissão  de

jogos, observando ali os aspectos relacionados ao jornalismo transmídia – passando

por um estudo do cenário atual dos e-Sports, sua caracterização como esportes de

fato e a cultura gamer em nível global.
Ainda,  outros  trabalhos  encontrados  na  área  observam  os  esportes

eletrônicos e suas diversas facetas sociais, econômica, tecnológica, etc., mas sem

focar-se  no  objetivo  de  nosso  trabalho,  que  é  avaliar  os  conteúdos  veiculados

oficialmente  pela  criadora  do  LoL e  observar  neles  pontos  em  comum  com  os

formatos do jornalismo tradicional – é aqui que se mostra o caráter único de nossa

pesquisa.
Considerando  que  a  midiatização  do  game foi  essencial  para  o  seu

crescimento exponencial nos últimos anos, entendemos que a comunicação é fator

decisivo para o sucesso de League of Legends – é através das transmissões e dos

conteúdos divulgados que o jogo se populariza, ganhando mais  players e se torna

mais adorado por seus já fãs. 
Diante disso, é imprescindível considerarmos esse um estudo relevante para

a área da Comunicação Social, já que a comparação entre as coberturas esportivas

realizadas via internet assemelhar-se àquelas consolidadas nos meios tradicionais
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representa  uma  adaptação  das  técnicas  jornalísticas  às  novas  ferramentas  de

comunicação.
Sendo  assim,  nosso  objetivo  é  buscar  na  comunicação  produzida  pelos

canais do YouTube de League of Legends aspectos em comum com os formatos e

as  equipes  jornalísticas  esportivos  já  utilizados  e  consolidados  nos  meios

tradicionais.  Para  alcançar  tal  resultado,  se  faz  necessário  elencarmos  alguns

objetivos  específicos,  que  nos  permitirão  um  caminho  teórico  e  metodológico

adequado ao problema de pesquisa: mostrar os e-Sports como um fenômeno social,

econômico, identitário e tecnológico; aprofundar o debate teórico sobre o que são os

esportes eletrônicos;  apresentar  o LoL como um e-Sport,  relacionando-o com os

esportes tradicionais;  conceituar  cobertura  esportiva  e visualizar  seus formatos e

participantes; e, finalmente, demonstrar os pontos em comum entre a cobertura dos

e-Sports e a dos esportes tradicionais.
Para  isso,  serão  analisados  os  conteúdos  veiculados  em dois  dos  canais

oficiais de League of Legends no YouTube (dada a sua dimensão e sua influência no

universo  gamer),  observando  a  transmissão  do  Campeonato  Mundial  da  6ª

Temporada de LoL e outros vídeos ali presentes.
Para  analisá-los,  utilizaremos  o  método  dedutivo  e  a  pesquisa  qualitativa,

adequados à metodologia da Análise de Conteúdo, proposta por Fonseca (2012) e

Bauer (2015), observando na transmissão e em outros conteúdos divulgados por

LoL em seus  canais  no  YouTube  a  fim  de  verificar  pontos  em  comum com as

práticas do jornalismo tradicional nas coberturas de outros esportes.

CAPÍTULO 1:O ESPORTE ELETRÔNICO
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No primeiro capítulo abordaremos o e-Sport e parte de sua história, como um

fenômeno social, comunicacional e tecnológico capaz de mobilizar milhares de fãs

ao redor do mundo para assistir partidas de videogame, com competidores jogando

de forma casual ou em mega eventos. O termo surge na junção de eletronic sports,

ou  esportes  eletrônicos,  e  abrange  um  complexo  universo  de  organizações

profissionais,  jogadores,  patrocinadores,  desenvolvedoras  de  jogos  e  mídia

especializada.

De  maneira  geral,  esportes  eletrônicos  são  videogames  que  podem  ser
jogados competitivamente. Não se restringem somente a jogos eletrônicos de
esporte, como a série FIFA de futebol ou a Madden de futebol americano.
Abarcam  gêneros  de  tiro  (FPS),  estratégia  (RTS)  e  arenas  de  batalha
(MOBA), por exemplo (KAZUO, 2014, p. 20).

A primeira  aparição  do  termo  data  para  o  final  dos  anos  1990,  em uma

manifestação para  a imprensa realizada pela  Online Gamers Association (OGA),

criada na mesma época por entusiastas europeus do e-Sport (Wagner, 2006). Na

Coreia  do  Sul,  considerado  o  país  mais  desenvolvido  em  termos  de  esportes

eletrônicos, o universo dos e-Sports foi impulsionado após o reconhecimento, pelo

Ministério da Cultura, Esporte e Turismo do país, dos esportes eletrônicos como uma

categoria entre os demais esportes. A evolução gradual dos e-Sports - em termos de

profissionalização, premiações e coberturas -  nos traz até o objetivo  principal  do

trabalho: identificar nos e-Sports um possível campo para o jornalismo, no contexto

do jornalismo especializado em esportes.
O  termo  e-Sport  será  utilizado,  durante  nossa  pesquisa,  como  forma  de

abreviação de Eletronic Sports, que em tradução para o português, são os esportes

eletrônicos.  A definição do que são esses esportes será explorada a seguir; mas,

antes  disso,  se  faz  necessário  um  resgate  na  história  recente  dos  esportes

eletrônicos, observando os primeiros passos desse movimento.

1.1 O PIONEIRISMO ASIÁTICO NOS E-SPORTS

Para compreendermos o surgimento dos e-Sports, antes é preciso visitar seu

berço:  a  Coreia  do  Sul.  País  com  grandes  investimentos  em  educação  e

infraestrutura, “a Coreia do Sul forneceu vislumbres de transformações relacionadas
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à tecnologia antes de se expandirem globalmente, incluindo ampla disponibilidade

de banda larga e adoção de smartphones” (NYTIMES, 20141).
Jogadores profissionais de diversas modalidades reconhecem a Coreia do

Sul como o melhor país do mundo para ser de fato um profissional. Os países e ligas

de  outros  países  olham  para  lá  em  busca  de  referências  sobre  como  jogar,

estratégias  e  gestão  profissional.  Na  Coreia,  as  equipes  tendem  a  ser  bem

preparadas e amparadas por suas organizações. É como se a nação tivesse o e-

Sport como algo natural: no país existem, em comparação, mais ciberatletasdo que

atletas em outras diversas modalidades de esportes considerados tradicionais. 
Mesmo antes da ampla disponibilidade de banda larga residencial, os cafés

cumpriram  o  papel  de  oferecer  aos  usuários  o  acesso  à  internet,  e  acabaram

ocupando um lugar importante no desenvolvimento dos e-Sports no país. Nestes

locais  eram comuns  os  encontros  de  jovens  que,  durante  o  dia  e  madrugadas,

jogavam as novidades eletrônicas. O ato de ir ao café se tornou um costume e as

idas  a  esses  locais  passaram  a  ser  reconhecidas  como  “PC  Bangs”,  algo  que

poderia ser considerado como um “madrugadão”, “corujão” ou “maratona” de jogos.

O primeiro café surgiu em Seul em 15 de setembro de 1995, e gradualmente o

número de empreendimentos cresceu, até chegar ao marco de 15.150 ao final de

1999 (CHON et al, 2005). Similares às conhecidas Lan Houses, os cafés cumpriam

o papel de clubes,  “como uma espécie de quadra de basquete do bairro, onde os

jogadores poderiam testar suas habilidades” (NYTIMES, 20142).
Nestes ambientes cibernéticos, jogar era um ato de socialização entre os sul-

coreanos. O título StarCraft, um dos jogos pioneiros no processo de sedimentação

dos e-Sports, era escolha popular entre os jogadores nos cafés.

Em  1998,  um  jogo  online  simulador  de  guerra  chamado  Starcraft  era
amplamente jogado pelo público em geral, e os PC bangs eram o centro para
prática desses jogos. Jovens na casa dos 20 anos e adolescentes forneceram
o ímpeto para o aumento da demanda por jogos on-line, e poderia dizer-se
que tal demanda contribuiu muito para a distribuição de acesso à Internet
para residências particulares (CHON et al, 2005, p. 73).

Afirmado como escolha popular entre os frequentadores dos cafés, Starcraft

teve uma grande expansão em termos de popularidade, que coincidiu com a falta de

uma regulamentação para o setor de comunicações na Coreia do Sul. Esse foi um

1Disponível  em:  http://www.nytimes.com/2014/10/20/technology/league-of-legends-south-korea-
epicenter-esports.html?_r=0

2Ver nota acima.
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fator positivo para o fomento dos e-Sports visto que, na época, diversas empresas

surgiram no setor e precisavam de conteúdo diversificado e popular para preencher

suas programações - logo, os jogos passaram a ter espaço na programação dos

novos canais digitais.

Em meados da década de noventa,  os legisladores coreanos não haviam
ainda  regulamentado  o  setor  de  telecomunicações,  causando  um  rápido
crescimento da infra-estrutura coreana de banda larga. Esta infra-estrutura
precisava ser  preenchida  com conteúdo,  que era  principalmente fornecido
através da televisão digital e jogos online (WAGNER, 2006, p. 24).

A soma desses fatores é uma “cultura gamer onde jogadores de StarCraft

poderiam  atingir  um  status  cult similar  à  atletas  profissionais  competidores  de

grandes ligas esportivas” (WAGNER, 2006, p. 25).
O  desenvolvimento  do  cenário  gamer  profissional  sul-coreano,  portanto,

expande-se primeiro a partir dos cafés, locais responsáveis pela reunião de jovens

que aderiam à cultura do jogo (inicialmente, o StarCraft). A prática do jogo contribui,

em termos de demanda, para a expansão da internet  para as residências.  Essa

expansão, por sua vez, veio de forma desordenada e desregulamentada: um prato

cheio para que empreendimentos privados entrassem em peso no negócio dos e-

Sports.
As empresas do ramo de telecomunicações foram as primeiras a entrar no

mercado gamer, ao lado de marcas de peças para computador, periféricos (mouses,

teclados e fones). Até hoje são as grandes organizações do país, a exemplo de SK

Telecom,  uma das  gigantes  das  telecomunicações na Coreia,  e  da Samsung.  É

comum ver jogadores e equipes patrocinadas por marcas como HyperX (fabricante

3Tradução do autor. No original: “In the late 1990s when demand for services provided by the Internet
was increasing but Internet access from individual homes was not common, Internet cafés, or ‘PC
bangs’ that provide the general public with Internet access began to appear. The first domestic Internet
café, NET began operating in Seoul on 15 September 1995. The number of Internet cafes gradually
increased, reaching 15,150 by the end of 1999. In addition, the number of online gamers increased,
and PC bangs were at the core of such a phenomenon. In 1998, an online war simulation game called
Starcraft was widely played by the general public, and PC bangs were the centers for such games.
Youth in their teens and 20s provided the impetus for the increase in demand for online games, and it
could be said that such a demand contributed greatly to the distribution of Internet access to individual
homes.”

4Tradução do autor. No original: “In the mid-nineties Korean policy-makers had deregulated advanced
telecom  applications  causing  a  rapid  growth  of  the  Korean  broadband  infrastructure.  This
infrastructure needed to be filled with content, which was mainly provided through digital television and
online gaming”.

5Tradução do autor. No original: “The combination of these elements resulted in a gaming culture in
which individual StarCraft players are able to gain a cult-like status similar to professional athletes
competing in major sports leagues.”
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de memórias RAM, fones, mouses), AMD (processadores), nVidia (placas de vídeo)

e  até  mesmo  por  fornecedoras  esportivas,  como  Nike,  Adidas  e  New  Balance,

patrocinadora da SKT T16.
Em  busca  de  uma  regulamentação  adequada  para  o  novo  e  complexo

sistema  que  surgia,  pouco  antes  da  virada  do  milênio,  os  já  formados  times  -

conhecidos  como  organizações,  por  se  tratarem  de  empresas  com  equipes

profissionais  em  mais  de  um  jogo  -  se  aliaram  para  dar  vida  à  Korea  e-Sport

Association  (KeSPA).  No  começo,  ela  funcionava  “como  uma  associação  de

organizações  de  e-sportes  [...],  fundada  com  o  apoio  do  Ministério  da  Cultura,

Esporte e Turismo sul-coreano” (KAZUO, 2014, p. 81).
A movimentação  inicial  para  a  formação  da  associação  contou  com dez7

presidentes  de  organizações,  cujas  atividades  iniciaram  em  setembro  de  1999,

quando foi lançada a Liga de Jogos e criado o Conselho dos Jogadores. Em janeiro

de 2000 ocorreu a apresentação da proposta de trabalho da associação em uma

conferência de imprensa e a inauguração oficial da Korea e-Sport Association. E,

finalmente, em fevereiro, o governo coreano reconhece a KeSPA e seus membros

como associações profissionais de jogos (KeSPA, 20168).
A criação de uma associação nacional  profissional  e  especializada mudou

para  sempre  o  cenário  gamer  no  pequeno  país  asiático,  que  a  partir  de  então

contava  com  uma  estrutura  governamental  específica  para  observar  o

desenvolvimento  do  e-Sport,  aliando  patrocinadores,  organizações,  governo  e

academia. A KeSPA também  passou a atuar na regulamentação e negociação de

direitos televisivos para as competições, bem como no monitoramento dos contratos

de jogadores profissionais - praticamente uma federação oficial dos e-Sports.
A parceria público-privada na Coreia do Sul ainda colaborou para a criação da

World  Cyber  Games,  uma  das  primeiras  e  mais  tradicionais  competições

internacionais  de e-Sports, com diversos jogos.

A World Cyber Games (WCG) é um evento competitivo de videogames (e-
sports)  operado  pela  companhia  sul  coreana  World  Cyber  Games  Inc.,  e

6T1 refere-se a Time #1, da organização SK Telecom, gigante das telecomunicações na Coreia do
Sul.

7Kim Young Man (Mediador). Lee Young Tae, Ju Seung Han, Park Chung Gu, Cho Dong Hoon Lee
Hyunbok, Park Young Ho, Lim Young Soo, Kim Han Sang, Chang Sik Lee, Kwang Seop Lee, Tae Suk
Oh (Diretores).

8Disponível  em:  http://www.e-sports.or.kr/board.php?
b_no=9&_module=kespa&_page=view&b_no=9&b_pid=9999989400
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patrocinada  pelas  empresas  Samsung  e  Microsoft.  Os  eventos  da  WCG
tentam  emular  os  tradicionais  torneios  esportivos,  tais  como  os  Jogos
Olímpicos; eventos que incluem uma cerimônia de abertura e jogadores de
vários  países  competem  por  medalhas  de  ouro,  prata  e  bronze
(ESPORTSEARNINGS, 20169).

A primeira edição da WCG, que aconteceu na Coreia do Sul,  contou com

competições  de  jogos  como  Age  of  Empires  II,  FIFA 2000,  Quake  III:  Arena;  e

StarCraft:Brood War - que foi a grande sensação no cartel, com o maior número de

jogadores inscritos. A franquia de torneios da WCG perdurou até 2013, quando foi

realizada sua última edição, na China. Em 2014 a organização cancelou todos os

torneios agendados para o ano e encerrou suas atividades. Na sua história, a World

Cyber Games distribuiu aproximadamente 3,8 milhões de dólares americanos em

premiações (ESPORTSEARNINGS, 2016).
É  possível  perceber,  na  história,  uma  predileção  e  maior  sucesso  dos

jogadores  asiáticos  aos  jogos  de  estratégia  em tempo real  (RTS -  de  real  time

strategy), ante os jogos de tiro em primeira pessoa (FPS - de first person shooting) -

mais famosos no ocidente. Dentre os cinco jogos mais premiados na história dos e-

Sports,  os  dois  líderes  são  MOBAs10:  DotA  2  e  League  of  Legends.  Já  os

subsequentes são Counter Strike: GO (FPS - tiro em primeira pessoa), Starcraft 2

(RTS)  e  Counter  Strike  1.6  (FPS).  Dentre  os  jogadores  mais  premiados  nessas

modalidades, em dois dos três jogos de estratégia em tempo real mais premiados, a

dominância  é  completa  dos  asiáticos,  com  destaque  aos  coreanos.  O  maior

premiado,  segundo  dados  do  portal  E-Sports  Earnings,  especializado  no  tema,

recebeu  uma  premiação  total  superior  a  500  mil  dólares  americanos.  No  caso

específico de DotA 2, há presença de uma trinca estadunidense, forte presença dos

chineses e dois divergentes.

9Disponível em: http://www.esportsearnings.com/leagues/110-world-cyber-games

10Multiplayer  Online  Battle  Arena:  gênero  de  jogo de estratégia  em  tempo real  onde jogadores,
divididos em equipes, batalham para destruir a “base” adversária dentro de uma arena de batalha
específica.  O  estilo  pode  ser  considerado  uma evolução  dos  jogos  RTS,  pois  reúne  estratégia,
tomada de decisões e habilidade motora aguçada e é a modalidade de caracterização de nosso
objeto de pesquisa, o Legue of Legends.
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Figura  1:  Montagem do  autor  a  partir  das  listas  dos  10  jogadores  mais  premiados,  em dólares,
respectivamente, nos jogos  Starcraft 2, League of Legends e DotA 2.

Fonte: ESPORTSEARNINGS.

É  importante  ressaltar,  também,  que  Starcraft  2,  mostrado  na  primeira

imagem da sequência acima, é um jogo onde o jogador atua sozinho, enquanto LoL

e DotA 2 são jogos de equipe - aliás, os cinco primeiros que mais ganharam dinheiro

em premiações no universo de LoL fazem parte  da mesma equipe:  a  tricampeã

mundial SKT T1.
Em 2006,  Starcraft  contava  com mais  de  600  mil  jogadores  que  haviam

disputado ao menos um campeonato no ano, além de 240 jogadores com registro

profissional.  As  competições  chegavam  a  atrair  a  audiência  de  um  terço  da

população da Coreia do Sul, bem como patrocínios de gigantes como a Samsung,

maior empresa de tecnologia da Ásia na época; o Shinhan Bank, segundo maior

banco  do  país;  e  a  SK  Telecom,  segunda  maior  empresa  de  telefonia  do  país

(BLOOMBERG, 200611).
O surgimento da KeSPA foi o que garantiu o sucesso do “ecossistema” de

StarCraft. Ela foi responsável por mediar contratos de patrocínio, direitos televisivos,

direitos de transmissão, transferências e contratação de jogadores, regulamentação

e  fomentação  de  torneios,  entre  outras  atribuições  (KeSPA,  2013).  Em 2013,  a

KeSPA  deixou  de  ser  uma  associação  para  se  tornar  uma  organização

governamental,  com responsabilidades  como:  regular  as  atividades  de  e-Sports,

promover campeonatos amadores e licenciar direitos de transmissão para emissoras

de TV e internet (KeSPA, 2013).

11Disponível  em:
https://web.archive.org/web/20151105123118/http://www.bloomberg.com/apps/news?
pid=email_us&refer=asia&sid=a2JvzciDnpB4
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A sequência de fatos nos permite apontar a Coreia do Sul como a primeira

cultura  de esportes  eletrônicos  em âmbito  profissional,  com relevância  ímpar ao

reconhecimento governamental que propiciou e fomentou o desenvolvimento desse

cenário.

1.2 DOS GAMES AOS E-SPORTS NO OCIDENTE

Na América, a cultura gamer iniciou nos Estados Unidos, com os  arcades -

jogos de máquinas. “O arcade é uma plataforma eletrônica que permite ao usuário

acessar um jogo eletrônico específico, normalmente ao custo de algumas moedas –

inseridas na própria máquina” (KAZUO, 2014, p. 11).
A clássica Atari desenvolveu o primeiro sucesso dos arcades, “Pong”:

[...] uma simulação de um jogo de tênis, jogado de uma perspectiva área. O
novo arcade virou um fenômeno, chegando a alcançar 35 mil máquinas no
país – e outras 70 mil cópias de empresas que tentavam pegar carona nesse
sucesso. Com uma receita média semanal de 200 dólares por máquina, a
empresa lucrou 3.2 milhões de dólares somente em 1973 (KAZUO, 2014, p.
12).

Com  o  título  Pong  popularizado,  outros  arcades  ganharam  espaço  no

mercado, tais como Space Invader e Pac Man, que por consequência influenciaram

a criação dos fliperamas, espaços que dispunham de várias máquinas para jogo.

“Essas casas de jogos se espalharam nos EUA por todo o país, chegando a 13 mil

lojas do gênero em 1982” (KAZUO, 2014 p. 20).
A  adesão  aos  arcades  foi  substituída  pelos  consoles,  equipamentos  de

videogame que poderiam ser  adquiridos  para jogar  em domicílio.  A partir  daí,  a

história  dos  games  é  marcada  pelo  surgimento  do  clássico  console  Atari  2600.

“Lançado em 1977, mais de 800 mil unidades foram vendidas nos dois primeiros

anos a 200 dólares cada – até 1980 seriam quase 4 milhões de consoles vendidos.

Na máquina era possível jogar títulos como o jogo de tiro Space Invaders, o de ação

Adventure  e o  de aventura Pitfall”  (KAZUO, 2014,  p.  13).  Outro nome famoso e

dominante no mercado de consoles americano foi o Nintendo Entertainment System

(NES).  Embora lançado no Japão, uma versão mais sofisticada, com inovadores

gráficos 8 bits,  foi  lançada nos Estados Unidos em 1985 (KAZUO, 2014, p.  14).

Dentre os títulos famosos do console estão Super Mario Bros e Donkey Kong.
Em passos graduais, após a popularização dos arcades e dos consoles, o

acesso da população americana aos computadores pessoais (PCs) na década de

1980 “abriram um leque  para  jogos  de  tiro  [...],  estratégia  [...]  e  simulação  [...]”
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(KAZUO, 2014, p. 17). Com a chegada dos PCs e da internet, surgiram os primeiros

videogames onde se podia jogar online com outros jogadores, através dos “Bulletin

Board Systems (BBS), softwares acessados por conexão discada que permitiam que

o computador  do usuário  tivesse acesso a alguns jogos”  (KAZUO, 2014,  p.  18).

Dentre  os  primeiros  sucessos  entre  os  jogos  de  computador  online  está  Doom

(1993), título presente na primeira WCG realizada na Coreia do Sul. Nos Estados

Unidos, bem como na Europa, “[...] a história dos jogos de videogame competitivos

está associada ao lançamento de jogos FPS em rede.” (WAGNER, 2006, p. 112).
Em  apenas  dois  anos,  Doom  reunia  mais  de  10  milhões  de  jogadores

(ROWE,  201313),  que  podiam  se  encontrar  em  salas  de  até  quatro  jogadores

simultâneos. Ao passo em que as desenvolvedoras testavam novas tecnologias, a

mesma  id  Software,  que  havia  lançado  Doom,  apresentou  Quake,  também  no

gênero FPS, mas com gráficos mais evoluídos e um sistema próprio de conexão

entre os jogadores, desde que conectados à internet. 

Quake, que também seguiu no gênero FPS, inovou com gráficos 3D mais
realistas, em razão da experiência bem sucedida de Deathmatches14 do seu
antecessor, focava nos modos de jogo multiplayer. Em vez de precisar de um
software à parte para conectar os jogadores, uma própria funcionalidade do
jogo já cumpria essa função (KAZUO, 2014, p. 24).

A importância  de  Quake  é  enorme  para  o  desenvolvimento  dos  e-Sports

modernos. Através dele surgiu uma das primeiras competições em LAN dos Estados

Unidos: a QuakeCon, realizada no Texas com cerca de 100 participantes. O evento

também  tornou-se  a  maior  LAN  party15 norte-americana,  realizada  no  modelo

BYOC16. A convenção seguiu ano a ano, de modo que “em 1999 - já organizada pela

própria empresa id Software, reuniu mais de 1000 pessoas, com o torneio sendo

disputado por 512 participantes” (KAZUO, 2014, p. 24).
Em junho  de  1997,  Quake  foi  o  único  jogo  disputado  no  primeiro  torneio

realizado pela Cyberathlete Professional League (CPL), recém fundada nos Estados

12Tradução do autor. No original: “In the United States and Europe, the history of competitive gaming
is usually associated with the release of networked first person shooting games[...]”.

13Disponível  em:  http://www.telegraph.co.uk/men/the-filter/10499993/20-years-of-Doom-the-game-
that-put-agun-in-your-hand.html.

14Modo de jogo “todos contra todos”, onde cada jogador compete por si e todos são adversários.

15Evento que reune jogadores conectados à mesma rede de internet através de computadores.

16Sigla  para a expressão em inglês “bring your  own computer”.  No português,  traga seu próprio
computador.
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Unidos pelo empresário Angel Munoz. A primeira edição, nomeada de FRAG, pagou

quatro mil dólares em patrocínios ao vencedor. Em sua segunda edição, o prêmio

total cresceu para 15 mil  dólares em dinheiro (Cyberathlete Professional League,

201617).
As premiações do cenário competitivo americano acompanharam a curva de

crescimento  dos  eventos,  bem  como  o  desenvolvimento  tecnológico  dos

patrocinadores,  que  cada  vez  mais  propiciavam  um  ambiente  profissional  aos

jogadores.  Os consumidores -  e aqui  falamos num âmbito  geral  e  não somente

americano  -  por  também  se  tratarem  de  jogadores  casuais,  colaboram  para  a

economia desse universo. Mais fãs comprando periféricos ou peças significa mais

dinheiro investido pelo patrocinador em times e competições.  
Do ano de 2001 em diante, a CPL passou a ter dois torneios durante o ano,

em edições aliadas à estação do ano: Winter (inverno) e Summer (verão) - ambas

aconteciam em Dallas. Em 2005, a organização firmou parceria com empresas como

Intel   e Nvidia - marcas líderes do mercado mundial de processadores e placas de

vídeo, respectivamente. No primeiro ano ao lado das novas parceiras, a premiação

total foi de um milhão de dólares - uma nova era para o torneio.
Com forte aporte financeiro, iniciou-se um tour mundial da CPL, com eventos

em diferentes países nas diferentes edições. Na lista estão nações como Turquia,

Espanha, Brasil, Suécia, Alemanha, Reino Unido, China, Singapura, Itália e Chile. A

organização encerrou suas operações em 2008 deixando para trás um legado de

competições e milhares de jogadores órfãos de uma plataforma para competir online

ou presencialmente (Cyberathlete Professional League, 2016).

A  CPL  também  estendeu  sua  influência  a  jogadores  e  equipes  não
profissionais  criando  a  Cyberathlete  Amateur  League  ou  CAL.  Focada
principalmente  na  jogabilidade online  [...]  realizou  torneios  durante  todo  o
ano,  com temporada regular  de  oito  semanas;  uma ou duas  partidas por
semana e uma fase eliminatória de eliminação única (playoffs)  [...].  A CAL
terminou suas operações on-line em 22 de fevereiro de 2009, deixando para
trás o legado de ser uma das maiores ligas de jogos on-line da América do
Norte,  com  20.000  equipes  e  mais  de  600.000  jogadores  registrados18

(CYBERATHLETE PROFESSIONAL LEAGUE, 2016).

Ao todo, a CPL sediou 60 torneios internacionais na América do Norte e do

Sul, Europa, Ásia e Austrália. De 1997 até 2007 a organização distribuiu mais de três

17Disponível em: http://thecpl.com/about-cpl/
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milhões  de  dólares  em  dinheiro  e  dois  milhões  de  dólares  em  patrocínios

(Cyberatlhete Professional League, 2016).
Em paralelo,  outra  franquia  brigava  pelo  protagonismo  no  cenário  gamer

competitivo  norte-americano:  a  Major  League  Gaming.  Popularmente  conhecida

através de sua sigla (MLG), foi “[...] criada em 2002 com moldes similares à CPL. Os

primeiros torneios foram de Halo, um FPS; Madden 2002, de futebol americano; e

Gran Turismo 3, de corrida” (KAZUO, 2014, p. 25).
Também em 2002, na Europa, surgia a Eletronic Sports World Cup (ESWC),

“[...]  um  campeonato  internacional  de  jogos  profissionais.  Todos  os  anos  os

vencedores  dos  eventos  qualificatórios  nacionais  ao  redor  do  mundo  se

classificavam para as finais no país do velho continente [a França]”. Até hoje foram

disputados  109  torneios  da  organização,  que  distribuiu  aproximadamente  dois

milhões e meio de dólares em premiações (ESPORTSEARNINGS, 2016).

A  ESWC  foi  originalmente  criada  por  uma  empresa  francesa  chamada
Ligarena,  que  anteriormente  hospedava  pequenos  eventos  em  LAN  na
França sob o nome de LAN Arena. Em 2003, a Ligarena decidiu fazer algo em
grande escala e nasceu a ESWC. Em 2005, Ligarena mudou de nome para
Games-Service. Em 2009, a ESWC é comprada por outra empresa francesa
chamada  Games-Solution,  que  se  tornou  proprietária  da  marca
(ESPORTSEARNINGS, 201619).

Cientes  dessas  três  históricas  organizações  de  torneios  profissionais  de

videogame, visualizamos o começo do fenômeno mundial dos e-Sports durante a

primeira década do século XXI.

Se  durante  a  primeira  década  dos  anos  2000  os  esportes  eletrônicos
atingiram  marcos  importantes,  como altas  premiações,  eventos  globais  e,
principalmente na Coréia do Sul, reconhecimento da sociedade; foi somente a
partir  de  2009  que  os  números  de  audiência,  jogadores  e  equipes
profissionais começaram a atingir o patamar do cenário atual (KAZUO, 2014,
p. 29, 30).

18Tradução do autor. No original: “The CPL also extended its influence to non-professional gamers
and  teams by creating  the Cyberathlete  Amateur  League or  CAL.  It  is  focused mainly on  online
gameplay. CAL ran tournaments all year round, with regular eight-week seasons; one or two matches
per week, and a single-elimination postseason (playoffs). In 2003, CAL hosted a competition in Hyatt
Regency ballroom wherein ten computers were placed side by side for the professional gamers. The
game for the said competition was the venerable Counter-Strike. CAL ended its online operations on
February 22, 2009, leaving behind a legacy of being one of the largest online gaming leagues in North
America at its peak, with 20,000 teams and over 600,000 registered players.”

19Tradução do autor.  No original:  The ESWC was originally created by a French company called
Ligarena who previously hosted smaller LAN events in France under the name of LAN Arena. In 2003
Ligarena decided to do something on a larger scale and the ESWC was born. In 2005,  Ligarena
became Games-Services.  In  2009,  ESWC is  bought  by  another  French company called  Games-
Solution who became the owner of the brand.
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O desenvolvimento das competições favoreceu o aumento das premiações,

portais  de notícias especializados ganharam popularidade,  surgiram as primeiras

transmissões de grandes competições com narradores e o cenário como um todo

teve seu grande boom.

1.3 O CENÁRIO ATUAL DOS E-SPORTS

O  leitor  deste  trabalho  que  desconhece  o  universo  gamer poderá  se

surpreender  com  as  complexas  dinâmicas  de  sociabilidade  que  envolvem  os

videogames atualmente, inclusive podendo refazer algumas de suas crenças mais

gerais sobre a temática. Apenas em 2016, de acordo com o portal especializado e-

Sports  Earnings,  já  foram  distribuídos  mais  de  80  milhões  de  dólares  em

premiações, em mais de três mil torneios de esportes eletrônicos, onde participaram

mais de onze mil atletas. 
Esse  número  tende  a  crescer  ainda  mais,  de  acordo  com  a  consultoria

especializada em estudos de marketing para e-Sports, mobile e jogos, Newzoo: até

2019,  a  receita  global  dos  e-Sports  deve  ultrapassar  a  marca  de  um bilhão  de

dólares.  Para  2016,  a  consultoria  estimou  uma  receita  total  de  463  milhões  de

dólares, sendo a China e a Coreia do Sul responsáveis por 23% desse valor - 106

milhões  de  dólares.  O  continente  asiático,  em  especial  a  região  sudeste,  é

responsável por 44% da audiência global dos e-Sports e jogos em geral. (NEWZOO,

201620)
A audiência,  ainda  de  acordo  com a  Newzoo,  é  estimada  para  2016  em

aproximadamente 125 milhões de espectadores usuais e 131 milhões de entusiastas

- pessoas que acompanham a maioria dos campeonatos. Ao analisar os números

passados, somente em 2015 foram realizados 112 grandes eventos internacionais -

conhecidos como majors - que geraram, aproximadamente, 21 milhões de dólares

em  venda  de  ingressos  e  distribuíram  mais  de  60  milhões  de  dólares  em

premiações, um aumento de 70% em relação ao ano de 2014.
Dentre as plataformas mais utilizadas para buscar conteúdo relacionado à e-

Sports e jogos estão o Youtube e a Twitch. O primeiro é a maior fonte para os fãs de

e-Sports  em países de língua inglesa,  enquanto a  Twitch tem a preferência  dos

asiáticos. Quando abordamos a questão do público no Youtube, a Newzoo registra

que mais de 470 milhões de pessoas consomem conteúdo relacionado a jogos e e-

20Disponível  em:  https://newzoo.com/insights/articles/global-esports-market-report-revenues-to-jump-
to-463-million-in-2016-as-us-leads-the-way/
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Sports regularmente.  Esse número está dividido ao redor do mundo, com a Ásia

sendo  líder  com  aproximadamente  200  milhões  de  consumidores.  Na  América

Latina,  que  possui  aproximadamente  68  milhões  de  consumidores,  o  Brasil  é  o

mercado líder.
De toda essa multidão de pessoas que buscam conteúdo sobre jogos e e-

Sports, a maioria é masculina: cerca de 60%. A faixa de idade com o maior número

de pessoas é a dos 21 a 35 anos, sendo 28 anos a idade média. A Newzoo também

conclui que 35% dos estudados possuem renda superior à média do país em que

vivem. Outro dado relevante levantado pela consultoria é de que 53% do conteúdo

criado  no  Youtube  é  da  própria  comunidade,  enquanto  o  restante  é  de

responsabilidade da mídia e das marcas ligadas ao e-Sport (NEWZOO, 201621).
Os  fascinantes  números  da  indústria  de  games  e  e-Sports  tiveram  um

aumento  gradativo  e  impressionante  após  2010  -  coincidentemente  o  ano

subsequente ao lançamento de dois dos jogos mais jogados no mundo hoje, League

of  Legends  e  Defend  of  the  Ancients  2.  LoL foi  lançado  oficialmente  em 2009,

enquanto  DotA2  teve  uma  fase  beta  do  mesmo  ano  até  2013,  onde  somente

jogadores que utilizavam Windows tinham acesso ao jogo.
Os dois títulos são peças-chave ao observarmos a evolução dos e-Sports no

mundo, pois foram os primeiros a distribuir premiações milionárias em campeonatos.

DotA2 foi o jogo pioneiro, com o “The International 2011” sendo a primeira aparição

pública do título desenvolvido pela Valve em competições em LAN, logo com um

torneio internacional de grande porte. O campeonato foi realizada no mês de agosto

de 2011, durante a feira Gamescom em Colônia, na Alemanha, e teve transmissão

ao vivo em quatro idiomas: alemão, chinês, inglês e russo. A premiação total foi de

um milhão e seiscentos mil dólares, sendo um milhão somente ao campeão, o time

ucraniano Natus Vincere (ESPORTSEARNINGS, 201622). 
Já LoL, por sua vez, já no ano seguinte atingiu cifra superior.  No primeiro

Campeonato  Mundial  do  jogo,  oito  times  de  três  continentes  disputaram  uma

premiação total de cem mil dólares. Entretanto, em 2012, o Campeonato Mundial

distribuiu dois milhões de dólares em premiações, com um milhão para a equipe

vencedora, a taiuanesa Taipei Assassins (LEAGUEPEDIA, 201623). 

21Disponível em: https://newzoo.com/insights/infographics/lets-play-global-2016/

22 Disponível em: http://www.esportsearnings.com/tournaments/2316-the-international-2011

23 Disponível http://lol.gamepedia.com/Season_2_World_Championship
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O portal The e-Sports Observer, em publicação de setembro de 2015, realizou

o levantamento do total de premiações distribuídas no período entre 2010 e a data

da publicação. De acordo com o gráfico do post, de autoria do portal e baseado nos

dados do Esports Earnings,

[...] em 2010 foram distribuídos U$ 5,499,87 (aproximadamente cinco milhões e meio
de dólares).   Os jogos que encabeçavam a lista daquele ano eram  Counter-Strike,
Halo 3, StarCraft 2, StarCraft: Brood War and WarCraft 3. Apenas cinco anos depois,
esse  número  havia  sido  multiplicado  oito  vezes,  subindo  para  $45,542,556
(aproximadamente  quarenta e  cinco  milhões  e meio de  dólares)  (THE ESPORTS
OBSERVER, 201524).

A projeção do The e-Sports Observer na data da publicação da matéria era de

que  o  valor  distribuído  em premiações  fosse  superior  à  50  milhões  de  dólares.

Erraram por pouco mais de quinze milhões, de acordo com dados atualizados pelo

autor na mesma fonte de pesquisa, o Esports Earnings: o valor total de prêmios em

2015 foi aproximadamente 66 milhões de dólares (U$65,803,837.65).

Figura 2: Valores de premiações (em milhões de dólares) distribuídos de 2010 à setembro de 2015.
Na imagem, é possível observar que o crescimento no período 2010-2013 é gradual até um salto
maior na virada para 2014.Fonte: gráfico do portal The e-Sports Observer25, com dados do Esports
Earnings.

Outro dado interessante levantado pelo The e-Sports Observer é o número de

jogadores  considerados  profissionais  ao  longo  do  período.  Em  comparação  ao

número de jogadores na primeira e segunda divisões do Campeonato Brasileiro de

Futebol (que conta com 20 clubes cada), se considerarmos elencos de 30 jogadores,

24 Disponível  em:  http://esportsobserver.com/esports-statistics-the-growth-of-our-industry-in-five-
charts/

25Ver nota 24.
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temos um número imaginário de 1200 jogadores, enquanto nos e-Sports, segundo o

levantamento do portal, já haviam mais de 2000 jogadores profissionais em 2010.

Figura 3: Número de jogadores profissionais no período entre 2010 e setembro de 2015, de acordo 
com o portal The e-Sports Observer, com dados do Esports Earnings.

Em coluna especial escrita em dezembro de 2015, o Esports Marketing Blog,

na figura do jornalista Christian Kresse, entrevistou diversos especialistas e ativos

dos e-Sports pelo mundo. Para Craig Keller, da Digital Surgeons e especialista no

ramo,  o  nível  do  cenário  competitivo  subiu  muito  graças  às  evoluções  em

organização de torneios, regras, premiações, entre outros.

Este  ano  passado  [2014]  foi  enorme  para  o  crescimento  de  e-Sports.  O
número de pessoas que viram eventos e-Sports já dobrou seu total de todos
os  2014  em  outubro.  O  valor  da  produção  de  eventos  atingiu  novos
patamares graças às inovadoras equipes de produção de palco e transmissão
que  ultrapassaram  os  limites  de  seu  ofício.  Equipes  estão  ficando  mais
esclarecidas  sobre  como operar  seus  negócios;  tornando-se  criadores  de
conteúdo e melhores profissionais de marketing para os patrocinadores que
alimentam  suas  linhas  de  crédito.  O  ano  passado  trouxe  mais  espaços
dedicados  a  cobertura  de  e-Sports  on-line,  aumento  da  padronização das
ligas e instalações de treinamento formalizadas para os  jogadores abriram
caminho  para  a  evolução  do  nível  do  jogo  competitivo  (ESPORTS
MARKETING BLOG, 201526).

Já o CEO da Fnatic - uma das maiores e mais tradicionais organizações de e-

Sports do mundo -, Wouter Sleijffers, afirmou para Kresse (2015) que “o crescimento

em 2015 mais que dobrou. [...] conquistamos a maior parte de nossos seguidores

nas redes sociais  no segundo semestre  do ano,  é provável  que essa tendência

continue em 2016”. 

26Disponível em: http://esports-marketing-blog.com/rise-of-esports/
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Na mesma matéria,  o CEO e fundador da CompLexity Gaming,  referência

americana  nos  e-Sports  na  primeria  década  do  século  XXI,  Jason  Lake,  o  ano

passado foi uma afirmação do cenário competitivo para o e-Sport.

Eu acho que é evidente para todos os observadores que 2015 foi um ano
enorme para e-Sports em todos os aspectos. Audiências maiores, premiações
maiores, mais investimento e maior conscientização corporativa criaram um
belo ano para a indústria. [...] Também assistiremos a mais e mais marcas de
consumo famosas no espaço e espero ver a formação gradual da estrutura
necessária  (associações,  etc)  para  iniciar  a  formalização  da  indústria
(ESPORTS MARKETING BLOG, 201527).

A partir dessa base de informações sobre os e-Sports e sua recente história,

ao tomarmos conhecimento dos valores em premiações e números de audiência, e

com base nas opiniões daqueles que influenciam diretamente nesse complexo e

recente  universo,  se  torna  impossível  refutar  o  pleno  sucesso  do  modelo  de

competição e negócio desenvolvido nos e-Sports. 
Entretanto,  ainda  existem  questões  pendentes  até  chegarmos  ao  nosso

objetivo -  as coberturas jornalísticas desse mundo.  No próximo capítulo  faremos

uma comparação entre esportes e e-Sports, bem como a apresentação do mundo

particular de League of Legends como um exemplo de sucesso.

27Ver nota anterior.
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CAPÍTULO 2:UMA DEFINIÇÃO CONCEITUAL PARA O E-SPORT

Para o pesquisador austríaco Michael Wagner (2006, p.228),  "esporte’ é um

campo cultural de atividade em que as pessoas se envolvem voluntariamente com

outras pessoas com a intenção consciente de desenvolver e treinar habilidades de

importância cultural e comparar-se com essas outras pessoas nessas habilidades de

acordo com regras geralmente aceitas e sem prejudicar deliberadamente ninguém”.
 Essa  definição  conceitual  é  uma  adaptação  do  trabalho  do  pesquisador

francês Claus Tiedemann, que incluía na sua compreensão de esporte, para além

das  características  já  apresentadas,  as  habilidades  motoras  e  físicas.  Para  a

formação  do  conceito  de  Tiedemann,  força  ou  esforço  físico  tratam  de  uma

qualidade estimada em pessoas que praticam o esporte de alto rendimento.
Ainda que o senso comum aponte os desportistas como pessoas fortes, ou

esporte como uma atividade que demanda grande esforço físico, a reflexão proposta

por  Wagner  (2006)  abarca  nova  interpretação  do  conceito,  levando  em  conta

importantes transformações nos contextos sociais contemporâneos: em especial a

tecnologia e a informação. Para o austríaco, a transição de um contexto industrial -

28Tradução do autor. No original: “Sport is a cultural field of activity in which people voluntarily engage
with other people with the conscious intention to develop and train abilities of cultural importance and
to compare themselves with these other people in these abilities according to generally accepted rules
and without deliberately harming anybody".
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onde a força física era uma das qualidades mais evidenciadas - para um contexto

digital, promove como habilidade requintada o manuseio de máquinas e programas,

bem como a evolução das atividades que consideramos esportivas.

É  de  se  esperar  que  as  atividades  que  aceitaremos  como  disciplinas
esportivas  mudarão  à  medida  que  nosso  sistema  de  valores  mudar,  por
exemplo,  devido  ao  progresso  tecnológico.  Nos  últimos  anos,  vimos  um
rápido desenvolvimento e integração cultural das tecnologias de informação e
comunicação. O domínio da comunicação multimodal por meio de mensagens
síncronas e assíncronas de voz e texto tornou-se uma das capacidades mais
fundamentais  para  adquirir  status  elevado  dentro  de  um  grupo,
particularmente na cultura juvenil (WAGNER, 2006, p. 229).

A compreensão de esporte proposta por Michael Wagner pode ser muito útil

para pensarmos a relação entre um jogo eletrônico e o esporte. No caso de LoL,

nosso objeto de estudo que será apresentado a seguir, o modelo mais simples de

imersão  do  jogador  -  uma  partida  casual,  não  competitiva  -,  exige  habilidades

mentais e motoras variadas. Em primeiro lugar, cada personagem tem habilidades

únicas, não encontradas na sua totalidade nos personagens dos demais jogadores.

Isso  implica  na  necessidade  constante  de  escolhas  estratégicas,  ajustadas  ao

contexto do jogo. Além de controlar seu próprio personagem, o jogador se comunica

com  outros  quatro  jogadores,  que  integram  o  seu  time,  e  precisa  ajustar  suas

estratégias pessoais com as estratégias da equipe. 
Em uma partida, um jogador clica em média três mil vezes no mouse para

executar  as  ações,  além  disso  ainda  deve  estar  ciente  das  habilidades  de  seu

personagem,  executadas  através  do  teclado.  No  portal  Reddit,  um  jogador  de

alcunha  “BiMAX”  postou um esboço  sobre  o  número  de cliques dados  em uma

partida. O número de cliques e ações executadas também varia pontualmente de

acordo com o nível alcançado pelo jogador dentro do jogo: existe um grande sistema

de ranqueamento dos jogadores dentro de ligas divididas por habilidade (do maior

ao  menor:  desafiante,  mestre,  diamante,  ouro,  prata  e  bronze)  e,  naturalmente,

jogadores  em posições  mais  altas  tendem a  clicar  mais  vezes  e  executar  mais

funções dentro de uma partida.

29Tradução do autor. No original: “It has to be expected that the activities we will  accept as sport
disciplines will change as our value system change, for example due to technological progress. During
recent  years  we  have  seen  a  rapid  development  and  cultural  integration  of  information  and
communication technology. The mastery of multimodal communication by means of synchronous and
asynchronous voice and text messaging has become one of the most fundamental capabilities to
acquire high status within a group, particularly in youth culture.”
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Figura 4: Levantamento realizado por um membro da comunidade sobre o número médio de cliques 
efetuados por um jogador durante uma partida de League of Legends, de acordo com o tempo de 
partida e seu nível no jogo.Fonte: Reddit30.

No mesmo Reddit, um jogador de alcunha “r3as0n” postou sua trajetória de

cliques dentro do jogo, captados através do programa Razer Synapse, uma espécie

de configurador para os mouses da marca Razer. Ele precisou de aproximadamente

3,5  milhões  de  cliques  para  chegar  ao  nível  Diamante  entre  2012  e  201531.  A

distância percorrida pelo jogador com o mouse foi de aproximadamente 12 mil pés -

quase três quilômetros e seiscentos metros em movimentos realizados com o pulso.
Às habilidades motoras e de estratégia individual  somam-se o controle do

relógio, controle sobre sua economia32, o controle sobre a economia de sua equipe e

dos seus adversários33,  saber  fazer  as rotações34 corretas no mapa,  de modo a

ajudar  seus  companheiros;  e  manter  controle  do  campo  de  visão  -  fator

importantíssimo para equipes que almejam jogar em alto nível. Enquanto você não

vê seu adversário, ele pode estar se aproximando de você ou de seus aliados. Em

30 Disponível  em:
https://www.reddit.com/r/leagueoflegends/comments/25jo3e/how_many_times_do_we_click_during_a
_lol_game/

31Disponível:
https://www.reddit.com/r/leagueoflegends/comments/31mj20/3439140_mouse_clicks_it_took_me_to_r
each_diamond/?st=ivb7ci67&sh=c11fd509
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sua versão mais simples, uma partida de LoL implica funções específicas e de alta

complexidade, tanto do jogador quanto da sua equipe. Ao observarmos uma partida

profissional,  os  aspectos  apresentados  se  intensificam,  visto  que  o  potencial  de

impacto de uma decisão pode refletir no desempenho da equipe como um todo.
Portanto,  em  concordância  com  Wagner  (2006)  compreendemos  neste

trabalho  que  o  surgimento  de  e-Sports  pode  ser  interpretado  como  uma

consequência lógica e irreversível da transição de uma sociedade industrial para a

sociedade  de  informação  e  comunicação.  Logo,  “eSports’  são  uma  área  de

atividades  esportivas  onde  pessoas  treinam  e  se  desenvolvem,  mental  ou

fisicamente,  no  uso  de  informações  e  tecnologias  de  comunicação”  (WAGNER,

2006, p.335).

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS DE LOL COMO UM E-SPORT

Antes  de  observarmos  as  transmissões  de  League  of  Legends  (LoL),  é

preciso  que  mergulhemos  no  seu  universo  particular:  história,  desenvolvimento

como um esporte eletrônico e catalisador do cenário mundial. É válido ressaltar que

a  maioria  dos  e-Sports  modernos  seguem  padrões  semelhantes  de  cenário

competitivo: grandes palcos, grande número de fãs e espectadores, transmissões

profissionais regadas à estatísticas e comparações, e jogadores profissionais, bem

32No LoL, a economia individual e da equipe deve ser gerenciada a partir da captação de recursos
em  ouro  (virtual)  e  consequente  investimentos  em  itens  para  a  melhoria  dos  personagens.  Um
personagem ou equipe pode recolher recursos através da morte de minions, da morte de campeões
inimigos, da destruição de torres, entre outros. Alguns desses elementos são relevantes em termos
de estratégia porque alteram a dinâmica momentânea do jogo, como é o caso dos minions, que são
“disparados” pelo sistema em períodos específicos de tempo. Os minions são unidades geradas pelo
mapa, para cada time, em ondas, em certos intervalos de tempo, que avançam sobre as rotas e se
encontram com a onda inimiga. Elas se dividem em três tipos: canhões - maiores, com mais pontos
de vida e resistência, que atacam de longe e dão mais ouro; corpo-a-corpo, menores, com nível
intermediário  de pontos de vida e resistência, dão um valor intermediário  de ouro;  e à distância,
tropas que atacam de longe, menos resistentes e que dão menos ouro.

33O controle sobre a economia do adversário é relevante para que na hora das lutas entre equipes
não haja disparidade entre poderes adquiridos através de itens, o que poderia acarretar na derrota do
personagem ou equipe no jogo.

34Rotações são os movimentos executados pelo jogador dentro da arena de batalha, de modo a não
ficar ocioso enquanto não estiver executando uma ação específica na batalha. Ficar parado significa,
não apenas deixar de coletar recursos do adversário, mas também perder recursos próprios, pela
inação.

35Tradução do autor. No original: “eSports” is an area of sport activities in which people develop and
train mental or physical abilities in the use of information and communication technologies.
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como criadores de conteúdo, exaltados como ídolos - um cenário semelhante aos

esportes tradicionais.
League of Legends é um jogo de estratégia em tempo real para computador

(RTS), também alocado na subcategoria de Multiplayer Online Battle Arena (MOBA),

ou Arena de Batalha Online Multijogador. Lançado na modalidade “teste aberto”, no

ano de 2009, pela desenvolvedora norte-americana Riot Games, LoL foi projetado

durante três anos, desde a criação da empresa, em 2006. A Riot, na época de sua

fundação,  se  apresentava  como  “uma  desenvolvedora  de  jogos  independente

sediada  em  Los  Angeles,  fundada  através  de  um  fundo  de  investimento  das

empresas de capital de risco Benchmark e Firstmark” (RIOT, 2008, p.236).
Jogos  da  categoria  MOBA  possuem  características  em  comum:  são

disputados em um terreno de jogo que não se altera, por equipes pré-definidas, com

o objetivo de destruir a base adversária.LoL buscou referências em outros jogos do

mesmo  estilo  que  já  haviam  conquistado  certo  prestígio  dentro  da  comunidade

gamer internacional: Defense of the Ancients, o DotA (ainda em sua primeira versão,

uma modificação de outro jogo, Warcraft III); e Heroes of Newerth, o HoN. Ambos

são  bons  exemplos  de  MOBAs  que  antecederam  LoL e  mantém uma  base  de

jogadores  muito  grande,  como  no  caso  de  DotA 2  (a  segunda  versão  do  jogo,

lançada  de forma independente de Warcraft  em 2009).  Os três  possuem muitas

semelhanças em estratégias e muitos jogadores migraram de um para outro jogo -

migração que trouxe até mesmo programadores de um jogo para o outro.

Duas  personalidades  importantes  envolvidos  com  o  mod  DotA estiveram
envolvidas na criação de LoL: Steve “Guinsoo” Freak e Steve “Pendragon”
Mescon.  Guinsoo foi  o  principal  desenvolvedor  do mapa de WC3 durante
anos, e Pendragon era o administrador do principal fórum de discussão onde
jogadores entusiastas de DotA se encontravam (KAZUO, 2014, p.30).

No universo  de  League,  os  jogadores  são  conhecidos  como invocadores,

estes  controlam  campeões  (personagens)  que  progridem  de  nível  acumulando

experiência ao longo da partida, que podem ultrapassar a barreira de uma hora de

jogo,  como  acabar  em  poucos  minutos.  O  jogo  tem  um  começo  e  fim  bem

determinados e estratégias únicas de acordo com as características dos jogadores e

campeões escolhidos. Uma partida de LoL é disputada por dois times, compostos

por cinco jogadores, em Summoners Rift – o Vale dos Invocadores.

36Tradução do autor. No original: Riot Games, Inc. is an independent Los Angeles-based video game
online video game developer and publisher, funded by venture capital firms Benchmark Capital and
Firstmark Capital as well as China’s largest internet and online gaming company, Tencent.
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Figura  5:  O  Vale  dos  Invocadores.  Em  amarelo  os  caminhos  (rotas)  que  conectam  as  bases
adversárias, entre elas a selva.Fonte: Montagem do autor a partir do mapa de LoL visto de cima.

A progressão dentro da partida depende de diversos fatores, como absorção

de  experiência  advinda  de  monstros  neutros,  tropas  e  dos  abates  de  outros

jogadores, além dos itens comprados com o acúmulo de ouro colhido dessas tropas

- os minions. Dentro da equipe, cada jogador tem uma função e responsabilidades

de acordo com sua posição no mapa.
No Vale dos Invocadores, três são as rotas que ligam uma base até a outra:

topo, meio e  bot  (abreviação de “Bottom”, do inglês, baixo). Também há o terreno

que liga  essas  rotas:  a  selva.  No topo,  a  variabilidade dos campeões se dá de

acordo  com  a  estratégia  da  equipe  e  do  estilo  pessoal  do  jogador,  porém  a

predominância de personagens com características de tanque - que possui  altos

valores defensivos - e lutadores - personagens de boa mobilidade e capacidade de

distribuir dano considerável - é notada. O jogador que ocupa a selva atua como um

coringa dentro da equipe pois, além de obter seus próprios recursos nessa parte do

mapa, abatendo monstros neutros, rotaciona (se movimenta no mapa) para ajudar

seus companheiros a conquistar visão, território ou abates.
As rotas do meio e inferior são reservadas aos carregadores:  são eles os

jogadores chave na distribuição de dano da equipe. O jogador que ocupa a rota do

meio pode assumir  um papel  de assassino -  campeões de alto  risco  e  grandes

recompensas - ou de um mago controlador - mais seguro, preocupado em acumular

recursos  visando  partidas  mais  longas.  Já  a  rota  inferior  é  ocupada  por  dois

jogadores, suporte e atirador, que atuam como uma unidade em prol do atirador.

Esse deve acumular o máximo de recursos possível, pois será a peça do time que
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constantemente irá atacar os adversários à distância. A função de suporte é crucial

no controle da visão e dos objetivos,  pois se trata de um jogador que não deve

eliminar monstros, tropas ou adversários. Ele é encarregado também de proteger os

carregadores.
Ao avançar nas rotas, o jogador encontrará as torres.

As  Torres  são  poderosas  estruturas  defensivas  que  guardam  as  rotas
distribuídas a intervalos regulares, atacando os inimigos que se aproximam
com rajadas letais de energia. Como as tropas, elas preferem atacar outros
alvos a você, a menos que você comece a lutar com outro campeão dentro da
área de alcance da torre.  Uma Torre hostil  só ataca você se você estiver
atacando um campeão inimigo ou se você for o último alvo ao alcance (RIOT
GAMES, 201637).

Quando o jogador chega até a base adversária,  derrubando todas as três

torres de determinada rota, encontra o inibidor.
Estruturas importantes conhecidas como inibidores estão localizadas onde as
rotas se ligam à base nos dois lados do mapa. Destruir um inibidor cria uma
poderosa  super-tropa  toda  vez  que  novas  tropas  surgem  na  rota.  Super-
tropas são extremamente resistentes, ideais para liderar a investida contra o
nexus inimigo. Os inibidores ressurgem depois de cinco minutos — aproveite
sua vantagem nesse intervalo.Destruir os três inibidores de um inimigo fará
com que surjam duas super-tropas em cada rota toda vez que tropas são
criadas  (RIOT GAMES, 201638).

A partida acaba quando um dos times consegue destruir o nexus, localizado

“no  coração  de  cada  base.  Protegido  por  duas  Torres,  o  Nexus  é  “a  estrutura

responsável  por  fazer  surgir  tropas  periodicamente  nas  rotas”  (RIOT  GAMES,

201639).
Uma partida competitiva de League of Legends é composta por dois estágios:

a seleção dos campeões e o jogo em si.  Durante a seleção de campeões, cada

equipe  pode excluir  três  personagens da disputa,  com escolhas  em turnos  -  os

conhecidos bans, ou banimentos. Após os bans, vêm as escolhas: os picks. O time

que começou banindo também tem a vantagem de começar escolhendo,  porém

perde  a  vantagem da  última escolha,  que  pode  ser  reservada  para  um embate

específico de personagens em alguma posição - em geral essa escolha é guardada

para os jogadores do topo ou do meio, pois podem “counterar” seu adversário. O

termo vem do inglês counter-pick, em português, contra-escolha.

37Disponível em http://gameinfo.br.leagueoflegends.com/pt/game-info/get-started/new-player-guide/

38Ver nota acima.

39Ver nota 37.
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Esse é o primeiro momento estratégico do jogo,  quando algum time pode

adquirir vantagem sobre o outro. Já em seu primeiro momento, LoL procura medir a

valoração de trocas por parte de seus jogadores - “O que vale mais a pena: escolher

primeiro e garantir aquele personagem forte para um jogador importante da equipe

ou escolher por último e garantir um personagem que explora a fraqueza de seu

adversário?”.
É  possível  observar,  na  imagem  subsequente,  como  funcionam  os

banimentos e escolhas numa partida competitiva de LoL: nos cantos inferiores estão

os banimentos de cada time,  na ordem em que aconteceram. A equipe da H2K

começou o procedimento através da primeira escolha de banimento, representada

pelo retângulo vermelho. Os números, em branco, representam o turno em que o

personagem  foi  escolhido.  Portanto,  a  equipe  H2K,  em  sua  primeira  escolha,

selecionou o personagem para o jogador Odoamne. Na sequência,  representada

pelo retângulo amarelo,  a segunda rotação de escolha -  dessa vez pelo time da

ANX,  que  selecionou  dois  personagens  para  os  jogadores  Smurf  e  PvPStejos,

respectivamente. Na terceira, quarta e quinta rotações os jogadores selecionaram

dois  personagens  por  vez,  até  que  restou  a  última  escolha,  representada  pelo

retângulo  preto  e  pelo  número  seis.  Na  ocasião,  todo  o  time  da  H2K  já  havia

selecionado seus personagens para a partida, dando uma janela de oportunidade

para a ANX fazer uma escolha forte conta algum personagem escolhido pela H2K.

.
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Figura 6: Tela de seleção de campeões durante a partida entre H2K e ANX, durante o Campeonato 
Mundial de 2016. Fonte: LoL Esports40.

Durante a seleção de campeões, os comentaristas e narradores dispõem de

estatísticas  como porcentagem de  vitórias  de determinado  personagem,  quantas

vezes  ele  foi  escolhido  ou  banido  no  campeonato,  percentual  de  vitória  de  tal

jogador com tal personagem: uma infinidade de dados que propiciam análises bem

embasadas  para  que  o  espectador  compreenda  o  que  e  porque  as  coisas

aconteceram  daquela  forma.  É  prática  comum  a  apuração  individual  de  cada

comentarista  convidado  ou  analista.  Posteriormente  abordaremos  a  composição

usual das bancadas de transmissão e seus componentes.
Ao redor do mundo, o LoL possui onze servidores: América do Norte, Europa

Oeste,  Leste  e  Nórdica;  Américas  Latina  Norte  e  Sul,  Brasil,  Turquia,  Rússia,

Oceania, Japão e Coreia do Sul. O primeiro deles foi o servidor norte americano,

lançado  junto  com o  jogo  em  outubro  de  2009.  Em  sequência  vieram  os  dois

servidores europeus do oeste e leste-nórdico, em julho de 2010. No mesmo mês,

chegou  o  servidor  do  sudeste  asiático.  Em  2011,  o  servidor  coreano.  No  ano

seguinte, os servidores brasileiro e turco. Em 2013 chegaram os servidores para a

américa latina nas regiões norte e sul e na Rússia. O último servidor lançado foi o

japonês, em março de 2016. 
Em julho de 2011, um dos diretores da desenvolvedora Riot Games, Marc

Merril,  veio  a  público,  no  fórum  utilizado  como  meio  de  comunicação  entre  a

empresa e sua base de jogadores, para expôr o crescimento da comunidade ativa

de jogadores de LoL. Em apenas dois anos desde seu lançamento, a população de

jogadores supera a de países como Bélgica, Bolívia e Senegal, por exemplo41.

[...] 15 milhões de pessoas se registraram para ser jogadores de League of
Legends. Cada mês, mais de quatro milhões de pessoas logam para jogar.
Por dia, quase um milhão e meio de jogadores jogam LoL juntos. Nos picos,
mais de 500 mil pessoas na América do Norte e Europa estão jogando ao
mesmo  tempo.  Em  média,  mais  de  10  jogos  de  LoL começam  a  cada
segundo de cada dia.  [...]  O crescimento  fenomenal  que experimentamos
este ano não se limitou apenas à base de jogadores. Riot Games em si é
agora mais de cinco vezes maior que o tamanho que era quando lançamos
League  of  Legends  em  outubro  de  2009,  contando  com  mais  de  300
funcionários  em  quatro  cidades  diferentes  em  três  continentes  (MERRIL,
201142).

40Disponível em: http://br.lolesports.com/noticias/1c5355f2-8a62-484f-bae8-ea634643e760.

41Lista  de  países  por  população.  Disponível  em:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa
%C3%ADses_por_popula%C3%A7%C3%A3o
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Apenas  quatro  meses  depois,  em  novo  pronunciamento  oficial  feito:  em

novembro,  a Riot  Games informava que a população de jogadores mais do que

dobrou - 32 milhões e meio de contas registradas, 11 milhões e 500 mil jogadores

ativos por mês, quatro milhões e 200 mil jogadores diários e picos de um milhão e

300 mil  jogadores conectados simultaneamente ao redor  do mundo. Diariamente

mais de 10 milhões de horas eram jogadas - LoL havia se tornado um fenômeno

absoluto de consumo. Tão importante que chegou a ultrapassar nomes como as

cantoras Katy Perry e Taylor Swift em número de inscritos em canais do Youtube

(RIOT, 201143).
No ano seguinte, mais uma vez a população de jogadores de LoL dobrou para

mais de 70 milhões, espalhados por 145 países ao redor do mundo. O número de

contas criadas chegou a 32 milhões e o número de jogadores ativos diariamente

subiu para 12 milhões. Nos picos, três milhões de jogadores simultâneos. No total,

mais de um bilhão de horas de LoL eram jogadas por dia, na época. Rapidamente,

LoL se tornou o jogo mais jogado do mundo em número de horas jogadas por mês

(RIOT, 201244).
Em 2013, já consagrado como o jogo mais jogado no mundo, LoL ganhou

espaço na reconhecida revista americana Forbes, após, mais uma vez, surpreender

no crescimento de sua população de jogadores: “27 milhões de pessoas jogam o

jogo diariamente, em picos de 7,5 milhões de jogadores ativos simultaneamente. No

total, 67 milhões de pessoas jogam LoL todos os meses” (FORBES, 201445).
Os dois anos seguintes foram de silêncio por parte da empresa, que abdicou

de trazer atualizações sobre o número de jogadores. Essa política se manteve até

42Tradução do autor. No original: “As of today, 15 million people have registered to become League of
Legends players.  Each month,  over  4 million people  log in  to play.  And on each day,  1.4  million
summoners play League of  Legends together.  When we’re at our busiest, over 500,000 people in
North America and Europe are in game at the same time. On average, more than 10 games of League
of  Legends  start  every  second  of  every  day”.  Disponível  em:
http://forums.euw.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=337971

43Tradução  do  autor.  No  original:  http://riot-web-
static.s3.amazonaws.com/images/news/November_2011/2011_11_17_lol_numbers/riot_lol_infographi
c_full.jpg  Disponível  em:  http://www.riotgames.com/articles/20140910/508/115-million-playing-lol-
each-month

44Infográfico: http://majorleagueoflegends.s3.amazonaws.com/lol_infographic.png

45Tradução do autor.  No original:  “Riot  reports  that  27 million  people  play  the  game daily,  while
concurrent players peak at 7.5M. In total, 67 million players play the game every month.” Disponível
em: http://www.forbes.com/sites/insertcoin/2014/01/27/riots-league-of-legends-reveals-astonishing-27-
million-daily-players-67-million-monthly/#3c0e87613511
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que, em entrevista ao site Polygon, Marc Merril revelou que “após sete anos de vida

do jogo, o número de jogadores ultrapassou 100 milhões” (POLYGON, 201646).

2.1.1 A evolução do cenário profissional no mundo

Após o fim da fase de testes, a Riot Games lançou o sistema de temporadas

anuais. Isto é, cada competição tinha um peso para o ranqueamento da equipe em

âmbito mundial. Também durante a primeira temporada foi lançado o sistema de filas

ranqueadas, permitindo que jogadores, então amadores, buscassem os holofotes do

servidor tentando ser os jogadores com mais pontos somados na tabela ranqueada.

Dessa  forma começou o  estímulo  ao  jogo  competitivo,  que  resultou  no  primeiro

campeonato mundial organizado pela Riot Games, durante a Dreamhack Summer,

em Jönköping, Suécia.

Para os invocadores que ainda não ouviram falar sobre a Dreamhack, trata-se
do maior  festival  digital  do  mundo,  detentor  do  título  de  maior  LAN party
segundo o Guiness, livro dos recordes. A Dreamhack Summer é um evento
de quatro dias, 24 horas por dia, para jogadores de todas as idades e com
atividades para todos. Também é reconhecida como um destino dos eSports,
com uma extensa agenda de torneios para jogadores de todos os níveis de
habilidade -  do casual  ao profissional  -  e notáveis  valores em dinheiro de
premiação para os vencedores (MATTMARCOU, 201147).

Durante a primeira temporada, houveram torneios de LoL em eventos como a

World  Cyber  Games  e  a  Intel  Extreme  Masters  -  outra  franquia  de  renome  no

universo dos e-Sports. Aproximadamente 50 torneios profissionais foram disputados

por mais  de dois  mil  competidores.  Esses torneios registraram aproximadamente

150  mil  espectadores  únicos  (MATTMARCOU,  2011).  Ao  final  da  temporada,  o

Campeonato Mundial, vencido pela organização europeia Fnatic, atraiu, “durante o

final de semana, mais de 1.690.000 espectadores ligados na cobertura ao vivo da

competição, com 215.000 par de olhos colados na partida final” (RIOT, 2011, p. 148). 
É verdade que a organização do campeonato e a qualidade das transmissões

ainda  estavam muito  distantes  do  contexto  atual,  entretanto,  para  uma  primeira

46Tradução do autor. No original: “ In 2014, the last time that Riot publicly gave out player numbers, it
stated that 67 million people were playing each month. Now, seven years into the game’s life, that
number has surpassed 100 million.” Disponível em: http://www.polygon.com/2016/9/13/12891656/the-
past-present-and-future-of-league-of-legends-studio-riot-games

47Tradução do autor.  No original: “For our summoners that haven’t  heard of Dreamhack, it  is  the
world’s largest digital  festival  and holds the official  record as the world’s largest  LAN party in the
Guinness Book of Records.DreamHack Summer is a four-day, 24/7, all-ages event for gamers, but
with activities for everyone. DreamHack is also a recognized eSports destination, with an extensive
schedule of tournaments for gamers of all skill levels – from casual to professional – and noteworthy
cash  prizes  for  winners.”  Disponível  em:
http://forums.na.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=639843&page=1#post7664866
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edição  do  torneio,  os  números  foram  surpreendentes.  Situações  inusitadas

aconteceram  -  como  fãs  assistindo  os  jogos  atrás  dos  jogadores,  como  lembra

“Xpecial”,  um  dos  jogadores  mais  populares  do  cenário  norte-americano,  em

entrevista especial ao site da Riot Games.

Foi  a  interação  mais  intimista  que  tivemos  com  os  fãs.  Eles  literalmente
estavam  atrás  de  nós.  As  pessoas  podiam  mexer  nas  nossas  cadeiras
enquanto jogávamos, tocar nosso cabelo. Realmente incomodava. Reginald
[companheiro de equipe] ficava reclamando que alguém estava tocando na
sua cadeira. Ele é o tipo de jogador que realmente fica incomodado com isso,
estava  divertido  demais  ler  suas  reclamações  no  chat  de  equipe  (RIOT,
201549).

Figura 7: Espaço cedido pela organização da Dreamhack para as partidas de LoL. Do outro lado do
tapume  branco  estava  a  equipe  adversária  da  Fnatic,  que  aparece  jogando.  Atrás,  alguns
espectadores acompanham os profissionais jogando. Fonte: LoL Esports50.

Assim como para os jogadores, a infraestrutura disponível para transmissão e

para os narradores era limitada.

48Tradução do autor. No original: “Over the course of the weekend, over 1,690,000 viewers tuned into
the live tournament coverage, with 215,000 eyeballs glued to the championship match”. Disponível
em:
http://www.riotgames.com/sites/default/files/uploads/110627_NEWS_lol_seasononechampionships.pdf

49Tradução do autor.  No original:  "It  was the most intimate fan interaction we had. Because fans
would literally be behind us. People could mess with our chairs while we play, touch our hair. It was
actually really annoying," Alex "Xpecial" Chu recalls. "[Andy "Reginald" Dinh"] kept complaining that
someone was touching his chair. He's the sort of player that gets really annoyed by that, and it was
really  funny  listening  to  him  complain  on  teamchat."  Disponível  em:
http://2015.na.lolesports.com/articles/worlds-rising-look-back-season-1-championship.

50Disponível  em:  http://2015.na.lolesports.com/articles/worlds-rising-look-back-season-1-
championship
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Figura 8: A dupla de narradores “RivingtonThe3rd” e “Phreak” durante a final do primeiro Campeonato
Mundial  organizado pela Riot  Games.  Ambos  seguem como os principais  narradores  do  cenário
norte-americano e mundial em 2016. Fonte: YouTube51.

O palco da primeira final também era bastante humilde quando comparado

com os atuais  megaeventos,  cheios  de luz e  efeitos  que  aguçam a emoção do

torcedor. Pouco mais de 400 pessoas assistiram ao vivo a equipe europeia Fnatic

vencer a francesa Against All Authority.

Figura 9: Registro da partida final do primeiro Campeonato Mundial de LoL. À esquerda, a equipe 
francesa Against All Authority. À direita, a campeã Fnatic.Fonte: LoL Esports52.

51Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bMTI1kYG4h0.
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Na sua segunda temporada, o circuito profissional distribuiu cinco milhões de

dólares ao longo do ano, em diversos torneios. O grande encerramento aconteceu

em outubro, com a realização do Campeonato Mundial da segunda temporada, que

contou com 12 equipes de diferentes países e distribuiu dois milhões de dólares em

premiações, sendo um milhão para a equipe campeã, a taiuanesa Taipei Assassins.

A competição ocorreu no Galen Center Arena, ginásio da Universidade do Sul da

Califórnia, localizada em Los Angeles, Califórnia. (LEAGUEPEDIA, 201653).
Após a  competição,  a  Riot  Games disponibilizou  os  números da  segunda

edição de seu maior torneio: oito mil pessoas acompanharam pessoalmente, mais

de  oito  milhões  de  espectadores  únicos  via  televisão  e  streaming,  sendo

aproximadamente  dois  milhões  e  meio  de  espectadores  oriundos  das  televisões

coreanas e chinesas. Em seu pico, mais de um milhão e 100 mil pessoas assistiram

a  grande  final  da  competição.  No  total,  durante  todo  o  campeonato,  foram

consumidas mais de 24 milhões de horas de League of Legends (RIOT, 201254). De

acordo com a empresa, esse foi então o maior evento de e-Sports na história até

aquele  momento.  Em comparação,  a  transmissão do casamento  real  inglês,  em

2011,  reuniu  300  mil  pessoas  ao  vivo  simultaneamente.  Os Jogos  Olímpicos  de

Londres 2012, transmitidos via Youtube, chegaram à 500 mil pessoas em seu pico

(The Verge, 201355). 

52Disponível  em:  Fonte:  http://2015.na.lolesports.com/articles/worlds-rising-look-back-season-1-
championship

53Disponível em: http://lol.gamepedia.com/Season_2_World_Championship#cite_note-1

54Disponível  em:  http://www.riotgames.com/articles/20150519/549/league-legends-season-two-
championship

55Disponível  em:  http://www.theverge.com/2013/11/19/5123724/league-of-legends-world-
championship-32-million-viewers
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Figura 10: Palco da final do Campeonato Mundial da segunda temporada: 8 mil pessoas 
acompanhando presencialmente. Fonte: In 2 LoL56.

Em comparação à primeira transmissão de Campeonato Mundial, a segunda

temporada demonstrou uma preocupação grande por parte da Riot Games com a

qualidade  e  com  o  espetáculo.  A estrutura  do  Galen  Center  estava  totalmente

voltada ao torneio de League of Legends, diferente do primeiro Mundial, disputado

em  um  estande  durante  uma  feira  gigante  como  a  Dreamhack.  Os  narradores

passaram se vestir de maneira formal, com uso de camisas e paletós; bem como o

uso de uma bancada,  lembrando os programas esportivos  norte-americanos.  No

evento o primeiro conceito de apresentador de palco foi apresentado, na ocasião,

uma dupla, que introduzia as equipes. Junto dessa apresentação, apareceram as

primeiras interfaces digitais das transmissões -  ao anúncio dos jogadores, surgia um

quadro com seu nome, posição,  idade, entre  outros dados básicos.  Nota-se que

ainda  não  havia  um  trabalho  gráfico  com  as  estatísticas,  que  não  eram  tão

aprofundadas nas análises dos comentaristas.
Comprovado o sucesso de consumo e competitividade, em 2013, foi lançado

o circuito profissional de League of Legends: a League of Legends Championship

Series (LCS), organizada pela Riot Games. Ela começou nos Estados Unidos e na

Europa, num formato de liga,  dividida em dois turnos,  disputados no verão e na

primavera, com 8 times participantes em cada liga. O modelo de competição era de

turno e returno duplo, ou seja, as equipes se enfrentavam quatro vezes ao longo da

56Disponível  em:  https://www.in2lol.com/en/news/4459-the-aftermath-of-the-season-2-world-
championship.
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temporada  regular,  que  durava  dez  semanas.  Os  seis  primeiros  colocados

avançavam à fase de mata-mata,  com os  dois  primeiros  pulando direto  para as

semifinais, enquanto os demais classificados (do 3º ao 6º) disputavam uma partida

eliminatória  em  fase  de  quartas  de  final.  Ao  final  de  cada  turno,  de  verão  e

primavera, eram disputadas partidas entre os times que ficaram nas últimas duas

posições da tabela contra times que lideravam o ranking amador online, para definir

as vagas do próximo turno, proporcionando competitividade do topo ao fundo da

tabela. Enquanto uns lutam pela classificação, outros lutam para manter suas vagas.
Para a primeira temporada da LCS, o conceito de transmissão via estúdio deu

seus primeiros passos. A cada rodada os times e profissionais encarregados pela

transmissão se encontravam nos estúdios da Riot Games, em Los Angeles, Estados

Unidos; e Colônia, Alemanha, para as disputas semanais das ligas norte-americana

e europeia. Dessa forma, se tornou habitual para os analistas fazer a apuração de

dados estatísticos relevantes para o público, como os campeões mais jogados, os

mais  banidos,  entre  outros.  Após  uma  temporada  inteira  da  LCS  transmitida,  o

Mundial  seguiu  na  mesma  linha,  demonstrando  uma  evolução  na  prática  dos

profissionais, mas ainda sem todos os recursos visuais que vimos em 2016.
A chegada da LCS e o crescimento do cenário abriram caminho para um

importante passo dado pelos Estados Unidos, sacramentando a profissionalização

dos e-Sports: a Liga e os jogadores sob contrato passarem a ser reconhecidos como

profissionais. Dessa forma, a LCS passou a receber suporte governamental, assim

como a NBA, NFL e NHL -  ligas profissionais de basquete,  futebol  americano e

hockey, respectivamente. O reconhecimento também facilitou a vida de estrangeiros

que vinham ao país competir e, frequentemente, tinham problemas com visto - dali

adiante, qualquer jogador de LoL, devidamente inscrito em uma equipe profissional

integrante da Liga ou inscrita para competição nos Estados Unidos, poderia obter

visto de entrada no país sem maiores dificuldades.
Dustin Beck, vice presidente de e-Sports da Riot Games, relatou a conquista

em entrevista ao site Polygon.

Agora temos a mesma designação profissional de ligas como a NBA, NHL ou
outra liga esportiva profissional. Isso abre espaço para jogadores profissionais
de League of Legends se transferirem para os times dos Estados Unidos. É
como David Beckham vindo para o LA Galaxy. [...]  Foi um processo longo,
tivemos  que  conseguir  apoio  dos  participantes  e  provar  que  isso  era
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consistente, uma carreira viável e que pessoas podem fazer a vida jogando
(POLYGON, 201357).

Em outubro de 2013, os olhos do mundo dos e-Sports mais uma vez estavam

voltados ao Campeonato Mundial da terceira temporada. Campeões e vices da LCS

garantiram suas vagas de forma direta, bem como os campeões e vices de outras

ligas ao redor do mundo, similares e parceiras da LCS, como é o caso da LoL Pro

League (China), LoL Champions Coreia (LCK) e a League Master Series (Taiwan,

Hong-Kong). Além disso, o palco mais uma vez aumentou: o campeonato aconteceu

no  Staples  Center,  uma  das  arenas  esportivas  mais  famosas  do  mundo,  com

capacidade para 21 mil pessoas e casa de times do cacife de Los Angeles Lakers e

Clippers  (basquete).  A cereja  do  bolo  foi  o  anúncio  oficial  de que  a  Coca  Cola

entraria como patrocinadora da Challanger Series - o circuito amador dos Estados

Unidos, também organizado pela Riot Games e com disputas online. A quebra do

paradigma de que tudo era apenas um jogo de videogame, ficava pra trás. 
O Campeonato Mundial da terceira temporada também ficou marcado pelo

anúncio da parceria entre a empresa Coca-Cola e a Riot Games. A gigante mundial

entraria  ali  como  principal  patrocinadora  da  Challanger  Series  da  temporada

seguinte, uma segunda divisão da LCS, disputada online, que passaria a levar o

nome  de  Coke  Zero  Challanger  Series  e  a  ter  sua  fase  final  disputada

presencialmente, como acontece na temporada completa da LCS. Para o diretor de

jogos globais, Matt Wolf, em entrevista ao próprio site da companhia, aquele era o

momento de abraçar a causa dos e-Sports.

Agora é a hora perfeita para se envolver com a apaixonada comunidade de
League of Legends e para ajudar no crescimento dos eSports. [...] Somente
os melhores jogadores tem uma chance na LCS [...] Queremos abrir caminho
para os amadores chegarem no nível profissional e ganharem experiência no
grande palco, jogando por grandes prêmios (COCA-COLA, 201358).

57Tradução do autor. No original: “Now we have the same designation as the NBA or NHL or other
professional sports leagues. This opens the gates for other professional League of Legendsplayers to
make the transfer to U.S. teams. It's like David Beckham coming to LA Galaxy. [...]  It  was a long
process. We had to get endorsements from participants and prove that this is a consistent, viable
career  path  and  people  can  make  a  living  playing  games.”  Disponível  em:
http://www.polygon.com/2013/7/12/4518936/competitive-gaming-recognized-in-u-s-as-a-pro-sport

58Tradução do autor. No original: “Now’s the perfect time to get involved with the passionate League
of Legends community, and to help support and grow eSports,” said Matt Wolf, head of global gaming
at Coca-Cola. Only the best of the best players have a shot at the LCS,” he explains. “We want to
open up the league and give amateurs a way to break in to the professional ranks and earn valuable
experience  competing  on  a  bigger  stage  for  higher  stakes.”  Disponível  em:  http://www.coca-
colacompany.com/stories/game-on-coke-zero-riot-games-launch-league-of-legends-challenger-series-
to-give-amateurs-a-path-to-the-pros
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Já em sua terceira edição, o Campeonato Mundial estabeleceu um padrão:

em todos os anos, o número de espectadores aumentou.

Em quatro de outubro, mais de 32 milhões de fãs de eSports assistiram a
equipe coreana SK Telecom T1 derrotar a chinesa Royal Club em um Staples
Center lotado - a casa dos esportes profissionais em Los Angeles. No pico,
mais de oito milhões e meio de fãs estavam conectados simultaneamente
(RIOT, 201359).

Os  oito  milhões  e  meio  de  espectadores,  que  configuraram  o  pico  de

audiência, superaram os números das transmissões online da CBS do SuperBowl

XLVII, considerado o maior evento esportivo do mundo em termos de marketing e

direitos  televisivos,  que  alcançou  aproximadamente  três  milhões  de  pessoas

simultaneamente (McCormick, 2013). No ano seguinte, a apuração de estatísticas

passarou a ser trabalho da equipe de produção, que utilizava diretamente na tela do

espectador a imagem com os números do jogador em questão. Um primeiro passo

em direção ao moderno layout de dados que vimos na edição do Mundial 2016.
Na quarta temporada, o Campeonato Mundial atravessou o mundo até a Ásia,

berço dos e-Sports, para a mais impactante experiência que o universo de LoL havia

visto.  Quatro cidades sediaram o evento.  Na fase de grupos,  Singapura (cidade-

estado) e Taipei, em Taiwan, foram as escolhidas. Nessa fase da competição, cada

cidade recebeu jogos de dois grupos de competidores - os quatro grupos tiveram, ao

todo, 16 times inscritos. Em Singapura as partidas aconteceram entre 18 e 21 de

setembro  daquele  ano.  Dois  outros  grupos  jogaram  em  Taipei,  de  25  a  28  de

setembro. As equipes jogaram entre si duas vezes, totalizando seis jogos por grupo,

12 por sede e 24 no total da primeira fase (Leaguepedia, 201660).
As quartas de final foram jogadas em Busan, na Coreia do Sul, entre os dias

três e seis de outubro; para as semifinais, em 11 e 12 de outubro, e a grande final,

no  dia  19  de  outubro,  a  sede  foi  Seul.  Na  ocasião,  40  mil  pessoas  assistiram

presencialmente  no  Estádio  de  Seul  o  embate  onde  os  coreanos  da  Samsung

Galaxy  White  vencerem  os  chineses  da  Star  Horn  Royal  Club.  Os  campeões

arrebataram  o  caneco  e  um  prêmio  em  dinheiro,  de  um  milhão  de  dólares.  O

59Tradução do autor. No original: “On October 4, over 32 million esports fans watched Korea’s SK
Telecom T1 defeat China’s Royal Club in front of a sold-out Staples Center – LA’s home for pro sports.
At peak, more than 8.5 million fans were watching at the same time. But more important than the
numbers was how it felt to be a part of this event. Sure, the fans gathered in the Staples Center had
fun.”  Disponível  em:  http://www.riotgames.com/articles/20131119/999/league-legends-esports-fans-
gather-big-numbers-watch-world-championship

60Disponível em: http://lol.gamepedia.com/Riot_-_World_Championship_2014
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cerimonial do evento contou com a abertura da banda Imagine Dragons, famosa na

época pelo hit  Radioactive  e autora da música tema da competição, Warriors.  O

Mundial  de  2014  foi  o  primeiro  a  contar  com  uma  equipe  brasileira  entre  os

participantes:  a  KaBuM!  e-Sports  venceu  a  equipe  PEX,  em  um  torneio  de

repescagem entre as regiões de menor influência no cenário mundial, para confirmar

sua vaga.
O evento teve cobertura completa e internacional, transmitido para 19 idiomas

através de 40 parceiros credenciados. 

No total, ao longo do percurso de Taipei até Seul, vimos 288 milhões de visualizações
cumulativas diárias. Esse número é calculado através dos visualizadores únicos de
cada dia e somando-os (vale ressaltar que a maioria dos fãs assistiu mais de um dia,
sendo contado cada vez que conectou).  Isso se soma a mais de 179 milhões de
horas  de  eSports  assistidas  ao  vivo,  online,  ao  redor  do  mundo.  Colocando  em
perspectiva, fãs assistiram em um total de 70 milhões de horas no Mundial da terceira
temporada. [...] Durante a final [...] o pico de espectadores (o maior número de fãs
assistindo ao mesmo tempo) foi de 11,2 milhões - um aumento dos 8,7 milhões em
2013.  Ao todo,  visualizadores únicos caíram para 27 milhões,  dos 32 milhões da
edição  anterior.  Durante  as  finais,  fãs  permaneceram  conectados  em  média  67
minutos, o que bate a média de 42 minutos em 2013 (RIOT, 201461).

O crescimento de LoL estava ali representado, no estádio de Seul, diante de

40.000  pessoas  –  naquele  mesmo palco,  em 2002,  o  Brasil  erguera  a  taça  do

pentacampeonato  mundial  de  futebol.  A partir  da  edição  de  2014  o  padrão  de

transmissão teve poucas alterações, além do crescimento no número de sedes e

magnitude  dos  palcos  -  as mais  significantes  foram na qualidade das  interfaces

gráficas das transmissões, cada vez mais identitárias com o estilo norte-americano

de jornalismo: muitos números, dados que somem e aparecem, votações online para

o público, interação via hashtags nas redes sociais, entre outros.
Os dois anos seguintes foram de manutenção do sucesso já conquistado pelo

LoL no mundo dos e-Sports. O Mundial da quinta temporada, inspirado no sucesso

da edição anterior,  viajou até a Europa e se dividiu em quatro sedes:  a fase de

grupos foi em Paris, na Le Dock Pullman Arena; as quartas de final na Wembley

61Tradução do autor. No original: “In total, across all stages from Taipei to Seoul, we saw 288 million
cumulative daily unique impressions. This is a familiar metric that’s calculated by taking the unique
viewers every day and adding those numbers (but as most fans watched more than one day of the
competition,  it  counts  every day theytune in).  This  adds up to  over  179 million  hours  of  esports
watched live online across the world. To put this in perspective, fans watched an overall total of 70
million hours online of the Season 3 World Championship. [...] During the final showdown between
Samsung White and Royal Club, the peak concurrent viewers (the highest number of fans watching at
once) was 11.2 million - a climb from 8.7 million in 2013. Overall total unique viewer count for the finals
came in at 27 million, from 32 million in 2013. During the Finals, fans tuned in for an average online
viewtime  of  67  minutes,  which  beat  2013’s  average  of  42  minutes.”  Disponível  em:
http://www.riotgames.com/articles/20141201/1628/worlds-2014-numbers.



49

Arena,  em  Londres  na  Inglaterra;  as  “semis”  ocorreram  em  Bruxelas,  na  Expo

Bruxelas; e a grande final na Mercedes-Benz Arena, em Berlim, na Alemanha. O

público  mais  uma vez superou  o  ano  anterior:  ao longo  dos  quatro  estágios do

campeonato, foram assistidas 360 milhões de horas de League of Legends, quase

dobrando  as  194  milhões  de  horas  consumidas  na  edição  anterior;  foram  334

milhões de espectadores únicos acumulados, mais de 50 milhões em relação ao

Mundial 4; na final entre SKT T1 e Koo Tigers, disputada na Mercedes-Benz Arena

(estádio sede da Copa do Mundo de Futebol 2006), o pico de espectadores foi de 14

milhões, três a mais do que o ano anterior. Somente na final houveram 36 milhões

de espectadores únicos (RIOT, 2015).

Figura 11: Final do Campeonato Mundial da quinta temporada, realizada na Mercedes-Benz Arena, 
estádio que já sediou a Copa do Mundo de Futebol.
Fonte: LoL Esports62.

Em 2016, o Campeonato Mundial retornou aos Estados Unidos, no mesmo

modelo de sedes divididas. A fase de grupos ocorreu de 29 de setembro a nove de

outubro  em  São  Francisco,  no  Auditório  Civil  Bill  Graham;  as  quartas  de  final

ocorreram no Teatro de Chicago; as semis no Madison Square Garden, em Nova

York; e a grande final, mais uma vez, no Staples Center, em Los Angeles. A novidade

ficou por conta das transmissões em separado: uma “normal”, outra para jogadores

e  fãs  iniciantes,  com  informações  mais  básicas,  em  formato  de  tutorial;  e

transmissões  específicas,  em alguns  confrontos,  comentando  particularidades  do

jogo - como, por exemplo, o duelo na rota do meio entre dois grandes jogadores.

62Disponível em: http://www.lolesports.com/en_US/articles/attending-worlds-2015-finals-berlin
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No passado, as transmissões de LoL tentaram balancear na tênue linha entre
os espectadores que conheciam muito sobre o jogo e os espectadores que
eram  relativamente  novos.  Mas,  com  a  adição  de  um  segundo  canal  de
transmissão  nessa  temporada,  uma  oportunidade  se  abriu  para  uma
transmissão amigável aos novatos no jogo (THE RIFT HERALD, 201663).

A história  dos  Campeonatos  Mundiais  é  rica  em personagens,  lugares  e

conquistas  para  os  e-Sports.  É  certo  que  a  Riot  Games  e  League  of  Legends

mudaram a  forma  como  o  mundo  observa  esse  novo  universo  que  se  abriu  e

consolidou como um lugar comum para fãs, jogadores e profissionais, pois todos um

dia viveram o sonho - assim como o autor do presente estudo - de ver os e-Sports

nos grandes palcos do mundo. 

Figura 12: O Staples Center mais uma vez recebeu o Mundial, com direito a palco interativo.
Fonte: LoL Esports64.

2.1.2 O cenário competitivo brasileiro

No Brasil, LoL rapidamente conquistou fãs em número suficiente para que os

jogadores reivindicassem um servidor brasileiro, que chegou em agosto de   2012.

No mesmo ano já acontecia a primeira edição do Campeonato nacional de LoL. 
“A decisão do CBLoL 2012 foi um tanto quanto afobada. Apenas dois meses

depois da chegada do servidor brasileiro, a BGS (Brasil Game Show) foi palco da

63Tradução do autor. No original: In the past, League esports broadcasts have attempted to balance
on that fine line for the viewers that know a lot about the game and viewers that were relatively new.
But  with the addition of  a second broadcast  this season,  an opportunity for  a new viewer-friendly
broadcast  has  opened  up.”  Disponível  em:  http://www.riftherald.com/lol-
worlds/2016/10/27/13447036/lol-world-finals-new-viewer-stream

64Disponível  em:  http://www.lolesports.com/en_US/articles/sk-telecom-t1-wins-world-championship-
again
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grande final do campeonato, cuja premiação total foi de US$ 50 mil” (OMELETE,

201665).
No ano seguinte, o crescimento mundial já refletia no Brasil.

[...] com uma estrutura melhorada (mas ainda improvisada), a grande final do 
CBLoL 2013 foi realizada em 21 de julho, no WTC Golden Hall, em São 
Paulo, com premiação total de US$ 60 mil. Com um confronto entre paiN 
Gaming e CNB, a paiN marcou 3 a 1, conquistando seu primeiro título do 
campeonato brasileiro enquanto 2 mil pessoas acompanhavam tudo 
presencialmente (OMELETE, 201666).

Em 2014, LoL já era unanimidade entre os e-Sports no país.
O ano  de 2014 foi  um  grande marco no cenário brasileiro  [...]  League  of
Legends já  estava em um patamar  diferente em relação aos outros  jogos
competitivos  no  Brasil,  com  organizações  que  incluíam  profissionais
necessários para o ramo como técnicos, psicólogos e administradores. Alguns
jogadores recebiam filas de fãs em eventos para tirar fotos, enquanto os times
já ofereciam salários fixos aos seus cyberatletas. As regras e estrutura do
CBLoL começaram a se assemelhar ao conjunto de características de outros
grandes campeonatos ao redor do mundo, como a própria LCS [...] A grande
final do CBLoL 2014 foi no dia 26 de julho no Ginásio do Maracanãzinho, no
Rio de Janeiro - foi o primeiro evento oficial do game realizado fora de São
Paulo.  Com  8  mil  fãs  assistindo  ao  vivo  as  disputas,  o  prêmio  total  do
campeonato foi de R$ 100 mil. A KaBuM foi a grande campeã, levando de
virada em cima da CNB por 3 a 1 (OMELETE, 201667).

Figura 13: Ginásio do Maracanãzinho recebeu oito mil fãs em 2014.Fonte: MyCNB68.

65Disponível  em:  https://omelete.uol.com.br/esports/noticia/league-of-legends-a-historia-do-
campeonato-brasileiro/

66Ver nota anterior.

67Ver nota 65.

68Disponível  em:  https://www.google.com.br/search?
q=maracanazinho+cblol&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi
32-rD3dnQAhUGf5AKHeIYDYwQ_AUIBygC#imgrc=oNPMR-EkFHmYyM%3A
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O ano de 2015 ficou marcado pelo mais organizado CBLoL da história.  O

Allianz Parque, estádio do Palmeiras, se transformou em uma arena cibernética para

12 mil fãs presenciais. Além deles, a rede Cinemark “espalhou a transmissão das

partidas em 44 salas de cinema no Brasil todo, com ingressos também esgotados.”

Mais  de  10  mil  pessoas  acompanharam  os  jogos  pelas  telas  do  cinema

(TECHTUDO, 201569).

Figura 14: Estádio Allianz Parque foi a casa da final do CBLoL 2015.Fonte: Tech Tudo70.

Chegamos à  2016,  o  ano  em que  os  e-Sports  finalmente  apareceram na

televisão brasileira: o canal especializado SporTV realizou a transmissão das finais

do CBLoL, que aconteceram no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, para 10 mil

pessoas. Detalhe: os ingressos para o evento esgotaram em apenas dois dias, entre

16 e 18 de maio desse ano (LoL eSports BR, 201671). Na ocasião, a emissora contou

com  uma  equipe  completa  com  narradores,  comentaristas  e  repórter.  Em  seu

anúncio oficial, o SporTV reconhece a indústria dos e-Sports como consolidada.

As competições de e-sports, os esportes eletrônicos, crescem a cada ano e
se consolidam como um sucesso de público e crítica. Agora, os fãs de League
of Legends, um dos games mais jogados do planeta, têm motivos para ligar

69Disponível  em:  http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/08/league-legends-reune-12-mil-
fas-no-estadio-do-palmeiras-para-final-do-cblol.html

70Disponível  em:  http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/08/league-legends-reune-12-mil-
fas-no-estadio-do-palmeiras-para-final-do-cblol.html

71Disponível em: http://br.lolesports.com/noticias/07e98d92-faca-49ce-b723-28b174f3c816
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outra  tela,  a  da  TV.  Em  parceria  inédita  no  Brasil,  os  canais  SporTV
transmitirão  -  na  TV  e  no  SporTV.com,  a  final  da  Segunda  Etapa  do
Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), entre CNB x INTZ.
 [...] O mercado de games transformou-se radicalmente nos últimos anos. Em
2015, o faturamento foi de US$ 76,6 bilhões. E o League of Legends é um
dos  games  mais  populares  da  atualidade,  com  mais  de  67  milhões  de
usuários  no  mundo.  A produção  do  evento,  de  responsabilidade  da  Riot
Games, contará com 27 câmeras, para que os fãs do game não percam nada
da grande final (SPORTV, 201672).

Figura 15: Equipe que realizou a transmissão da final do CBLoL 2016 no SporTV2. Da esquerda para 
direita: jogador Rakin, convidado; “gstv1”, analista; “Docil”, narrador; e “Melão13”, comentarista.  
Fonte: GloboTV73.

Engana-se quem pensa que o público em geral aceitou bem a presença dos

e-Sports na programação do canal.  O site Torcedores trouxe imagens de tweets

criticando  a  atitude  do  canal  por  assinatura  SporTV.  Muitos  dos  espectadores

realizaram reclamações via redes sociais, criticando a emissora pela transmissão do

esporte eletrônico, questionando a qualificação de LoL como um esporte para estar

incluso na programação. Outros já foram mais agressivos, usando de ironias e até

mesmo palavras de baixo calão.
Entretanto, os números comprovam o sucesso da transmissão proposta pelo canal.

72Disponível  em:  http://sportv.globo.com/site/games/noticia/2016/06/sportv-e-sportvcom-transmitem-
final-do-cblol-direto-do-ibirapuera.html

73 Disponível  em:  http://globotv.globo.com/sportv/games/v/escolha-de-campeoes-do-cblol-final-
2016/5154049/
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A final do Campeonato Brasileiro de League of Legends 2016 foi assistida por
1,4  milhão  de  pessoas  no  SporTV.  De  acordo  com  a  Riot  Games,  a
transmissão  da  vitória  da  INTZ  sobre  a  CNB  teve  2,1  milhões  de
espectadores,  somado o  número  do canal  pago  com  as  visualizações  no
YouTube, Twitch e Azubu. Segundo a Riot, mais de 50 milhões de pessoas
tiveram acesso a conteúdos do CBLoL por meio da cobertura do evento nos
programas e telejornais da Globo. "A parceria com o SporTV é uma evolução
natural  da estratégia da Riot  Games de promover  o esporte eletrônico no
Brasil, levando-o a novas e maiores audiências", comenta Roberto Iervolino,
gerente geral da Riot Games no Brasil (OMELETE, 201674).

O  retorno  positivo  ainda  rendeu  ao  SporTV  mais  uma  transmissão  de

campeonato realizado no Brasil. A bola da vez foi o International Wildcard Qualifier,

um torneio pré Mundial que reunia os campeões das consideradas sub-regiões, tais

como Brasil, Rússia, Japão, Turquia, Américas Latina Norte e Sul, Sudeste da Ásia e

Oceania.  A competição  garantia  duas  vagas  na  disputa  do  Mundial  de  2016.  O

evento foi realizado em duas sedes: nos estúdios da Riot Games em São Paulo e na

Ópera de Arame, famoso ponto turístico de Curitiba.

O canal campeão irá transmitir  as Classificatórias do International Wildcard
2016 nos dias 3 e 4 de setembro. A disputa do sábado será transmitida tanto
pela televisão quanto pelo site SporTV.com. No domingo, a transmissão será
somente pelo site da emissora. O conteúdo da transmissão será o mesmo
dos canais LoLeSportsBR, com os narradores e comentaristas que você já
conhece do CBLoL. O caminho para as streams de YouTube, Twitch e Azubu
continua sendo o watch.br.lolesports.com (LOL ESPORTS BR, 201675).

Apesar do tempo desfavorável, com muita chuva, o público não decepcionou

e lotou o bonito espaço organizado pela Riot Games em Curitiba. Além disso, para o

canal de TV fechada SporTV, a transmissão foi um sucesso.

A renovação da parceria entre a Riot Games – produtora e distribuidora do
League of Legends (LoL) – e os canais SporTV para a transmissão exclusiva,
ao vivo, do International Wildcard Qualifier 2016 (IWCQ) resultou em um novo
recorde de audiência para o eSport no Brasil, que, pela primeira vez, teve
uma competição internacional realizada no país.
A partida  classificatória  que garantiu  a  vaga da equipe brasileira INTZ no
campeonato mundial, realizada no dia 03 de setembro, foi transmitida pelo
SporTV2 e assistida por cerca de 1,5 milhão de pessoas. Considerando a
audiência  da  transmissão  da  Riot  Games  em  seus  canais  digitais  no
YouTube, no Twitch TV e no Azubu TV, que contou com 800 mil espectadores
únicos, a partida teve a audiência total de mais de 2,3 milhões de pessoas,
um recorde quando comparado à final do CBLoL 2016, que teve 2,1 milhões
de espectadores.
No período em que durou todo o campeonato, Fase de Grupos e as partidas
classificatórias, a audiência total foi de 4 milhões de brasileiros. Se somado
ao público estrangeiro, que assistiu o IWCQ nos canais internacionais da Riot
Games, foram 8 milhões de espectadores.   Além disso, a parceria entre as

74Disponível  em:  https://omelete.uol.com.br/esports/noticia/league-of-legends-final-do-cblol-teve-14-
milhao-de-espectadores-no-sportv/

75Disponível em: http://br.lolesports.com/noticias/5fb8d011-e583-4bf8-a65a-f8466e520b51
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empresas  também  gerou  conteúdo  para  programas  de  TV  e  artigos  nas
plataformas do SporTV e do Globoesporte.com. (TI BAHIA, 201676)

Após o IWQC 2016, ocorreu o Campeonato Mundial, em outubro, encerrando

o circuito  profissional  da  sexta  temporada.  Em apenas dez anos,  a  Riot  Games

fomentou  -  com sucesso  -  a  criação  de  espaços  para  os  e-Sports  ao  redor  do

mundo,  entre  eles,  o  Brasil.  É  irrefutável,  mediante  números  de  audiência,

premiações e receita, que o esporte eletrônico, a exemplo de League of Legends, é

um sucesso mundial.
No início do capítulo, trouxemos Michael Wagner como uma referência para

embasar teoricamente os esportes eletrônicos. Depois, apresentamos o League of

Legends como jogo, bem como um breve relato de sua história competitiva. Agora,

identificaremos paralelos entre LoL e um esporte tradicional.

2.2 ASPECTOS CONCEITUAIS DE LOL COMO UM E-SPORT

Para aprofundarmos o debate sobre League of Legends como um e-Sport,

Valdir Barbanti (2006) aponta três condições para que um atividade seja considerada

esporte, uma questão importante para pensarmos LoL como um esporte eletrônico

no contexto da sociedade de tecnologia e informação proposta por Michael Wagner.

Portanto, para Barbanti (2006, p. 54):
“1 – Esporte refere-se a tipos específicos de atividades; 2 – Esporte depende

das condições  sob as  quais  as  atividades  acontecem;  3  –  Esporte  depende da

orientação subjetiva dos participantes envolvidos nas atividades”.
Discorreremos, uma a uma, para que se estimule ainda mais a comparação

entre  as  atividades,  a  fim  de  estabelecermos  pontos  comuns  entre  ambas  as

práticas,  mostraremos  os  fatores  acima  presentes  no  ambiente  de  League  of

Legends: suas equipes que vão além dos jogadores, a infra-estrutura profissional

para as disputas de torneios e a intenção competitiva dos envolvidos.

2.2.1 Atividades específicas
Defendemos, neste trabalho, que a prática de LoL é um tipo específico de

atividade: como ponto de largada, o jogo possui condições e características próprias,

que precisam ser consideradas pelos jogadores, pois trata-se de um título diferente

de outros MOBAs - cada um tem seu enredo, personagens únicos e um tipo de

76Disponível  em:  http://www.tibahia.com/tecnologia_informacao/conteudo_unico.aspx?
c=N_MIDIA&fb=B_FULL&hb=B_CENTRA&bl=LAT1&r=N_MIDIA&nid=42385
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mapa de batalha. O ambiente de LoL é único,  diverso e ramificado, o que exige

estudo e comprometimento por parte do jogador, analista ou simplesmente torcedor.

A trajetória percorrida pelo cenário competitivo, apresentada anteriormente, passou

por mudanças  pontuais  no jogo  e  sua mecânica  -  que continuam em constante

evolução, com as atualizações realizadas. 
Uma das características que sustentam LoL como uma atividade específica é

o  constante  aperfeiçoamento  dos  personagens,  mapas  e  dos  padrões  do  jogo

(metagame).  A  Riot  Games  e  sua  equipe  de  analistas  procura  atualizar  o

balanceamento  dos  personagens  quase  mensalmente,  baseado  num  gigantesco

trabalho  de  monitoria  e  estatística,  de  forma  a  deixar  o  ambiente  do  servidor

saudável, sem personagens que se sobreponham de maneira opressiva ao poder

dos outros. Dessa forma, o estudo contínuo das atualizações feitas pela empresa

passa a ser uma atividade primordial para o sucesso de equipes competitivas. Essa

característica justifica, por exemplo, a demanda pela presença de um técnico para a

equipe.
Assim como o estudo, o treinamento diário, seja prático ou teórico, também é

crucial - e o consideramos outro elemento dentre as atividades específicas de LoL.

O astro sul coreano  Lee Sang-hyeok, conhecido no mundo do LoL como “Faker”,

afirmou em entrevista ao jornal inglês DailyMotion77, durante a disputa do All Star

2014, que sua equipe, a SKT Telecom T1, começava os treinos ao final da manhã e,

por  vezes,  se  estendia  até  a  madrugada.  Rotinas  de  seis  a  doze  horas  de

treinamento são consideradas como uma média regular para a maioria das equipes

do competitivo mundial, divididas entre treino teórico e prático.
No  Brasil,  os  times  que  disputam  o  Campeonato  Brasileiro  de  LoL  já

incorporaram  a  prática  da  rotina  de  treinamentos  e  a  interdisciplinaridade  das

equipes  técnicas  (equipes  compostas  por  treinador,  analistas,  psicólogos,

treinadores físicos, entre outros), além das gaming houses - casas, como centros de

treinamento, onde os companheiros de time compartilham do mesmo lar, facilitando

sua  comunicação  e  consonância  de  suas  rotinas.  Quando  citamos  a

interdisciplinaridade na comissão técnica, a campeã brasileira INTZ, por exemplo,

exige  e  proporciona  aos  seus  jogadores  a  prática  de  musculação  e  exercícios

aeróbicos, como caminhada, acompanhados de profissionais da área da educação

física. Essa é uma forma de garantir o relaxamento do estresse das rotinas pesadas

77Disponível em: http://www.dailymotion.com/video/x1xr50g_skill-58-lol-all-star-2014_videogames
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de treinamento, viagens e competição - além de contribuir para a manutenção de

sua saúde e qualidade de vida. 
A CNB  e-Sports  Club,  um das  mais  tradicionais  organizações  do  e-Sport

brasileiro,  com  times  em  diversas  categorias  de  jogos,  introduziu  a

interdisciplinaridade na prática em 2015. Conta ainda com atividades de ativação

mental, discussões táticas e treinamentos contra outras equipes como parte de sua

rotina. De acordo com o consultor em Psicologia da organização, Rafael Pereira em

entrevista ao portal MyCNB78, os cyberatletas fazem academia logo após o café da

manhã e depois seguem para sua rotina de treinamentos diária.
Além  de  treinamento  físico,  algumas  equipes  realizam  acompanhamento

psicológico com os jogadores, como é o caso da paiN Gaming. A equipe contou com

dois psicólogos com longa experiência no acompanhamento de equipes esportivas

na sua campanha de 2015, quando se classificou para o Campeonato Mundial. A

equipe técnica que lidava com a situação emocional dos jogadores era composta por

Eduardo Neves Pedrosa di Cillo, doutor em psicologia experimental pela USP e com

passagens por  times da  primeira  divisão  do  futebol  brasileiro,  como Botafogo  e

América-MG; e  José Anibal  Azevedo Marques,  Psicólogo e mestre em psicologia

social pela PUCSP, Professor do curso de especialização em Psicologia do Esporte

do Instituto Sedes Sapientiae.
Em entrevista concedida por e-mail  ao autor deste trabalho,  Eduardo Cilio

afirmou  que  apesar  da  longa  carreira  na  área  esportiva,  essa  foi  sua  primeira

experiência  com  ciberatletas  e  e-Sports.  A  principal  diferença  apontada  pelo

psicólogo  diz  respeito  à  preparação  física  dos  jogadores:  incomparável  se

pensarmos à exigência física de esportes de alto rendimento como o futebol, o vôlei

e o atletismo, por exemplo. Entretanto, Cilio ressalta que o controle da atenção é

exigido de uma forma singular, diferente dos demais esportes. O ponto em comum

entre ambos é a necessidade de um trabalho em equipe, característica muito forte

dos jogos de estilo MOBA. A rotina dos psicólogos da paiN Gaming consiste em

visitas semanais à gaming house e o acompanhamento da equipe em todas as suas

partidas oficiais.
Além  do  acompanhamento  psicológico,  o  técnico  -  especialista  no  jogo,

geralmente  um  ex-jogador  ou  pessoa  de  confiança  dos  jogadores  -  monitora  e

orienta os jogadores durante todos os treinamentos. Em torneios, a participação se

78Disponível em: http://mycnb.uol.com.br/noticias/2634-para-melhorar-performance-atividades-fisicas-
entram-para-rotina-de-cyber-atletas
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dá de forma mais “oficial”: ele participa da fase de escolha dos campeões antes da

partida,  mas deixa  o  stage  (palco)  durante  o  jogo,  ficando  nos  bastidores,  sem

contato direto com a equipe. Finalizada a partida, em casos de jogos decisivos, que

são disputados em séries melhor de três ou cinco partidas, o técnico pode reunir-se

com os jogadores durante alguns minutos, para ajustar detalhes observados.
Os treinos não se limitam somente ao jogar: os cyberatletas ainda participam

de rotinas de estudo do jogo, avaliações sobre sua atuação individual avaliações da

atuação coletiva dos jogadores - que são tarefas cruciais para o desempenho da

equipe  no  mais  alto  nível  de  competição.  Assistir  a  seus  próprios  replays  e  de

equipes  que  serão  futuras  adversárias  é  rotina  nos  treinamentos  em época  de

competição,  para que o time saiba se adaptar ao adversário,  para explorar suas

fraquezas e neutralizar seus pontos fortes.
Todas  essas  semelhanças,  ao  considerarmos  uma  equipe  técnica

multidisciplinar,  assemelham-se  aos  demais  esportes  de  alto  rendimento.  Dessa

forma, refuta-se que se trata somente de “um jogo”, pois, de mesma forma, vai de

encontro ao que diz Huizinga (2000, p. 10), quando afirma que

[...] a primeira das características fundamentais do jogo: o fato de ser livre, de
ser ele próprio liberdade. Uma segunda característica, intimamente ligada à
primeira, é que o jogo não é vida "corrente" nem vida "real". Pelo contrário,
trata-se  de  uma  evasão  da  vida  "real"  para  uma  esfera  temporária  de
atividade com orientação própria.

Mas se o jogo, por si, é a atividade com intenção profissional (não-livre), deixa

de ser uma evasão da vida real, pois trata-se da profissão dos cyber atletas, que

fazem do jogo sua vida, sua profissão.
Os céticos  questionarão  a  ausência  do  esforço  físico.  Nesse  caso,  Valdir

Barbanti (2006) traz os exemplos de xadrez e automobilismo, esportes onde não há

esforço  físico  de  fato.  Jogadores  de  xadrez  executam  movimentos  de  alta

complexidade  cognitiva,  pois  traçam  suas  estratégias  antevendo  e  calculando

probabilidades e situações; baixa complexidade motora, pois o mover da peça, no

sentido literal, é apenas um simples movimento de pinçar. 
Apesar da possibilidade de uma partida de longa duração e de seu desgaste

mental,  o  esforço  físico  e  a  dificuldade  motora  empreendidos  numa  partida  de

xadrez são mínimos. O automobilismo, por sua vez, exige uma concentração tão

grande quanto o xadrez, mas as manobras são de alta complexidade motora pela

interação homem-máquina, além das leis da física que atuam em tempo real junto

ao tomar de decisões do piloto.
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Se pensarmos na prática de LoL, assim como no automobilismo, acontece a

interação homem-máquina (com o computador, através do teclado, monitor, mouse e

áudio).  O  clique  do  mouse  direciona  o  andar  do  seu  personagem;  o  teclado  é

composto por diversos atalhos que disparam magias e ataques; no monitor, toda a

ação acontece simultaneamente, com explosões, disparos, fogo, gelo, monstros e

demais interações; e através da fala, você se comunica com os demais jogadores da

equipe.  Perceba que ao jogar LoL você empreende três de seus cinco sentidos:

audição, visão e tato.
A estratégia da equipe e a tomada de decisões são impactadas diretamente

pelo raciocínio lógico do jogador.  Além disso, a precisão dos disparos na partida

corresponde  à  habilidade  do  jogador.  Portanto,  aproxima-se  do  exemplo  do

automobilismo,  pois  ambos  apresentam  uma  dificuldade  cognitiva  alta,  a

complexidade motora dos movimentos também é alta, ante um esforço físico baixo.

2.2.2 Condições em que acontecem
Ao considerarmos os exemplos acima, as condições para que se pratique

League  of  Legends  profissionalmente  no  exterior,  e  também  no  Brasil,  são

impressionantes. Comparando o esporte eletrônico com esportes tradicionais, como

basquete,  handebol,  vôlei,  futsal,  atletismo,  percebe-se  que  a  vasta  maioria  dos

atletas tradicionais não chega ao patamar de exposição dos cyberatletas de LoL.

Essa comparação não é  válida,  é claro,  ao falarmos de atletas de ponta,  como

atletas que integram as Seleções Brasileiras, por exemplo, ou que atuam no exterior

ou em grandes clubes brasileiros de suas respectivas modalidades. 
Toda a rotina profissional de treinamento; os grandes palcos onde acontecem

os  maiores  torneios;  o  prestígio  social  que  detém  os  jogadores,  geradores  de

conteúdo,  narradores  e  demais  membros  das  equipes  de  transmissão  e  a

composição  de  um  cenário  competitivo  que  dura  o  ano  inteiro  faz  parte  da

preparação para o grande momento: o show.Eis aqui o grande trunfo de League of

Legends  como  um  fenômeno  de  audiência  e  consumo:  cada  parte  do  todo  é

pensado para o torcedor, pois ele também é jogador, na vasta maioria dos casos.

Tanto para os profissionais que desenvolvem o software, quanto para os que jogam

uma  partida,  “[...]  quanto  mais  estiver  presente  o  elemento  competitivo  mais

apaixonante  se  torna  o  jogo”  (HUIZINGA,  2000,  p.12).  E  LoL é  competitivo  do

começo  ao  fim.  O  jogo  começa  na  preparação  para  enfrentar  o  adversário,  na
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seleção de equipes e na estratégia de composição do time e nas escolhas tomadas

dentro da partida.
Para acirrar os ânimos, as competições oficiais são disputadas em grandes

palcos  do  esporte  ao  redor  do  mundo;  em estúdios  profissionais,  com câmeras

variadas, narradores, comentaristas e repórteres. No Brasil, a Riot Games inaugurou

seu estúdio em São Paulo em 2015, para realizar as partidas do CBLoL na mais alta

qualidade de transmissão e jogabilidade para os profissionais. O primeiro item do

checklist para o profissionalismo está presente: local (mais do que) adequado para a

prática.

Figura 16: Montagem apresentando o estúdio da Riot Games Brasil, localizado em São Paulo/SP.  Na 
primeira, vemos o espaço onde se alocam os jogadores. Na segunda, as bancadas para narradores e
comentaristas, que possuem telões para auxílio e exibição boa de replays. Fonte: Techtudo79

Outro fator importante dentro  das condições em que a  atividade acontece,

lembrada por Barbanti (2006, p. 56), são as regras do jogo, iguais e previamente

definidas:

79Disponível  em:  http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/01/league-legends-riot-inaugura-
estudio-para-transmitir-o-brasileiro-de-lol.html
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As regras da atividade são padronizadas. Isto significa que as regras não são
simplesmente o produto de um simples grupo que se reúne informalmente e
não  são  apenas  expressões  espontâneas  de  interesses  e  preocupações
individuais.  No  esporte,  as  regras  do  jogo  definem  um  conjunto  de
procedimentos com guias e restrições.

As regras estabelecidas para a prática competitiva de LoL seguem preceitos

já definidos anteriormente, e que valem para todos os jogadores e equipes, sem

distinção.  Essas regras já  são válidas e norteiam a partida antes dos jogadores

adentrarem de fato no jogo - que se passa no Vale dos Invocadores. A partida já

começa na tela de seleção de equipes: momento onde a estratégia começa a ser

traçada e adaptada pelos participantes, de acordo com seu estudo e preparação

prévios.
Após a partida, os jogadores se cumprimentam, em sinal de respeito - outra

regra. Hábitos como o trashtalk - provocações entre os jogadores - são punidos com

afastamentos  do  cenário  profissional  por  determinado  tempo.  Como  exemplo,

tivemos a punição do jogador sul-coreano Hankil "Road" Yoon,do time chinês I May,

durante  a  disputa  do  Campeonato  Mundial  desse  ano80.  Pelo  mesmo motivo,  o

jogador brasileiro Lucas “Krow” Rabaça foi impedido81 de disputar a primeira parte do

circuito profissional brasileiro em 2016, por ofender adversários durante uma partida

ainda pelo Campeonato Brasileiro de LoL 2015. 
As ações dos profissionais, inclusive, são vigiadas de perto pela Riot Games

Brasil,  seja  em sua atuação  dentro  do jogo,  como jogador comum, ou em suas

ações fora dele, como nas streams (transmissões usuais que os profissionais fazem

para atrair fãs, onde jogam e divulgam patrocinadores, além de receber doações).

Dessa forma,  a empresa,  bem como sua divisão de e-Sports,  atuam como uma

federação, que observa, avalia e propõe mudanças dentro e fora do jogo - outra

característica  importante  para  pensarmos  o  ambiente  de  disputa  de  League  of

Legends profissional:  regrado e  bem organizado em um circuito  profissional  que

envolve todas os servidores espalhados pelo mundo.
De mesma forma, o comportamento ofensivo também é passível de punição,

principalmente em caso de figuras públicas ou profissionais do LoL, como foi o caso

do  jogador  Matheus  "Mylon"Borges,  multado  e  suspenso  por  comportamento

80Disponível  em:  http://mycnb.uol.com.br/noticias/4731-por-ofensas-jogador-do-i-may-e-multado-e-
suspenso-de-um-jogo-do-mundial

81Disponível  em: http://mycnb.uol.com.br/noticias/2868-krow-e-suspenso-do-inicio-do-cblol-2016-por-
ofensa-contra-keyd?fb_comment_id=877468435640615_877486098972182#f2cadf9f5bd8f74
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ofensivo durante o CBLoL 201682, após fazer um gesto obsceno para a câmera que

transmitia seu semblante para a transmissão ao vivo da partida.

2.2.3 Orientação dos participantes
O ato de jogar, por si, é uma orientação subjetiva de seus participantes: eles

querem estar ali, querem jogar, assumem para si que durante certo tempo estarão

executando aquela atividade. A prática e o treino nos esportes tradicionais não se

tratam, sobretudo, de jogar o esporte? Vale o mesmo para o e-Sport e ainda devem

ser  consideradas  todas  as  atividades  específicas  apresentadas  acima  quando

falamos de treinamento e rotinas.
Em LoL, ainda aprofunda-se essa orientação, pois dentro de uma equipe -

composta  por  cinco jogadores -  cada um desempenha específica  função para o

funcionamento  do  todo.  Atirador,  suporte,  caçador,  assassinos,  tanques,  magos:

cada classe possui  sua própria utilidade dentro de uma composição de equipe -

algumas possuem mais sinergia com outras, afinidades.
Assim como pontua Valdir Barbanti (2006) ao falar de orientação subjetiva dos

participantes, o servidor e os modos de jogo competitivo de LoL estão disponíveis

para os dois tipos de jogadores - amadores e profissionais - que compartilham da

mesma infraestrutura de servidor. O que diferencia os dois é a orientação subjetiva

da prática, ou seja, o que os motiva a jogar.

O esporte não é desempenhado de acordo com um roteiro pré-planejado; ao
contrário,  ele  se  revela  de  um  momento  para  outro  de  acordo  com  as
escolhas  e  as  ações  das  pessoas  envolvidas.  Em  outras  palavras,  a
organização e a estrutura co-existem com a liberdade e a espontaneidade
(BARBANTI, 2006, p. 57).

Vale  ressaltar  que  o  profissionalismo  exige  condições  semelhantes  às

abordadas  nas  atividades  específicas  apontadas  acima.  Seria  absurdo

compararmos, em paralelo, um jogo de futebol na rua, com goleiras de tijolos ou

chinelos,  com uma partida oficial  disputada  em uma arena  de Copa do  Mundo.

Atuam como jogadores profissionais aqueles que se dedicam de forma integral à

prática  de  LoL,  participando  de  rotinas  de  treinamento,  integrando  equipes  com

calendário competitivo, na promoção de patrocinadores e marcas como streamers e

demais atividades.
Com a popularização das redes sociais em todo o mundo ainda há o fator

influenciador sobre os fãs, uma massa de centenas de milhares - até milhões - de

82Disponível  em:  http://espn.uol.com.br/noticia/573637_league-of-legends-mylon-e-suspenso-e-
multado-por-comportamento-ofensivo-durante-cblol-2016
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seguidores.  O  ato  de  jogar  e  divulgar  a  si  mesmo  é  a  carreira  daqueles  que

participam ativamente do cenário profissional de League of Legends.
É comum no meio vermos jogadores com centenas de milhares, até milhões,

de seguidores nas redes sociais. Atletas como Isaquias Queiroz, da canoagem, que

trouxe o maior número de medalhas individuais para o Brasil nos Jogos do Rio 2016;

ou Giba, ex-atleta do vôlei; não chegam perto de alguns cyberatletas em números

nas redes sociais. Por exemplo, os dois brasileiros mais seguidos no universo do

LoL são  “Kamikat”  e  “brTT”,  eles  dispõem de  564  mil  e  620  mil  seguidores  no

Facebook, respectivamente; enquanto atletas como Isaquias e Giba, com 46 e 125

mil, respectivamente.
Ao longo do capítulo, com a devida base teórica, tentamos mostrar o universo

de  League  of  Legends  como,  de  fato,  um  esporte  eletrônico.  Para  isso,

comprovamos via números e eventos que é possível uma carreira dentro do ramo -

apesar de, assim como outros esportes, uma minoria conseguir fazer disso sua vida.

CAPÍTULO 3: PERCURSO METODOLÓGICO  

Até o presente momento, buscamos centrar o universo de League of Legends,

desde os primórdios dos jogos eletrônicos, passando pela popularização dos jogos

online  e  o  crescimento  exponencial  dos  e-Sports  nos  últimos  anos.  O  caminho

conceitual  percorrido  até  então  nos  proporciona  um  embasamento  teórico  da

pesquisa, mostrando sua relevância para o meio acadêmico e, principalmente, como

fenômeno midiático, que League of Legends tem efetivamente se tornado.
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A  partir  deste  momento,  nossos  esforçam  se  centram  no  referencial

necessário para a realização da investigação empírica,  de forma a corretamente

responder nossa pergunta de pesquisa, quer seja: considerando as características

da  cobertura  jornalística  esportiva,  quais  são  as  principais  características  das

transmissões de LoL no YouTube?
Neste  sentido,  nosso  objetivo  geral  é  compreender  as  características  das

transmissões das partidas de LoL no YouTube, buscando referências que permitam

sua relação com a linguagem jornalística especializada em esportes. Nesse sentido,

exploramos a partir  de agora os suportes de mídia  utilizados pelas esquipes de

comunicação de LoL,  focando nossa observação nos canais  do YouTube.  Ainda,

conceituamos a cobertura esportiva e a caracterizamos de acordo com sua função

jornalística, incluindo os seus personagens e as subdivisões de conteúdo propostas

por Ferraretto (2000). Todo esse caminho teórico será essencial para a construção

das  categorias  de  análise  que  nortearão  nossas  observações  sobre  o  conteúdo

veiculado  pelos  canais  oficiais  de  League  of  Legends  no  YouTube,  buscando

visualizar  as  semelhanças  estruturais  de  equipe  e  formatos  jornalísticos  com as

coberturas e produtos relacionados aos esportes tradicionais realizadas em outros

meios.
Para realizarmos essa comparação,  o  suporte  metodológico da análise  de

conteúdo  se  mostra  eficiente,  visto  que  nos  permite  observar  tanto  aspectos

qualitativos  quanto  quantitativos  em  nosso  objeto  de  estudo  -  as  coberturas

esportivas de LoL. A análise de conteúdo também se mostra muito produtiva para

nosso trabalho visto que “[...] é uma técnica para produzir inferências de um texto

focal  para  seu  contexto  social  de  maneira  objetivada”  (BAUER,  2015,  p.191).  E

nessa discussão que nos detemos a seguir.
 
3.1 A ANÁLISE DE CONTEÚDO COMO FERRAMENTAL METODOLÓGICO

Segundo Fonseca (2012) a Análise de Conteúdo é um suporte metodológico

próprio das ciências humanas e sociais, amplamente utilizado para a investigação

de fenômenos através da análise de seus textos - sejam eles visuais ou não. O

método tem seus primeiros usos “[...] desde o século XVIII, quando a corte suíça

analisou  minuciosamente  uma  coleção  de  90  hinos  religiosos  anônimos,

denominados ‘Os cantos de Sião’, para saber se eles continham ideias perniciosas

[...]” (KRIPPENDORFF, 1990, apud FONSECA, 2012, p. 280).
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A análise  de  conteúdo  se  tornou  método  essencial  para  os  estudos  de

comunicação  atuais,  devido  ao  seu  caráter  de  observação  abrangente  e

democrático.  Fonseca (2012) afirma que a AC é um dos métodos de maior “[...]

adaptação  aos  desafios  emergentes  da  comunicação  e  de  outros  campos  do

conhecimento” (FONSECA, 2012, p. 280) sendo, assim, indispensável aos estudos

comunicacionais no cenário acadêmico atual -  principalmente no que se trata de

fenômenos novos.
Três características são essenciais na AC:

[...]  a  orientação fundamentalmente empírica,  [...]  vinculada a fenômenos
reais; transcendência das noções normais de conteúdo, envolvendo ideias
de  mensagem,  canal  [...];  e  a  metodologia  própria,  que  permite  ao
investigador avaliar criticamente um projeto de pesquisa com independência
de resultados (KRIPPENDORFF, 1990, apud FONSECA, 2012, p. 286).

Sendo assim, devido ao seu caráter de observação, temos que manter em

mente que a análise de conteúdo é um método que varia de acordo com o problema

de pesquisa proposto. “A validade da AC deve ser julgada não contra uma ‘leitura

verdadeira’  do  texto,  mas  em  termos  de  sua  fundamentação  nos  materiais

pesquisados e sua congruência com a teoria do pesquisador, e à luz de seu objetivo

de pesquisa” (BAUER, 2015, p. 191).
Para  Krippendorf  (1990,  apud  FONSECA,  2012,  p.  287-288),  a  AC  deve

passar por seis crivos de referência para o analisador: O que está sendo analisado?

Em que contexto? Quais os pressupostos do autor? Quais os objetivos da análise?

Quais são os paralelos encontrados? Quais são os critérios de validação?
Dessa forma,  o presente  estudo busca analisar os conteúdos audiovisuais

veiculados  nos  canais  do  YouTube  de  League  of  Legends  e  LoL  eSports

(internacional  e  BR),  em  busca  de  características  homogêneas  presentes  nos

gêneros jornalísticos tradicionais; e desconstruindo sua transmissão de partidas ao

vivo em estrutura da equipe e formato usual.
Dada a variedade de conteúdos veiculados nos canais de LoL no YouTube

acima citados, a análise quantitativa se tornaria exaustiva e extensa demais, não

trazendo resultados diferentes do que a realização da análise qualitativa - já que os

programas,  dado  que  são  organizados  de  forma  linear,  seguem  determinados

formatos propostos. Tornamos, assim, essa uma análise de amostragem estatística,

que “[...] fornece um racional para estudar um pequeno número de textos e assim

mesmo poder tirar conclusões sobre a coleção completa dos textos” (FONSECA,

2012, p. 196). De modo a completar nossa análise, usaremos da categorização para

alocar as amostras colhidas, através da homogeneidade. Buscaremos nos diversos
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conteúdos  disponíveis  nos  canais  do  YouTube,  por  materiais  semelhantes  aos

gêneros jornalísticos que encontramos tradicionalmente.
Durante esse processo,  utilizaremos da codificação,  proposta  por  Fonseca

(2012) para encontrar os pontos comuns entre os “jornalismos”, visualizando nos

conteúdos  divulgados  por  League  of  Legends  as  características  do  jornalismo

tradicional (a formação da equipe e os formatos de programa). Sendo assim, nosso

referencial  de  codificação  será  composto  das  características  e  técnicas  do

jornalismo tradicional, a partir do qual analisaremos um conteúdo e seus pontos em

comum. O referencial é composto por um “[...] conjunto de questões (códigos) com o

qual o codificador trata os materiais, e do qual o codificador consegue respostas,

dentro  de  um  conjunto  predefinido  de  alternativas  (valores  de  codificação)”

(FONSECA, 2012, p. 199).
No caso de nosso estudo, as alternativas possíveis seriam de semelhança

entre as equipes e formatos jornalísticos, de não semelhança, e de aspectos em

comum (sem semelhança total). Exploramos, adiante, a apresentação detalhada do

objeto empírico e do recorte de pesquisa para, adiante, apresentar em detalhes as

categorias de análise que servirão de suporte para as observações anotadas no

capítulo 4.

3.2 OBJETO EMPÍRICO: A COBERTURA INFORMATIVA DE LOL
       
Após visualizar os números relacionados ao e-Sport nos últimos 10 anos -

acompanhando o crescimento no volume de jogadores amadores e profissionais, a

quantidade de premiações dos campeonatos e o contingente de espectadores do

esporte  -,  podemos  entender  um  pouco  sobre  a  sua  relevância  tanto  no  meio

esportivo  quanto  para  a  sociedade  em  geral.  Sem  dúvidas,  inúmeros  fatores

elevaram  os  esportes  eletrônicos  -  incluindo  aqui  o  objeto  de  nosso  estudo,  o

League  of  Legends  -  ao  patamar  de  sucesso  em  que  se  encontram  hoje.  E,

certamente,  a  comunicação  da  Riot  Games  para  os  fãs/jogadores  e  seus

desdobramentos foram essenciais nesse processo.
Nestes desdobramentos podemos incluir todas as formas de comunicação da

empresa com seu público. A Riot Games mantém uma estrutura de comunicação

organizada, que conta com portal oficial de informações sobre o universo do jogo,

blogs,  colunas  especializadas,  análises,  programas  tutoriais,  redes  sociais  como

Facebook e Twitter - onde as novidades e notícias sobre o LoL são divulgadas, e,

com maior relevância, canais de LoL em sites como Azubu, Twitch e YouTube.
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Os  sites  por  último  mencionados  ganham  muita  relevância  no  cenário

comunicativo de LoL porque é a partir  deles que acontecem as transmissões de

jogos  ou  campeonatos  deste  e-Sport.  Azubu83 e  Twitch84 estão  focados  nas

transmissões  ao  vivo  de partidas -  sejam campeonatos ou  streams casuais  dos

jogadores,  em partidas  realizadas  fora  dos  campeonatos oficiais85.  De  modo um

pouco diferente, o YouTube é utilizado para divulgação de conteúdos mais gerais:

entre eles,  são realizados pelas equipes de Comunicação de LoL os  streams de

partidas,  mas  tambéma  midiatização  de  outros  conteúdos  relacionados  ao  LoL,

como vídeos previamente gravados e editados, mostrando a rotina dos jogadores

profissionais,  história  do jogo,  realtando  e discutindo atualizações no sistema do

jogo, tutoriais para jogadores novatos, entre outros.

83O Azubu possibilita aos jogadores conseguir vínculo empregatício com o site, diferenciando-se dos
demais concorrentes.  Players  já reconhecidos pelo público podem tornar-se parte do “elenco” da
empresa Riot, transmitindo suas partidas através da plataforma online e lucrando sobre a veiculação.
Houve uma recente atualização nesse sistema, passando a permitir que todos os interessados em
transmitir suas partidas criem uma conta no Azubu e tenham a possibilidade de, caso seu talento seja
reconhecido, ser remunerado pela empresa diante de seus números (TecMundo, 2016).  Segundo
entrevista do CEO da Azubu, Ian Sharpe, para o site brasileiro TecMundo, o mercado brasileiro ainda
é recente para a empresa - que passou a investir no país apenas nos últimos anos - mas já bastante
considerável.  Segundo Sharpe,  um entre cada três  espectadores do site  é brasileiro (TecMundo,
2016). Entre as principais estratégias para divulgação da plataforma no Brasil estão as parcerias com
grandes organizações ligadas aos e-Sports, como os times Pain Gaming e INTZ.

84O Twitch é uma plataforma de streaming de vídeos com conteúdo sobre jogos eletrônicos - tanto os
jogos em si quanto relacionados a eles. Seus números impressionam: são mais de 2 milhões de
streamers  (usuários  que  realizam  transmissões  ao  vivo)  cadastrados  e  cerca  de  10  milhões  de
espectadores  diários  (Twitch,  2016).  É  uma  das  ferramentas  de  transmissão  mais  conhecidas
mundialmente e hoje líder  em seu segmento.  Tornou-se ainda mais  popular  em 2014,  após sua
compra pela gigante Amazon, pelas cifras de 1,1 bilhão de dólares (Américo, 2014). “Oferece mais do
que a experiência de ver vídeos. É uma plataforma social que conta com áudio e bate-papos para que
os streamers e o público possam interagir  em tempo real sobre assuntos que vão desde jogos e
cultura pop à vida em geral” (TWITCH, 2016). Dessa forma, o site demonstra que busca oferecer uma
vivência mais completa ao usuário, tanto na realização das transmissões de games quanto sobre
outras temáticas, como tecnologia da informação, eventos e até mesmo processo criativo de artistas
em geral. Fonte: https://www.twitch.tv/p/about

85Comparando  ambas  as  plataformas  no  quesito  transmissão  de  e-Sports  online,  podemos
considerá-las bastante semelhantes estruturalmente. Porém, mais válida que nossa observação é a
experiência  do  usuário.  No  fórum  oficial  de  League  of  Legends,  seção  “Taverna  do  Gragas”  -
destinadas a discussões off topic, sem necessariamente ter relação ao LoL em si, o jogador “Viollator
Loko” propõe um tópico questionando qual apreferência dos jogadores de LoL quanto às plataformas
online  de  transmissão  utilizadas  pelos  demais  frequentadores  do  fórum.  Sete  respostas  foram
destinadas ao tópico, abordando vantagens e desvantagens de cada plataforma. Num olhar geral, os
usuários concordam que o site Twitch oferece mais visibilidade ao streamer, tendo maior número de
visualizações e um layout mais atrativo; em contrapartida, o Azubu oferece uma melhor qualidade e
estabilidade  na  transmissão.  Alguns  frequentadores  do  tópico  propõe  que  ambos  os  sites  se
diferenciam em sua utilização, como afirmado pelo usuário “FATERZERO”: “É como várias pessoas
dizem, o cara vai na Twitch para ver stream, e vai na Azubu pra ver seu jogador já determinado antes
de entrar no site”.
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Há uma infinidade de conteúdo gerado a partir de um universo que foi criado

pela Riot  Games, estimulando um sentimento de pertencimento aos jogadores e

profissionais que trabalham nesse ecossistema - como numa grande comunidade,

que busca aperfeiçoar a si mesma em todos os níveis da pirâmide desse gigante

sistema86. Apesar disso, e considerando nosso recorte de pesquisa, nos deteremos

nas características de comunicação da Riot no YouTube.

3.2.1 Os canais da Riot no YouTube
O YouTube87 é categorizado como um site de compartilhamento de vídeos,

que são enviados pelos usuários e ficam armazenados na rede. Os vídeos podem

ser caracterizados a partir de dois eixos centrais: conteúdos previamente editados e

carregados para o site e transmissões ao vivo. Diferencia-se das duas plataformas

abordadas anteriormente por  não possuir  apenas  conteúdos  ligados  ao universo

gamer, mas sim uma infinidade de temáticas diferentes, que vão desde jogos até

moda e beleza, infantil, humor, entre outros. Uma característica relevante deste site

é seu caráter de rede social: os usuários podem criar “canais” em que disponibilizam

conteúdos  próprios  que  podem  ser  curtidos,  comentados  e  compartilhados.  Os

canais assumem lugar de destaque na estrutura de organização do YouTube, visto

que podem ser  “assinados”  pelos usuários,  que serão informados de cada nova

atualização,  criando  redes  de  relações  entre  fãs  de  uma  mesma  temática  ou

personagem/marca/produto.
Em nível nacional, o mercado consumidor da plataforma já é um dos maiores

mundialmente falando: “[...] 82 milhões de usuários - o que representa cerca de 80%

das 102 milhões de pessoas com acesso à internet no país”88.
Enquanto Azubu e Twitch voltam seu  foco para a  transmissão ao vivo de

partidas de inúmeros jogos eletrônicos - incluindo o LoL -, o YouTube se apresenta

como  uma  ferramenta  mais  completa,  permitindo  tanto  lives  que  conectam  o

86Outro meio relevante na disseminação de notícias e conteúdo relacionado aos e-Sports são os
portais especializados, disponíveis em diversos idiomas na internet. Além dos próprios canais oficiais
da Riot Games (LoL eSports), existem centenas de sites especializados no mundo gamer competitivo
disponíveis na internet. O cenário brasileiro e internacional, por exemplo, pode ser acompanhado no
portal  TeamPlay,  integrante do UOL;  no MyCNB,  portal  da  CNB e-Sports  Club,  time brasileiro  já
mencionado anteriormente; pelo Mais e-Sports, semelhante ao TeamPlay; dentre outros.

87O YouTube tem mais de um bilhão de usuários, quase um terço dos usuários da Internet e, a cada
dia,  as  pessoas  assistem  a  milhões  de  horas  de  vídeos  no  YouTube  e  geram  bilhões  de
visualizações. Fonte: https://www.youtube.com/yt/about/pt-BR/

88Disponível em: http://tecnologia.ig.com.br/2016-10-05/youtube-usuarios.html
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espectador às partidas ali transmitidas quanto a criação de conteúdos relacionados

ao universo dos games.
Tudo isso proporciona uma experiência única ao usuário, que encontra em um

só  lugar  o  maior  número  de  informações  possível  sobre  as  temáticas  de  seu

interesse.  Além  do  YouTube  contar  com  milhares  de  canais  de  fãs/jogadores

transmitindo  e  falando  sobre  o  League  of  Legends,  a  própria  criadora  do  jogo

estabeleceu  ali  seu  território.  Isso  ocorreu  principalmente  através  da  criação  e

atualização  de  seus  canais  principais  e  oficiais:  League  of  Legends,  com

aproximadamente  oito  milhões  de  inscritos  e  1,3  bilhões  de  visualizações  -

distribuídas em 664 vídeos; e LoL Esports, que conta com cerca de 2,1 milhões de

inscritos e mais de 570 milhões de visualizações -  distribuídas em 4.292 vídeos

(YouTube, 2016).
League  of  Legends  e  LoL  Esports  possuem  conteúdos  diferenciados.  O

primeiro explora o jogo por seu conteúdo: dentre o conteúdo veiculado pelo canal

League  of  Legends  estão  alguns  dos  formatos  jornalísticos  mais  conhecidos  -

entrevista,  documentário,  minissérie,  reportagem,  vídeos  explicativos  sobre

novidades e jogabilidade, conteúdo criado pela comunidade, dentre outros.
Já LoL Esports faz do YouTube seu meio de trabalho na cobertura esportiva

do  jogo.  As  transmissões  ao  vivo  são  os  conteúdos  mais  visualizados  pelos

usuários,  e  consideradas a  principal  forma de  interação dos usuários  que  estão

distantes fisicamente dos campeonatos promovidos pela Riot Games. Entretanto, o

canal partilha de conteúdos semelhantes aos abordados no canal de conteúdo geral,

como entrevistas e reportagens, porém voltadas ao cenário competitivo de LoL. Em

um novo  recorte  empírico,  é  em LoL Esports  que se centrará  nosso esforço de

investigação.

3.2.2 As transmissões da Riot no YouTube: o LoL Esports
Para as transmissões de partidas e campeonatos, a equipe de comunicação

da Riot adota um formato informativo híbrido, que agrupa algumas categorias de

programas.  Podemos  dizer  que  a  programação  efetivada  pelo  canal  não  se

caracteriza  de  forma  fixa;  afinal,  até  podemos  encontrar  quadros  fixos  e  com

períodos  datados,  mas  a  maioria  dos  programas  produzidos  varia  em torno  da

agenda de campeonatos que estão sendo realizados. Porém, são configurados de

forma linear, consistindo em uma “programação homogênea em que os programas

no  seu  conjunto,  mesmo  que  com  características  próprias,  seguem  uma  linha

semelhante” (FERRARETTO, 2000, p. 59).
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Quanto  à  equipe  que  trabalha  nessa  programação,  podemos  considerá-la

como fontes internas - já que todos trabalham no âmbito da Riot Games. Ferraretto

(2000)  propõe  que  esta  é  uma  equipe  de  reportagem,  quando  afirma  que  são

pessoas contratadas para a apuração, produção e veiculação de notícias (ou outros

conteúdos, como as transmissões, por exemplo).
É importante destacar que a Riot Games se utiliza de diferentes equipes em

diferentes localizações durante os campeonatos. No Campeonato Mundial de 2015,

por  exemplo,  dezenove  pessoas  fizeram  aparições  durante  as  transmissões,

divididos  em  quatro  equipes  (conforme  observaremos  no  capítulo  seguinte)  e

incluindo três convidados especiais.  Mas é claro que, devido à grandiosidade do

evento, o número de participantes na sua produção é muito superior ao de pessoas

que  aparecem  em  frente  às  câmeras  -  dada  a  complexidade  do  evento  e  a

responsabilidade  de  transmiti-lo  a  milhões  de  pessoas  espalhadas  por  todo  o

planeta.
O  conteúdo  produzido  por  tais  equipes  pode  ser  classificado,  conforme

Ferraretto (2000) em três: a) Jornalismo informativo: “retrata o fato com o mínimo de

detalhes necessários à sua compreensão como notícia” (FERRARETTO, 2000, p.

201);  b)  Jornalismo  interpretativo:  “representa  uma  ampliação  qualitativa  das

informações a serem repassadas para o público. O objetivo é situar o ouvinte dentro

do acontecimento” (FERRARETTO, 2000, p. 201); c) Jornalismo opinativo: “engloba

um julgamento próprio [...] a respeito de um acontecimento ou assunto. Interpretação

e opinião incluem, em certa medida, a inter-relação com outros fatos ou temas, mas

representam tratamentos bem diversos” (FERRARETTO, 2000, p. 202).

3.2.2.1 A equipe de transmissão
Como  já  abordamos  no  capítulo  anterior,  em  uma  comparação  entre  os

esportes  e  e-Sports,  visualizando  suas  semelhanças,  podemos  concluir  que  as

transmissões e conteúdos veiculados pelo LoL seguem um formato de cobertura

esportiva (Ferraretto,  2000). Para isso,  é necessária uma equipe especializada e

com funções previamente definidas, como veremos abaixo. Em sua função máxima,

a equipe de reportagem se transforma numa equipe de transmissão esportiva, com a

execução do jornalismo como um todo: ao vivo, com auxílio de produção prévia e

estatísticas  para  descrever  o  jogo  com  o  máximo  de  eficiência  e  cobertura

(Ferraretto, 2000).
O primeiro - e talvez com maior carga de responsabilidade - envolvido é o

coordenador de esportes. É o profissional cuja função é “gerenciar toda a atividade
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do setor” (FERRARETTO, 2000, p. 316), incluindo desde o contato com as equipes

esportivas,  com  as  telecomunicações  (a  fim  de  oferecer  as  condições  de

transmissão à equipe), além de ser responsável pelo cumprimento de patrocínios e

publicidades, juntamente com outros setores do veículo.
O  narrador  é  figura  fundamental  para  a  cobertura  esportiva:  “misturando

informação e emoção, o narrador  segura a  transmissão de um evento esportivo,

descrevendo-o  em  detalhes  [...]”  (FERRARETTO,  2000,  p.  316).  No  caso  das

transmissões  via  rádio,  como  as  descritas  pelo  autor,  é  necessário  ao  narrador

passar toda a emoção e os sentimentos envolvidos durante a partida -  já que o

espectador  não  tinha  acesso à  visualidade  do que  acontecia.  Nas  transmissões

audiovisuais o papel do narrador se altera: não precisa se ater ao caráter subjetivo

da partida - já  que o espectador está visualizando as imagens em tempo real  -,

focando-se em transmitir as informações, mas sem desviar-se do clima do jogo.
Enquanto  isso,  o  comentarista  possui  a  função  de  “[...]  um  elemento  de

opinião.  [...]  Durante  a  transmissão  de  um  evento  esportivo  analisa,  considera,

sugere, opina e critica o que está acontecendo” (FERRARETTO, 2000, p. 317). Ou

seja,  é um profissional dedicado à análise dos fatos ocorridos durante a partida,

podendo  fazer  seus  comentários  durante  o  andamento  do  jogo  (acrescentando

opiniões aos fatos ocorridos), durante os intervalos e também ao final da partida,

passando  ao  espectador  um  plano  geral  sobre  o  ocorrido.  A  opinião  desse

profissional é bastante valiosa para a cobertura esportiva, logo, deve ser um amplo

conhecedor do esporte ali  trabalhado, capaz de observar  e formar opiniões bem

fundamentadas e críticas.
O repórter é outro profissional fundamental para a transmissão esportiva, e

deve ser amplo conhecedor da prática em questão. Isso porque é necessário que

ele acompanhe e transmita ao espectador todas as informações necessárias sobre

os lances que ocorrem durante a partida (Ferraretto, 2000). Assim sendo, torna-se

um dos personagens mais próximos do público, com intensa participação durante a

cobertura.
Um  importante  personagem  da  transmissão  esportiva  é  o

apresentador/âncora, cuja principal função é a de abrir a transmissão, em seu pré

jogo; introduzir comentaristas que ajudarão nesse pequeno debate prévio à partida;

assumir  o  comando  do  intervalo  entre  os  jogos,  amparado  pela  equipe  de

especialistas  -  estes  geralmente  escalados  por  região  de  cobertura  do  cenário

competitivo; e finalizar as transmissões esportivas com o pós jogo com a equipe de
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comentaristas.  Além disso,  deve  bombardear  o  espectador  com seus  canais  de

interação (redes sociais, site). Sobretudo, deve estar ciente do roteiro, pois será o

comandante do barco.

3.2.2.2 Os formatos de transmissão
Conforme as definições de Ferraretto (2000) para as coberturas jornalísticas

tradicionais, as  lives  dos campeonatos de League of Legends mesclam conteúdos

de programas de entrevista,  opinião e mesa-redonda, sendo realizadas ao vivo -

mas  utilizando  também materiais  produzidos  previamente  e  que  são  veiculados

durante a transmissão - e apresentadas diretamente do local que é palco para os

jogos.
O formato de entrevista, conforme proposto por Ferraretto (2000) demonstra

como presença mais marcante a do entrevistador, “[...] que conduz as entrevistas,

chama repórteres e, quando necessário, emite opiniões. No entanto, a interpelação

de  protagonistas  dos  fatos  ou  de  analistas  ocupa  a  maior  parte  da  emissão”

(FERRARETTO, 2000, p. 56).
A mesa-redonda é outra ferramenta utilizada para divulgação de informações

antes, durante e após as transmissões, e adota o formato de painel, com o objetivo

de reunir diferentes personagens do fato noticiado, cujos pontos de vista podem ser

diferentes,  mas  que  ao  final  se  complementam  e  proporcionam  o  melhor

entendimento possível ao espectador (FERRARETO, 2000).
Além  das  transmissões,  outros  conteúdos  criados  pelo  LoL  Esports

correspondem aos formatos jornalísticos tradicionais, como de noticiário, através dos

programas  League  News  e  Prime  Time  League,  onde  periodicamente  são

divulgadas  novidades  relacionadas  ao  universo  de  LoL  e  seus  servidores  pelo

mundo; de documentário e reportagens, como na série Legends Rising, onde são

apresentadas  as  histórias  dos  principais  jogadores  de  League  of  Legends;  e

conteúdo diversificado ligado a centenas de personagens globais do jogo. Existe,

ainda, uma imensa rede de subcanais regionalizados e em diferentes idiomas. O

canal League of Legends, por exemplo, está relacionado a mais 22 canais dentre o

brasileiro, turco, francês, russo, latino, entre outros (YOUTUBE, 2016). Dentre eles

está o canal LoL eSports BR, com 1.780 vídeos, 562 mil inscritos 152 milhões de

visualizações, e conteúdo voltado ao cenário brasileiro de League of Legends. O

canal descreve-se como

Canal  oficial  da Riot  Games  Brasil,  com o  melhor  do  League of  Legends
competitivo. Acompanhe as transmissões ao vivo dos principais torneios do
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Brasil e do mundo (CBLoL, LCS, Campeonatos Mundiais...). Reveja partidas
anteriores,  fique  por  dentro  dos  bastidores  com  matérias  especiais,  e
acompanhe  também  a  cobertura  completa  no  site  oficial:
http://www.lolesports.com.br.

Considerados  os  pontos  abordados  no  capítulo,  como  os  meios  de

disseminação  da  informação  relacionada  aos  e-Sports,  em  nosso  exemplo  ao

League of  Legends;  os conceitos  de cobertura  esportiva,  transmissão e  funções

dentro de uma equipe de reportagem especializada em esportes; podemos concluir

que  esses  foram  fatores  cruciais  no  desenvolvimento  de  um  cenário

retroalimentável, que cria e consome seu próprio conteúdo avidamente, pois ele dá

sentido  à  existência  de  tudo  isso.  São  as  coberturas  e  transmissões  que

transformam  o  que  era  simplesmente  um  jogo  de  computador  num  universo

globalizado e com receitas próximas à casa de um bilhão de reais.

3.2.3 O recorte empírico de investigação
O exemplo  que  utilizaremos  para  identificar  padrões  de  uma  transmissão

esportiva  tradicional,  ao  vivo,  será  a  cobertura  da  grande  final  do  Campeonato

Mundial de League of Legends da sexta temporada. O embate entre os coreanos

SKT T1  e  Samsung Galaxy  ocorreu  no dia  29 de  outubro  de  2016,  no  Staples

Center, em Los Angeles, encerrando de maneira oficial o torneio - que teve um mês

de  duração  -  onde  a  SK Telecom T1  assegurou  seu  terceiro  título  consecutivo.

Durante  o  fatídico  dia,  a  transmissão  foi  feita  ao  vivo  e  o  registro  completo  da

cobertura está disponível no canal LoL eSports, organizada em uma playlist de oito

vídeos: pré jogo; cerimônia de abertura oficial;  jogos 1, 2, 3, 4 e 5; e o pós jogo.
Para  o  formato  tutorial,  analisaremos  o  um  vídeo  postado  no  canal  LoL

eSports, que ensina o espectador a ler a tela de jogo e identificar os números e

informações presentes na tela.Para falarmos de entrevista, traremos uma conversa

face  a  face  entre  um  jogador  e  um  profissional  da  Riot  Games.No  gênero

reportagem, um material produzido contando a rivalidade entre duas organizações

norte-americanas. Na categoria documentário analisaraemos a produção “Road to

Worlds”, uma série de três episódios contando a história dos mundiais. O programa

de caráter noticioso analisado será a produção brasileira, League News, disponível

no canal LoL eSports BR. Finalizando os formatos, a mesa redonda, com o “Depois

do Nexus”, programa de debate, também de produção brasileira.

3.3 CATEGORIAS DE ANÁLISE
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Partindo  das  observações  teóricas  sobre  cobertura  jornalística,  e  das

características  de  organização  da  Riot  no  YouTube,  em específico  o  canal  LoL

Esports, tomamos como categorias de análise para este trabalho os elementos de

organização  da  cobertura  esportiva,  em  dois  níveis:  em  relação  às  equipes  de

transmissão, através das figuras do narrador, comentarista/analista e repórter; e em

relação  aos  formatos,  incluindo  tutorial,  entrevista,  reportagem,  noticiário,

documentário, mesa-redonda e transmissão.

CAPÍTULO 4: ANÁLISE

Para o presente estudo vamos analisar conteúdos diversificados relacionados

à League of Legends veiculados em seus dois principais canais no YouTube e o

canal que contém conteúdos em português. Serão observados: uma transmissão ao

vivo  das  partidas  da  final  do  Campeonato  Mundial  de  2016,  realizado  em  Los

Angeles (EUA), além de dois outros vídeos: um de conteúdo noticioso e outro de

tutorial - como já demonstramos no recorte empírico de investigação.

4.1 EQUIPE DE TRANSMISSÃO

Assim como nos veículos noticioso em geral, a Riot Games dispõe de uma

equipe de colaboradores que realizam a cobertura esportiva de League of Legends.

Todos eles atuam como repórteres, em algum momento, e se travestem de outras

funções  em  diferentes  formatos  de  programação.  Durante  a  cobertura  do

Campeonato  Mundial,  23  profissionais  atuaram  na  equipe  de  transmissão.

Abordaremos  alguns  dos  personagens  dentro  da  equipe  de  cobertura  de  LoL,

ressaltando sua multifuncionalidade:

4.1.1 Narrador
O  narrador  é  figura  fundamental  para  a  cobertura  esportiva:  “misturando

informação e emoção, o narrador  segura a  transmissão de um evento esportivo,

descrevendo-o em detalhes [...]”  (FERRARETTO,  2000,  p.  316).  Em LoL,  temos
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alguns exemplos como Phreak e Quickshot, considerados os frontman da equipe de

narração; no Brasil, temos Toboco, Schaeppi e Docil como exemplos.

4.1.2 Repórter
Talvez a figura mais dúbia dessa equipe, pois todos, de certa forma, atuam

como  repórteres  quando  absorvem  e  repassam  informação.  O  repórter  é  outro

profissional fundamental para a transmissão esportiva, e deve ser amplo conhecedor

da prática  em questão.  Ressalta-se a figura  de Sjokz,  polonesa,  que na grande

maioria dos casos é a repórter que realiza as entrevistas após as partidas. No Brasil

já vimos Melão13, Tixinha e Toboco cumprirem essa função. 

4.1.3 Comentarista/analista
São aqueles encarregados pelo estudo do jogo e das equipes. O comentarista

possui a função de “[...] um elemento de opinião. [...] Durante a transmissão de um

evento esportivo analisa, considera, sugere, opina e critica o que está acontecendo”

(FERRARETTO,  2000,  p.  317).  Como  exemplos  temos  Krepo,  Deficio,  Jett,

Froskurinn (a única mulher); Gstv, Tixinha (brasileiros).

4.2 FORMATOS DE TRANSMISSÃO

Nesse tópico abordaremos sete formatos identificados dentre os conteúdos

disseminados  no  Youtube  pelos  canais  LoL  eSports.  Todos  são  presenças

confirmadas dentro de equipes esportivas no geral, sendo um deles, a transmissão

ao vivo, subdividido em três momentos. 

4.2.1 Tutoriais
Esse  conteúdo  é  destinado  aos  novos  jogadores  ou  àqueles  pouco

experientes - que não procuram se aprofundar no estudo de LoL. Como exemplo, o

vídeo  “Como  ler  a  tela  do  jogo”,  explica  em  cinco  minutos  onde  o  espectador

encontrará  as informações,  necessárias para que se  faça uma leitura  do que já

ocorreu e deve ocorrer em uma partida.
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Figura 17: O apresentador explica ao espectador cada um dos itens dentro das caixas: abates por 
equipe; ouro colhido por equipe; tempo de jogo; número de torres derrubadas; dentre outros. Fonte:

Esse  tipo  de  material  se  assemelha  a  reportagens,  por  exemplo,  sobre

esportes pouco usuais a um certo público. É o que acontece, em geral, em períodos

como Olimpíadas, em que diferentes estilos esportivos estão reunidos e a equipe

jornalística  se  esforça  em  oferecer  ao  espectador  um  conjunto  mínimo  de

informações  sobre  o  jogo,  para  que  os  espectadores  possam  acompanhar  as

partidas. É como explicar hóquei sobre a grama para brasileiros, por exemplo. Os

mínimos detalhes  são  abordados,  pensando naquele  espectador  que  nada sabe

sobre o assunto.
Existe  uma  preocupação  constante  em  agregar  novos  espectadores  ao

complexo universo de LoL, de forma que os esquemas e gráficos servem de suporte

visual  para  o  apresentador,  que  fará  as  introduções  necessárias  para  que  um

espectador pouco familiarizado possa acompanhar as narrações e comentários.

4.2.2 Entrevista
O gênero entrevista aparece em diversos momentos dentro das coberturas de

LoL. No vídeo analisado, o rioter Jett entrevista o jogador Yellowstar, frente a frente,

numa produção com closes intimistas. Ali, Yellowstar responde a questionamentos

diversos sobre sua carreira e sobre a temporada norte-americana.
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Figura 18: Yellowstar (E) e Jett (D) conversam sobre a carreira do jogador, seguindo o formato de 
entrevista. O quadro possuía, ainda, duas câmeras focadas em cada um dos interlocutores. Fonte:

4.2.3 Reportagens
Dentre os gêneros jornalísticos, a reportagem é um dos mais presentes no

conteúdo gerado pelos canais oficiais de League of Legends. Contar histórias sobre

jogadores,  geradores de conteúdo,  times,  jogos,  torneios:  tudo é  possível  nesse

gênero.  No exemplo analisado,  o  LoL eSports  traz à  tona a história  de vida de

Rivington  the  3rd,  um  dos  narradores  da  equipe  de  transmissão.  Um  resgate

histórico  -  apuração  jornalística  -  somados  o  entretenimento  e  o  recurso  da

entrevista. Todos os dias somos bombardeados com esse gênero jornalístico, em

qualquer meio de consumo da informação.
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Figura 19: Rivington jogando futebol - imagem faz parte de resgate histórico feito na reportagem. Fonte:

4.2.4 Série/Documentário
As séries  documentais  são  um recurso  frequentemente  utilizado  pelo  LoL

eSports, para contar histórias sobre algo ou alguém. A série documental “Road to

Worlds”,  no  português  Caminho  para  o  Mundial,  contou  a  história  de  todos  os

torneios, desde a primeira temporada, até o torneio de 2014, ano de lançamento dos

episódios.  Foram três no total,  que somados resultam em mais de uma hora de

produção.  Cada episódio  tem uma temática:  o começo,  a chegada dos grandes

palcos e o caminho até Seul - sede das finais de 2014.

Figura 20: Abertura da série “Road to Worlds”, veiculada nos canais do YouTube de League of 
Legends. Fonte:

4.2.5 Noticiário
O noticiário é a forma mais tradicional e rudimentar do jornalismo. Repassar

informações é a essência da profissão. Para isso, o canal LoL eSports BR lançou o

quadro League News, que vai ao ar semanalmente, com as principais notícias do

mundo do League of Legends.
O programa analisado teve duração de 30 minutos e foi ao ar no dia dois de

novembro de 2016, após a conquista da SKT T1 no Mundial da sexta temporada.

Nele são apresentadas reportagens e comentários sobre o Campeonato Mundial - a

pauta quente do momento; os comentários dos analistas brasileiros que viajaram até

os Estados Unidos para realizar a cobertura;  e entrevistas exclusivas,  entre  elas



79

uma com Bengi, jogador campeão pela SKT T1 e com outros jogadores brasileiros

sobre o próximo torneio que disputariam.

Figura 21: Skeat é o apresentador do noticiário semanal League News. Fonte:

4.2.6 Mesa-redonda
O debate,  junto  com a  reportagem,  são  alguns  dos  pilares  do  jornalismo

esportivo.  É nele que o repórter vai  fazer  uso das informações que apurou para

justificar suas teses. Esse também é o espaço para que se mostrem opiniões, de

modo  a  encontrar  pontos  convergentes  e  divergentes  na  argumentação  dos

presentes. 
No LoL eSports BR, temos o “Depois do Nexus”, programa em formato de

mesa redonda, onde os jogadores que se destacaram na rodada do Campeonato

Brasileiro de LoL se juntam aos analistas para conversar sobre as partidas. No caso

do exemplo analisado, os comentaristas abordam a última rodada do Grupo B do

Campeonato Mundial, que definiu as equipes classificadas. Os convidados foram os

jogadores Kamikat, da Pain Gaming, e o repórter LeonButcher, da LoL eSports BR.

Comanda  o  debate,  Schaeppi,  auxiliado  por  Tixinha,  Melão13  e  Gstv  -  todos

membros da equipe de transmissão da LoL eSports BR.
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Figura 22: Comentaristas e convidados brasileiros do Depois do Nexus. Fonte:

4.2.7 Transmissão ao vivo
A transmissão  das  partidas  ao  vivo  é  o  principal  conteúdo  veiculado  por

League  of  Legends  no  YouTube.  É  durante  esses  momentos  que  os  picos  de

audiência são registrados no canal LoL Esports e as medições de audiência são

feitas.  Uma  transmissão  de  LoL  segue  formato  padrão  das  demais  coberturas

esportivas: um pré jogo, com informações direto do local da partida; o jogo em si; e

um pós  jogo,  com entrevista  concedida  por  algum jogador  e  o  debate  sobre  a

partida. Nele, é possível identificar um pouco de cada gênero jornalístico abordado

anteriormente,  pois  se  trata  do  ápice  da  cobertura  esportiva.  Os  olhos  dos

profissionais  são  também  do  público,  que,  através  deles,  pode  acompanhar  a

transmissão.
Para  falarmos  sobre  transmissão  ao  vivo,  selecionamos  a  cobertura  da

grande  final  do  Campeonato  Mundial  da  sexta  temporada.  Durante  toda  a  sua

cobertura, um total de 23 profissionais trabalharam: alguns com redes sociais, outros

na bancada como apresentadores e comentaristas; e repórteres.
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Figura 23: Equipe que realizou a cobertura do Campeonato Mundial de 2016. Fonte:

a) Pré-jogo
Em nosso exemplo, a duração do pré jogo foi de 28 minutos e meio. Ele inicia

com imagens de Los Angeles,  Califórnia,  sede da final  do Campeonato Mundial,

seguido por fala dos jogadores, principais personagens da final. Nesse momento, é

possível identificar o objetivo de entreter, lembrado por Ferraretto (2000) dentre os

objetivos de programas de conteúdo. A dramatização se dá através da história de

alguns jogadores, sobre como chegaram até a final e seu momento pessoal. Essa

técnica é utilizada em reportagens jornalísticas, como um recurso narrativo.
O pré jogo se apoia “[...] em um roteiro previamente elaborado. Depois segue

o rumo dos acontecimentos” (FERRARETTO, 2000, p. 322). A bancada, situada em
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frente  ao  Staples  Center,  é  composta  por  quatro  membros:  apresentador,

comentarista ex jogador e analistas - identificados pelos seus apelidos no universo

de LoL. 
Como apresentador, temos o estado-unidense Dash, ele será responsável por

mediar a conversa com os demais e introduzir outros gêneros jornalísticos presentes

dentro do pré jogo. Ao lado dele: Krepo, bélga, ex-jogador e comentarista do cenário

europeu; Spawn, australiano, analista, representa a região oceânica e comenta o

campeonato  chinês;  e  Deficio,  dinamarquês,  ex-jogador,  comentarista  do cenário

europeu. 

Figura 24: Acima da bancada, vemos a fachada do Staples Center. No canto superior, o relógio que 
orienta o âncora até a cerimônia oficial de abertura. Fonte:

Como suas primeiras palavras, Dash responde algumas perguntas básicas

que  um  jornalista  faz  ao  propor  uma  pauta:  o  que?  Quem?  Onde?  Faz  as

apresentações e os comentaristas dão suas primeiras impressões sobre a final que

está por começar.
Dash  apresenta  ao  espectador  o  segundo  canal  disponibilizado  pela  Riot

Games,  com uma narração tutorial  para  novos  jogadores.  A seguir,  apresenta  a

Coca-Cola, patrocinadora oficial do evento, que organizou “fan fests”, como na Copa

do  Mundo  de  Futebol,  à  exemplo  da  FIFA;  e  como  descobrir  os  locais  onde

acontecem. 
Mais uma rodada de comentários da bancada sobre os dois times - vemos

que Krepo é o único dos comentaristas a não portar qualquer material impresso, ao
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contrário de Spawn e Deficio. Reforça a figura do comentarista - ex-jogador - que

embasa seus comentários através de um conhecimento empírico do jogo.
A produção do evento lança sua primeira leva de informações para o debate:

as campanhas de SKT T1 e Samsung Galaxy. A começar pela campanha da favorita,

bi-campeã, que é elogiada pela sua consistência e experiência em séries decisivas,

onde se jogam cinco partidas e leitura e adaptação ao adversário são cruciais; bem

como sua experiência em grandes palcos e no próprio Staples Center, onde ganhou

seu primeiro título. Comentaristas apresentam suas teses sobre o time da SKT T1.

Após,  repete-se a  prática  com a campanha da Samsung Galaxy -  lembrada por

trucidar os adversários no grupo considerado mais difícil da competição.
Dash  retoma  o  comando  do  pré  jogo  e  introduz  uma  reportagem  sobre

Ambition, abordando sua carreira. Aqui, nota-se o gênero jornalístico reportagem. O

protagonista  fala sobre o alívio  de chegar ao mundial  e   é  elogiado por  Faker  -

adversário, porém amigo. Faker se diz feliz por enfrentar o jogador que o inspirou

em seu começo de carreira, e é reconhecido por Ambition como um dos maiores

talentos de todos o tempos, apesar de ser mais novo e por isso não sente inveja do

reconhecimento do amigo - nesse ponto, percebemos o sentimento de fraternidade,

comum no meio esportivo.  A reportagem tem duração de três minutos.
O apresentador retoma o pré jogo e lança mão da primeira comparação direta

entre jogadores: Crown e Faker, jogadores da rota do meio de ambos os times. A

produção  lança  na  tela  as  estatísticas  de  ambos  os  jogadores  para  que  os

comentaristas teçam suas teses.

Figura 25: Estatísticas são peça-chave no embasamento dos analistas. Fonte:



84

Na  sequência,  Dash  pede  para  a  produção  rolar  um  replay  da  SKT  T1

preparando uma jogada para Faker, de modo que Deficio possa explicar o estilo de

jogo  da  equipe  -  nota-se  aqui  outro  gênero  presente  no  conteúdo  de  LoL:  as

explicações tutoriais.

Figura 26: As setas demonstram a movimentação dos jogadores, enquanto o comentarista Deficio 
explica o que e porque estão fazendo tal movimento. Fonte:

Mais  uma  vez,  Dash  retoma  o  comando  do  pré  jogo  e  introduz  nova

reportagem, que fala sobre Crown, novato que chegara à uma final de Campeonato

Mundial  e  enfrentaria  o,  considerado,  maior  jogador  da  história  de  League  of

Legends, Faker. O gênero entrevista aparece mais uma vez, com Crown dando seu

relato pessoal e opinião sobre como seria possível vencer um time como a SKT T1.

Ao  final  do  material  pré  produzido,  os  comentaristas  fazem uma  nova  volta  de

opiniões.
As comparações seguem, posição por posição, na mesma lógica da rota do

meio.  Comparam-se  topos,  caçadores,  atiradores  e  suportes.  Os  comentaristas

tecem suas  considerações  finais,  Dash  chama a  cerimônia  oficial  de  abertura  e

encerra o pré jogo.
Concluímos que,  no  pré  jogo,  ficam claras  as  funções  de  apresentador  e

comentaristas,  com  tarefas  bem  definidas  dentro  do  formato  de  mesa-redonda

proposto,  onde um mediador  municia os membros com assuntos para o debate.

Trata-se de um programa informativo,  pois situa o espectador  sobre o que pode

acontecer na partida.
b) Jogo
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As partidas  do Campeonato Mundial  contaram com uma vasta  equipe  de

colaboradores. No total, 23 pessoas participaram em diferentes jogos, onde times de

diferentes regiões do mundo se enfrentaram. Como em qualquer equipe, há uma

escalação  considera  a  “ideal”.  Para  a  grande  final,  foram  escalados  Jatt

(canadense), Kobe  (estado-unidense)  e  Quickshot  -  os  dois  primeiros  são

comentaristas  do  cenário  norte-americano  e  Quickshot  (sul-africano)  narrador  do

europeu. 

Figura 27: Equipe de narradores da grande final do Campeonato Mundial de 2016. Fonte:

Durante a transmissão, Quickshot fará a narração enquanto a dupla Jatt e

Kobe  irá  analisar  o  jogo  e  situar  o  espectador  sobre  porque  as  coisas  estão

acontecendo na partida - preenchendo simultaneamente a figura de comentaristas e

repórteres.  Ao  final  de  cada  partida,  os  comentaristas  comandados  por  Dash

retornam  para  avaliar  o  jogo  até  um  breve  intervalo.  Após  o  intervalo,  o  trio

comandado por Quickshot assume para a segunda partida. A lógica segue até o final

do embate, vencido pela SKT T1 após cinco jogos, pelo placar de 3x2. 
A emoção sentida pelos espectadores é similar a dos narradores, pois todos

viveram a mesma experiência: jogar League of Legends. Dessa forma, é impossível

não  se  cativar  pelas  incríveis  jogadas  propiciadas  pelos  profissionais  e  com as

reações vindas da cabine de transmissão, quando essas jogadas acontecem.
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Figura 28: Por partilharem do mesmos começo dos demais jogadores, os narradores também se 
impressionam com as jogadas. Fonte:

c) Pós jogo
O  pós  jogo  teve  duração  igual  ao  pré  jogo  e  foi  composto  pela  mesma

bancada, novamente fora do Staples Center, e formato. Dash abre já passando a

palavra para os companheiros de mesa que fazem suas ponderações sobre a série

final: onde as coisas deram certo e errado, quem se sobressaiu. A produção lança as

estatísticas pós jogo para embasar os comentários.
O ponto alto do pós jogo é a entrevista realizada com algum jogador do time

vencedor. No caso da final, com Faker. A repórter Sjokz, auxiliada por um tradutor,

conversa com o astro sul-coreano sobre o título recém conquistado. Aqui, configura-

se o gênero entrevista em seu sentido literal.

Figura 29: Tradutor ao lado de Faker - de olho na taça do Mundial-, e a repórter Sjokz. Fonte:



87

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos sete gêneros abordados -  tutorial,  entrevista,  documentário,  noticiário,

mesa redonda e transmissão - observamos um total de seis vídeos, para os seis

primeiros; e mais oito, que configuram uma transmissão completa (do pré jogo ao

pós  jogo,  passando  pelas  cinco  partidas);  disponíveis  nos  canais  League  of

Legends, LoL eSports e LoL eSports BR. 
Ao  observar  minuciosamente  o  material  selecionado,  e  compará-lo  aos

preceitos  do  jornalismo tradicional,  foi  possível  identificar  em todos  significativas

semelhanças e apropriações da prática jornalística  tradicional  pelos e-Sports.  No

caso  do  repórter,  por  exemplo,  a  figura  se  assemelha  ao  comentarista  LoL,

responsável pela apuração jornalística de sua região de cobertura - eles serão a

fonte da informação em que o conteúdo será baseado, seja ele escrito, gravado ou

nas  transmissões  ao  vivo.  Os  narradores,  literalmente,  narram  a  partida  e,  por

vezes, apropriam-se de um estilo tutorial, para contemplar novos jogadores, visto o

crescimento da comunidade a cada ano. A prática, inclusive, resultou num segundo

canal disponível para iniciantes durante as finais do Mundial 2016.
É  possível,  portanto,  afirmar  que  existe  uma  equipe  especializada  na

cobertura  do  cenário  competitivo  e  que,  sim,  ela  usa  de  métodos  e  técnicas

jornalísticas  para  a  produção  de  seu  conteúdo,  independentemente  de  seus

geradores serem ou não jornalistas. 
Quanto  aos  formatos,  para  começar,  os  vídeos  tutoriais  são  de  suma

importância aos jogadores e espectadores menos experientes, bem como jornalistas

que a pouco descobriram a pauta dos e-Sports. Eles permitem uma experiência de

aprendizagem ímpar, assim como estímulo ao estudo de LoL, pois só através dele é

possível  um avanço dentro do jogo.  Esse caso se aproxima, de certa  forma, de

materiais explicativos (reportagens) sobre algum assunto em especial,  de caráter

altamente técnico, como é o caso de LoL, com suas expressões e lógicas próprias.
As entrevistas aparecem em mais de um momento: quando são, por si,  o

quadro;  quando  o  canal  produz  reportagens  abordando  alguém  ou  alguma

competição  em  especial;  e  ao  final  das  partidas,  quando  os  jogadores  são

abordados pela figura do repórter. O ato de entrevistar é o jornalismo na sua prática

mais pura: perguntar. Perguntar para tecer uma história; perguntar para tirar dúvidas;

perguntar para que uma explicação seja dada.
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O gênero reportagem é como um coringa que existe sozinho e como parte de

outros materiais, pois dentro do audiovisual pode ter um caráter altamente mutável,

sendo o centro das atenções ou um complemento para outro debate. No rádio, por

exemplo, o ato de reportar configura, por suposto,  leitura da situação: o repórter

deve situar o ouvinte do que está acontecendo. Mas com o recurso visual, o repórter

faz a seleção dessas imagens de modo a complementar a história que quer contar.

Dessa forma, qualquer material que conte uma história ou que emita algum tipo de

conteúdo relevante ao contexto, é uma reportagem.
Uma evolução da reportagem são as séries e documentários - nada mais são

do que uma reportagem mais extensa e aprofundada, voltada ao entretenimento - o

que não significa que somente temas descontraídos serão abordados. O exemplo de

“Road to Worlds”, onde a Riot conta a história dos Mundiais, é um encaixe perfeito

no gênero documentário: possui apuração da reportagem, entrevistas e imagens de

apoio que contam uma história. Assim como o documentário, as webséries como a

“Legends  Rising”,  que  aborda  a  vida  particular  de  personagens  vinculados  ao

cenário competitivo internacional, são de fato produtos jornalísticos.
O noticiário é onde a equipe de reportagem especializada em e-Sports mostra

serviço: o espectador tem ali um apanhado de informações relevantes ao momento.

As pautas são determinadas através da calendarização e previsões, prática comum

nas  grandes  redações.  Em  “League  News”  ainda  temos  a  inserção  de  outros

gêneros como a entrevista, por exemplo. Nele serão apresentadas notícias apuradas

e confirmadas pela equipe de e-Sports da Riot Games, de acordo com as pautas

locais de cada servidor. 
A mesa redonda é a oportunidade dos comentaristas e convidados da equipe

de reportagem de e-Sports da Riot para expôr suas opiniões. No caso do “Depois do

Nexus” as pautas são as partidas que ocorreram na rodada, mostradas a partir de

diferentes pontos de vista -  por vezes,  com opiniões dos jogadores que atuaram

nela. Durante as transmissões, os momentos pré e pós jogo configuram também

uma mesa redonda, com análises e comentários acerca dos confrontos.
O  ápice  da  atuação  da  equipe  de  cobertura  esportiva  de  LoL  são  as

transmissões  ao  vivo.  Nela  é  possível  identificar  um  pouco  de  cada  gênero

jornalístico apresentado em nossas categorias de análise, em diferentes momentos.

Ali são executadas as técnicas junto ao improviso do ao vivo, um dos desafios que o

jornalista  encontra  ao exercer  a  prática  da  profissão em rádio,  televisão  e  mais

recentemente  a  internet.  Percebemos  a  apuração  para  os  comentários  serem
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precisos,  as  imagens  de  apoio,  as  reportagens  trazendo  assuntos  sobre  certos

personagens, as entrevistas ao final dos jogos. 
Cada país que possui uma liga oficial organizada pela Riot tem sua própria

equipe de cobertura. Além das equipes nacionais, uma grande equipe internacional

existe  -  infelizmente,  sem nenhum brasileiro  ainda.  Nossos representantes estão

evoluindo  em  nível  de  conhecimento  do  jogo  e  qualidade  nas  transmissões,

portanto,  logo  algum  nome  deve  despontar  no  cenário  internacional  como  um

correspondente latino americano.
Num balanço geral, consideramos que as técnicas jornalísticas adotadas na

criação de conteúdo pelos canais de League of Legends possuem não só um, mas

vários pontos em comum com a prática jornalística tradicional das redações - sejam

elas de jornalismo esportivo ou geral.
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