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Esports e o ambiente acadêmico: uma perspectiva sobre o cenário 

Esports and the academic environment: a perspective on the scenario 

 

Matheus Santana Siqueira1 

 

Resumo 

Este artigo visa apresentar o que são os esportes eletrônicos, mostrando a perspectiva 

histórica, um panorama atual do cenário universitário, a importância dele, o que se espera para 

o futuro e como ele pode influenciar o ambiente acadêmico, se baseando em dados e em 

experiências de pessoas que figuram o cenário. Este trabalho deixa claro que os esportes 

eletrônicos já são uma realidade efetivada em diversas universidades, e o envolvimento em 

atividades acadêmicas já vem ocorrendo em algumas instituições, o que abre novas 

possibilidades de contribuições à formação discente. 
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Abstract 

 

This article aims to present what electronic sports are, showing the historical perspective, a 

current panorama of the college scenario, its importance, what is expected for the future and 

how it can influence the academic environment, based on data and experiences of people who 

set the scene. This work makes it clear that electronic sports are already a reality in many 

universities, and the involvement in academic activities is already taking place in some 

institutions, which opens up new possibilities for contributions to student education. 

Keywords: Esport, Electronic sports, College esports. 

 

Aprovado em: 06/01/2020 Versão Final em: 06/01/2020 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A cada geração, as pessoas são apresentadas mais cedo às tecnologias, como à 

televisão, ao celular, à internet e, claro, aos videogames. Inicialmente voltado sobretudo ao 

público jovem, atualmente, os jogos eletrônicos vêm ganhando espaço e têm conquistado um 

número cada vez maior de simpatizantes, tendo passado de simples entretenimento para 

verdadeiras competições esportivas. 

 
Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da 

Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para conclusão do curso. 
1 Graduando do Curso de Sistemas de Informação-UFF; <matheussiqueira@id.uff.br> 
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Seguindo essa tendência, estudantes universitários de diversas partes do mundo 

iniciaram o processo de organização de torneios para competição. O sucesso das competições 

é tamanho que as mesmas têm atraído não somente uma quantidade expressiva de jogadores, 

como também de patrocinadores, dada a enorme visibilidade - e retorno financeiro - que estas 

competições têm apresentado. 

Considerando essa conjuntura, o presente trabalho investiga a perspectiva histórica, 

o panorama atual do cenário universitário, a importância dele, o que se espera para o futuro e 

como ele pode influenciar o ambiente acadêmico. 

 

1.1. METODOLOGIA 

 

O método utilizado para elaboração do presente artigo foi o de análise textual 

qualitativa, com o propósito de refletir sobre o cenário dos esports no âmbito das 

universidades. Por se tratar de tema relativamente novo, não foram encontradas obras 

bibliográficas as quais pudessem servir de suporte, motivo pelo qual optou-se pela busca de 

produção textual disponível na internet. 

Neste sentido, foi feito o levantamento de notícias sobre esports em sites que fazem 

a cobertura desta modalidade para posterior análise do material a ser utilizado como fonte. 

Outro elemento utilizado foi uma entrevista com a presidente da atlética de esports 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), a fim de coletar dados sobre a entidade e 

informações relativas a projetos desenvolvidos dentro e fora da instituição. 

Após análise das informações obtidas por meio dos dois processos (levantamento de 

notícias e entrevista), foi elaborada a estruturação do artigo, com base em roteiro definido em 

conjunto com a docente orientadora do presente trabalho. 

 

2. O QUE SÃO ESPORTS? 

 

O esporte eletrônico, também denominado ciberesporte ou esport, este último já 

incorporado ao dicionário da língua inglesa, é uma categoria de competição esportiva onde os 

atletas, profissionais ou amadores, competem em jogos eletrônicos. As disputas podem ser 

realizadas em variadas plataformas, como console, computador e até mesmo em aparelhos 

celulares. Segundo a Confederação Brasileira de eSports (CBeS), os esportes eletrônicos são: 
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Competições profissionais de games que ocorrem em uma plataforma 

digital, envolvendo dois ou mais competidores (sejam indivíduos ou 

equipes), em partidas online ou presenciais sincrônicas e montadas de forma 

a permitir o acompanhamento de uma audiência. (CBes, 2019) 
 

Inicialmente, essas competições envolviam, majoritariamente, jogos de luta, de tiro em 

primeira pessoa (do inglês: First Person Shooter - FPS) e de estratégia em tempo real (do 

inglês: Real Time Strategy - RTS). Com o passar do tempo, novas modalidades foram sendo 

incorporadas, como os simuladores de esportes (corrida, futebol, basquete), MOBA (do 

inglês: Multiplayer Online Battle Arena), Battle Royale, jogos de cartas e jogos mobile entre 

outros.      

 

2.1. HISTÓRIA DOS ESPORTS 

 

O primeiro registro que se tem conhecimento sobre uma competição de jogo eletrônico 

é de um torneiro ocorrido em 19 de outubro de 1972, na Universidade de Stanford, nos 

Estados Unidos, conhecida como Intergalactic Spacewar Olympics. Em sua primeira versão, 

a competição não teve retorno financeiro como forma de premiação. Em contrapartida, o 

prêmio ofertado foi de um ano de assinatura da revista Rolling Stone. (LECOURT, 2018) 

E foi apenas em 1980, 8 (oito) anos após a realização da competição em Stanford, que 

aconteceu a primeira competição oficial (reconhecida pela produtora do jogo) de jogos 

eletrônicos, a Space Invaders Championship. A competição, organizada pela empresa norte 

americana de produtos eletrônicos Atari, contou com mais de 10 mil participantes espalhados 

pelos Estados Unidos e teve como prêmio um arcade. (HAGUI, 2018) 

No entanto, com o advento da internet, muitos jogos passaram a ser disputados online, 

motivando assim o surgimento, nos anos 2000, das lan houses - estabelecimentos comerciais 

que disponibilizavam vários PCs (do inglês: Personal Computer) com acesso à internet e a 

rede local. Estes estabelecimentos eram geralmente voltados às pessoas que não possuíam 

acesso à internet ou a um computador minimamente configurado para suportar os jogos.  

Em pouco tempo observou-se que o público que frequentava as lan houses era 

formado majoritariamente por pessoas que buscavam parceiros para partidas online. Por esse 

motivo, dentre outros, jogos como Counter Strike e World of Warcraft tornaram-se 

extremamente populares, passando a contar com campeonatos - profissionais e amadores - 

realizados com frequência nestes estabelecimentos. 
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Por outro lado, com a expansão da internet, as barreiras físicas já não eram mais 

problema para as competições e, junto com a redução dos preços dos hardwares, contribuíram 

para que os jogos se tornassem mais acessíveis, ampliando, dessa forma, o número de 

jogadores e competições. 

Com a popularização das plataformas de streaming (transmissão de jogos online de 

uma partida que está sendo jogada ou assistida), em meados de 2010, os esports começaram a 

atrair de fato, a atenção do público, justamente devido à possibilidade de acompanhamento, 

em tempo real, das estratégias utilizadas por estas pessoas que, muitas vezes, possuem o 

esport como profissão. A principal fonte de streamings era a Twitch que, sendo lançada em 

2011, impulsionou o número de competições, que saltou de 972 em 2010 para 1650 no ano 

seguinte, conforme exemplificado na figura 1. Na figura 2, vemos quantas horas os 

espectadores gastaram vendo algum tipo de streaming, no terceiro quadrimestre de 2019, em 

três das maiores plataformas que existem atualmente. 

 

Figura 1 - Quantificação das competições de esports por ano. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor2. 

 
2 Gráfico elaborado utilizando as informações do site Esports Earnings 

https://www.esportsearnings.com/history. 
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Figura 2 – Quantificação de horas assistidas por plataforma no terceiro quadrimestre de 2019. 

 

Fonte: MAY, 2019. 

 

2.2. MERCADO, PROFISSÕES E MÍDIA  

 

Figurando num cenário que movimenta bilhões de dólares por ano, o Brasil se 

encontra na liderança do mercado de jogos na américa latina e em décimo terceiro colocado 

mundial. A perspectiva para 2022, segundo a PWC, é de que o faturamento estimado seja de 

1,756 bilhão de dólares. (EXAME, 2019) 

Como toda nova área, as profissões surgem de acordo com as demandas do mercado. 

Por este motivo, a profissionalização dos esports é recente, pois, até então, os únicos 

profissionais envolvidos diretamente com o cenário dos jogos eram aqueles responsáveis pela 

sua criação, desenvolvimento e comercialização, tendo em vista que o propósito deste produto 

era, apenas, oferecer entretenimento aos seus consumidores. 

No entanto, com a mudança de comportamento da sociedade, que passou a considerar 

outras profissões além daquelas tradicionalmente consolidadas no mercado e com um número 

cada vez maior de investimentos neste nicho, começaram a surgir pessoas interessadas em 

interpretar o ato de jogar e todo seu entorno como profissão. 

Consequentemente, outros profissionais começaram a despontar, tais como streamers - 

pessoas que transmitem as partidas -, narradores, comentaristas, analistas e técnicos que 

passaram a se especializar nesse novo mercado, atraindo, inclusive, profissionais de outras 
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carreiras, como psicólogos, fotógrafos, assessores de imprensa e tantos outros que avistaram, 

nos esports uma oportunidade de crescimento financeiro. 

Neste ponto, considerando a vasta abrangência de carreiras envolvidas, a ascensão 

contínua dos esports e a profissionalização deste mercado, outro fato que se pode observar é a 

grande movimentação financeira que ele tem gerado. Segundo estudo da Newzoo, empresa 

especializada em inteligência de mercado, a estimativa de receita anual de esports para o ano 

de 2019 foi de 1.1 bilhões de dólares, o que equivaleria a um crescimento de 26,7% em 

relação ao ano anterior.  

Estima-se, ainda, que a maior parte desta renda (cerca de 82%) será advinda de 

direitos de mídia, patrocínios e propaganda e isso se dá, principalmente, devido ao 

crescimento desse segmento de mercado, que tem sido visto com grande expectativa pelos 

meios de comunicação. Grandes grupos televisivos já possuem, hoje em dia, setores 

especializados para cobertura jornalística e de eventos de esports, como é o caso dos canais 

ESPN e SporTV.  

Este interesse deriva, obviamente, da audiência obtida com estas transmissões. Ainda 

segundo o estudo da Newzoo estima-se que, em todo o mundo, a audiência deverá atingir o 

patamar de 453,8 milhões de pessoas em 2019, 15% maior que 2018. Grande parte desta 

audiência é proveniente da China. Estados Unidos e Brasil seguem em segundo e terceiro 

lugar, respectivamente, no ranking mundial de países com maior audiência em esports. 

Como exemplo do que estes torneios têm significado no cenário nacional, podemos 

citar a final do campeonato mundial de Free Fire, realizada, recentemente, em 13 de 

novembro de 2019, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Além do espaço reservado para a 

mencionada final, o qual possui grande capacidade de público e, que, por si só, já demonstra a 

quantidade de pagantes esperada no evento, o torneio contou, ainda, com apresentações 

musicais de renomados artistas nacionais, ratificando também a magnitude do evento.  

A final do campeonato mundial de Free Fire teve o time brasileiro do Corinthians 

como campeão, e alcançou o pico de 1,2 milhões de visualizações simultâneas na plataforma 

YouTube, dados que nos permitem ilustrar o considerável patamar que esta modalidade 

atingiu no mercado nacional. (TELLES, 2019) 

Com a crescente visibilidade dessa modalidade, grandes clubes de esportes 

tradicionais começaram a investir em times de esports. No Brasil, times como Flamengo, 

Corinthians e Santos contam com equipes competindo nas ligas mais disputadas em suas 

respectivas categorias. 
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2.3. PRECONCEITO 

 

Apesar da visibilidade que os jogos eletrônicos estão recebendo com a transmissão de 

seus campeonatos pelos grandes meios de comunicação, ainda é perceptível a dificuldade dos 

indivíduos em perceber os esports como uma atividade esportiva. 

Essa resistência é presente na sociedade como um todo e muito se dá devido à 

dificuldade que as pessoas têm em perceber os jogos eletrônicos como um exercício que 

demande concentração, técnica e treinamento, associando os esportes apenas às atividades que 

envolvam movimentação do corpo e/ou utilização de força física. 

Como ilustração do preconceito neste cenário, o estudo intitulado “O mundo invisível 

dos Gamers”, publicado em 2017 pela Talk Inc, podemos observar como os gamers – segundo 

a pesquisa, pessoas assíduas pelos jogos – enxergam o preconceito sofrido por eles e o que já 

ouviram sobre seu estilo de vida, ilustrado nas figuras 3, 4 e 5. 

 

Figura 3 - Como anda o preconceito contra gamers. 

 

Fonte: TALK INC, 2017, p. 47. 
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Figura 4 - O que os gamers já ouviram sobre quem é gamer. 

 

Fonte: TALK INC, 2017, p. 48. 

 

Figura 5 - Por quem se sentem julgados por jogar. 

 

Fonte: TALK INC, 2017, p. 49. 
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Por outro lado, no cenário internacional, é possível notar alguns avanços como, por 

exemplo, a disposição do Comitê Olímpico Internacional em estudar a possibilidade de 

reconhecer os esports como um esporte (SPORTV, 2017), a inclusão dos esports como 

esporte de demonstração na edição dos Jogos Asiáticos de 2018 e sua inclusão como 

modalidade no programa oficial na edição de 2022, o que permitirá a disputa de medalhas 

neste que é o segundo maior evento dentre as competições esportivas, ficando atrás apenas 

dos Jogos Olímpicos de verão (SPORTV, 2017).  

 Entretanto, houve, recentemente, uma afirmação do atual presidente do COI (Comitê 

Olímpico Internacional), Thomas Bach, no sentido de não estar pessoalmente convencido que 

os esports sejam, de fato, um esporte no que diz respeito à atividade física e às condicionantes 

para que uma atividade seja considerada como esporte (GLOBOESPORTE, 2017). 

 Dessa forma, percebe-se que ainda há alguns obstáculos consideráveis para que o 

esports sejam vistos como uma atividade que exige prática, treino e dedicação, tal como os 

esportes tradicionais. Entretanto, é preciso que as organizações envolvidas com esports 

estejam constantemente mobilizadas, a fim de possibilitar a compreensão e aceitação da 

atividade tanto pelas pessoas comuns como por aquelas ligadas diretamente às grandes 

entidades esportivas. 

Nesse sentido, tramita no Senado o Projeto de Lei n° 383/2017, que “dispõe sobre a 

regulamentação da prática esportiva eletrônica”, visando a regulamentação dos esports e dos 

competidores para que sejam tratados como atletas, a criação de federações e a inclusão do 

dia 27 de junho como “Dia do Esporte Eletrônico”. Contudo, essa proposta não é bem vista 

pelos profissionais que figuram o cenário, que alegam que a burocratização atrapalharia o 

desenvolvimento da modalidade, afastando investimentos na área. 

Estamos esquecendo que essas federações só conseguem organizar eventos 

se autorizadas por uma desenvolvedora, que é a verdadeira dona dos jogos. 

A lei tira delas esse poder, submetendo-as às federações. O jogo é de quem 

desenvolveu. Se sair do jeito que está será um grande fiasco. Isso porque 

estamos esquecendo que sem elas não existe o jogo. (BELFIORE, 2019) 
 

Em adição a esses pontos levantados, há uma emenda que remove os “jogos com 

conteúdo violento” da categoria de esportes eletrônicos. Essa emenda exclui títulos 

consolidados, como CS:GO e Rainbow Six, ignorando uma grande parcela dos jogadores e do 

público. 
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2.4. INCLUSÃO 

 

 Um ponto interessante a ser considerado com relação aos esports, que já ocorre com 

os esportes tradicionais, é a sua relação com a comunidade e com a inclusão de pessoas que, 

muitas vezes, não possuem acesso às atividades esportivas. 

 Esse cenário é bastante conhecido no mundo do futebol tradicional, em que é 

frequente a criação de escolinhas de base para crianças da periferia, aproximação a qual, além 

de oportunizar o contato com a modalidade, acaba, muitas vezes, contribuindo no 

descobrimento de novos talentos. 

 No caso dos esports, a realidade, no Brasil, é um pouco diferente, devido às 

necessidades específicas para a prática da atividade, sendo necessário um investimento 

considerável com infraestrutura, a iniciar com acesso à internet de alta velocidade e 

disponibilidade, computadores de configuração capaz de executar os jogos, mobiliário 

adaptado e acessórios complementares. 

 Entretanto, iniciativas de inclusão social já começam a despontar, como é o caso do 

projeto AfroGames, idealizado pelo já conhecido grupo cultural AfroReggae3, onde foi criado 

o primeiro centro de treinamento em games e esports dentro de uma comunidade carente. 

 Como resultado, os alunos formados por meio deste projeto integram o AFG, time 

recentemente criado de esports na modalidade League of Legends que, em poucos meses de 

existência, já possui apoio da INTZ4, que assessorou os criadores do projeto na realização do 

perfil comportamental dos alunos para composição do time. (RIGUEIRAS, 2019) 

 Por outro lado, a inclusão neste cenário deve englobar, para além da questão social, 

uma outra parcela da sociedade que também não é equitativamente representada nos esportes: 

o gênero feminino. Assim como ocorre em alguns esportes tradicionais, a parcela de 

jogadoras profissionais nos times de esports ainda é pequena, apesar de possuírem uma fatia 

considerável no mercado de jogos eletrônicos. 

 

3 Grupo que se derivou de projeto social inicialmente desenvolvido na comunidade de Vigário Geral, o qual visa 

reduzir as desigualdades sociais e combater o preconceito em suas diversas formas, utilizando a arte e a cultura 

como ferramentas de transformação social de pessoas e grupos bem como o meio em que estão inseridos 

Disponível em: <www.afroreggae.org> Acesso em 09 de dez 2019. 

4 Clube de esports brasileiro, com complexo de treinamento sediado em São Paulo-SP, vencedor de 2 splits do 

Campeonato Brasileiro de League of Legends em 2016, tricampeão da Brasil Mega Arena, campeão do 

Internacional WildCard Qualifier e finalista no Mundial, possui atualmente 60 atletas, divididos em 14 times. 

Disponível em: <https://www.intz.com.br/>. Acesso em 09 de dez 2019. 

http://www.afroreggae.org/
https://www.intz.com.br/
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 Segundo pesquisa feita pela Interpret, agência internacional de pesquisa de tendências 

globais de consumo, as mulheres representam, com base nos dados do último trimestre de 

2018, 30,4% dos espectadores do segmento e 35% do total de jogadores em consoles ou 

computadores. 

 Neste ponto, diferentemente do projeto AfroGames, em que uma entidade identificou 

os esports como uma forma de inclusão de pessoas de baixa renda, os esforços voltados para 

integração de mulheres no cenário dos jogos eletrônicos iniciaram de uma necessidade 

específica desse gênero, que muitas vezes se sente assediado ou diminuído pelo público 

masculino. 

 Assim, começaram a surgir projetos voltados ao aumento da representatividade 

feminina nos esports, como o You Go Girls, fundado em 2018, que mantém um site com 

conteúdo voltado a este público, além de subprojetos como um canal no Discord para que as 

mulheres possam se encontrar para jogar e um canal no Twitch, para dar visibilidade às 

streamers menores. (REIS, 2019) 

 Outro exemplo na busca da inclusão feminina nos jogos eletrônicos é o Projeto 

Sakura, fundado no segundo semestre de 2018, com o objetivo de aproximar o público 

feminino do cenário competitivo através do desenvolvimento de torneios amadores. Segundo 

sua fundadora, estes campeonatos possibilitaram o surgimento de três equipes femininas e tem 

auxiliado, não somente na formação de equipes, mas no combate ao machismo existente no 

cenário dos esports. (REIS, 2019) 

 Neste sentido, mesmo com a mobilização de jogadoras e adeptas no que diz respeito 

ao aumento da participação feminina nos esports, é preciso ultrapassar esta barreira em que 

grande parte do público masculino não enxerga o gênero feminino como capaz para competir 

em igualdade, possibilitando, desta forma, que equipes femininas e masculinas possam 

competir nos mesmos torneios, abrindo espaço para, futuramente, serem criadas equipes 

mistas, já que em esportes táticos, que independem de estrutura corporal, não existe a 

necessidade de distinção de times masculino de feminino, como nos esportes tradicionais. 

 

3. ESPORTS NAS UNIVERSIDADES 

 

A relação entre os jogos e os estudantes universitários não se dá apenas pelas matérias 

oferecidas em alguns cursos, como os de computação e sistemas de informação, que são 
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voltadas para o desenvolvimento de jogos. Estudantes de diversos cursos, tanto de humanas 

quanto de exatas, acompanham e até participam de competições de esports. 

Com a presença deste público nas universidades, evidencia-se uma tendência de 

envolvimento cada vez maior, se considerarmos a facilidade de acesso à modalidade, a 

relevante divulgação dos jogos eletrônicos e os crescentes investimentos em equipes 

profissionais, não somente por clubes e empresas de tecnologia mas, também, dentro do 

próprio meio acadêmico, com a criação de equipes de esports formadas por discentes 

vinculados às suas instituições de ensino. 

 

3.1. ATLÉTICAS CONVENCIONAIS × ATLÉTICAS DE ESPORTS 

 

Desde a criação das universidades como um espaço de formação e cultivo do saber, é 

possível observar a presença dos esportes dentro destes ambientes, seja como uma forma de 

relaxamento das atividades acadêmicas, de interação social ou, até mesmo, de aproximação 

entre alunos de outras instituições. 

É nesse contexto que surgiram as atléticas, entidades responsáveis pela promoção e 

coordenação das atividades esportivas dentro das universidades, fundadas e mantidas pelos 

próprios discentes e voltadas, basicamente, à organização de treinos e campeonatos (internos 

e externos) em diversas modalidades esportivas. 

Entretanto, essas entidades sempre estiveram voltadas aos esportes tradicionais e aqui 

cabe uma reflexão da razão pela qual seus responsáveis acabam optando pela criação de 

atléticas específicas ao esports. 

Em entrevista realizada com a atual presidente da A2E, atlética de esports da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), Marianna Motta Muniz, a maioria das atléticas opta, 

em sua opinião, pela manutenção de duas atléticas independentes devido à própria resistência 

dos jogadores de esports em ter pessoas de outras modalidades opinando no trabalho realizado 

por eles. Marianna acrescenta ainda que, neste aspecto, a A2E consegue realizar um trabalho 

equiparável aquele desenvolvido pelas atléticas tradicionais da UFF (Dragões e Atlética de 

Artes e Comunicação Social - AACS), e entende que, no caso de universidades menores, onde 

só existe uma atlética, a melhor opção seria, em um primeiro momento, manter as 

modalidades integradas, a fim de aproveitar vantagens como divulgação dos esportes e 

aproveitamento de estrutura já existente mas, a longo prazo, existem limitações, tais como 

poder de decisão e particularidades entre os tipos de modalidades.  
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Como caso de sucesso de uma única atlética para esportes e esports, a presidente da 

A2E cita a Unicarioca Woodpeckers, onde há autonomia nas decisões tomadas pelos setores 

de esports e dos esportes tradicionais, escolha a qual demonstra que ambas as modalidades 

podem pertencer a uma mesma atlética, desde que haja liberdade suficiente para que cada uma 

possa tomar as decisões mais convenientes às suas particularidades. 

 

3.2. COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS 

 

Uma vez abordados os motivos os quais levam muitas universidades a optarem por 

atléticas esportivas separadas por modalidade, é importante mencionar a existência, dentro 

destas instituições, de torneios e competições específicos de esports, os quais têm aumentado 

significativamente, em consonância com aqueles realizados fora do ambiente acadêmico. 

Um dado que corrobora essa informação é justamente o surgimento, em 2016, de um 

torneio específico às atléticas universitárias, o TUES (Torneio Universitário de E-Sports), 

conhecido como o primeiro campeonato nacional de esportes eletrônicos voltado para 

universitários. 

Em sua primeira edição, no ano de 2016, o evento contou com a participação de 40 

organizações estudantis e mais de 500 alunos e, atualmente, devido à grande aceitação do 

público, o evento vem ocorrendo 2 vezes ao ano. 

Aproveitando-se dos bons resultados e do fortalecimento dos esports no cenário 

nacional, outros eventos foram surgindo, tais como o LUE (Liga Universitária de esports), 

que se encontra, atualmente, em sua quarta edição, a LEU (Liga Estelar Universitária), a LCE 

(Liga Carioca de esports), o Brasil College League, o Campeonato Brasileiros de Estudantes e 

o Circuito de League of Legends. A figura abaixo, exemplifica a transmissão ocorrida em 

tempo real League of Legends 2019, acessível ao grande público através da plataforma de 

streaming Twitch. 

 



14 
 

Figura 6 - Transmissão da final de League of Legends no TUES, em 5/12/2019, na plataforma de streaming 
Twitch, com participação dos espectadores. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Juntos, estes eventos ajudam a fomentar os esports no âmbito universitário, na medida 

em que possibilitam a troca de experiências entre atléticas de todo o país, contribuindo não 

somente para divulgação das equipes como no fortalecimento delas, uma vez que a 

participação nestes eventos exige treinamento, captação de novos jogadores (através de 

seletivas), investimentos em infraestrutura, comissão técnica (podendo ser ou não vinculados 

à instituição de ensino) e também aquisição de equipamentos. 

 

3.3. INTERAÇÃO COM O MEIO ACADÊMICO 

 

Atualmente, observa-se um considerável avanço com relação à interação ou apoio das 

instituições de ensino aos alunos que participam das atléticas de esports. A USJT Polaris, 

atlética de esports da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, é um dos exemplos de 

entidade que conta com apoio da instituição, que disponibiliza salas para treinos dos 

jogadores. 

Outros exemplos são os da atlética UTFPRCM-WASDevils, da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus da cidade de Campo Mourão-PR, em que 

conta, desde o ano de 2017, com infraestrutura de preparação, e da atlética Azure Jays, do 
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campus da UTFPR Curitiba, que também tem espaço na universidade para treinos. (MYCBN, 

2017) 

Para além das atléticas, tem-se o caso do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), em 

que os jogadores e o gerente do time de esports realizaram um projeto de extensão junto à 

universidade, resultando na garantia de uma bolsa auxílio para os estudantes envolvidos no 

projeto (VERSUS, 2017). 

Por outro lado, os próprios eventos de esports buscam auxiliar, dentro do possível, na 

interação entre os jogadores e suas universidades. No caso do TUES, a organização do evento 

se coloca disponível para providenciar a comprovação de participação de jogadores ou 

membros da equipe técnica em eventos por ele organizados, para contar como horas 

complementares junto às suas instituições de ensino, pré-requisito necessário nas 

universidades para a formação dos estudantes. 

Já com relação a aproximação dos esports com a comunidade acadêmica, pode-se 

observar como exemplo as atividades desenvolvidas pela A2E, atlética da UFF, a qual 

promove eventos para transmissão de jogos, como nas finais do Campeonato Brasileiro de 

League of Legends, eventos de integração dos alunos da universidade, debates e simpósios 

com profissionais do ramo (ROCHA, 2019). 

 

3.4. A INCLUSÃO COMO FORMA DE COMBATE AO PRECONCEITO 

 

Apesar da organização dos entusiastas dos esports no âmbito acadêmico, os quais são 

formados, no geral, pela comunidade discente, e da integração que as atléticas têm buscado 

dentro deste cenário, ainda há muitas barreiras a serem enfrentadas, principalmente no que diz 

respeito ao preconceito enfrentado pelos jogadores, não somente pelo público externo como, 

também, entre seus pares. 

Internamente, esta discriminação se apresenta, sobretudo, entre os gêneros, da mesma 

forma como ocorre fora das instituições de ensino. O público feminino é minoria dentro das 

atléticas de esports, mesmo em um ambiente aberto a debates e inclusão social como é o 

ambiente das universidades. 

Entretanto, o surgimento de projetos de inclusão de mulheres nestas atléticas tem 

auxiliado no combate à discriminação e, como exemplo, pode-se citar o caso da própria A2E, 

que, coincidentemente, possui uma mulher no comando.  



16 
 

Segundo Marianna Motta, presidente da A2E, sua entrada na atlética não teve relação 

com representativa feminina, mas, com certeza, tem auxiliado no trabalho que vem sendo 

desenvolvido neste contexto dentro da equipe da UFF.  

Neste contexto, o projeto Musas foi criado com o objetivo de dar visibilidade e 

permitir que mulheres possam dialogar sobre o tema, tendo como conquista, na primeira fase 

do projeto, a diminuição da diferença entre o público espectador masculino e feminino nas 

redes sociais da A2E, que antes era de 90% homens, para 70% homens e 30% mulheres. 

Ademais, houve a criação do time feminino de esports na modalidade League of Legends. 

Para a segunda fase do projeto, está prevista a criação do time feminino da modalidade 

Counter Strike, assim como a continuidade na diminuição da diferença de porcentagem entre 

espectadores até atingir o quantitativo de 50% homens e 50% mulheres. 

Por outro lado, existe ainda uma outra minoria a qual merece especial atenção da 

comunidade universitária: os portadores de necessidades especiais (PNE). Estas pessoas são, 

muitas vezes, negligenciadas nos esportes tradicionais e a realidade não é muito diferente nos 

esports. 

Usualmente, os investimentos exigidos para fomento de atividades esportivas aos 

PNEs são altos. No entanto, é preciso buscar alternativas para a inclusão dessas pessoas.  

Desta forma, as atléticas universitárias podem figurar como um exemplo aos demais 

setores da sociedade, pois a realidade das instituições públicas de ensino é de orçamento 

limitado, o que, por consequência, acaba estimulando discentes e docentes a buscar soluções 

viáveis para o desenvolvimento de projetos. 

Neste cenário, pode-se tomar como exemplo outro projeto da A2E, também em 

andamento, de parceria com um time composto por deficientes auditivos, em que a atlética 

oferecerá treinamento para que estes possam competir na Liga dos Surdos de League of 

Legends. 

Por fim, existe, ainda, a questão do racismo, que, como ocorre em outros ambientes, 

também atinge o meio universitário, inclusive dentro das atléticas. Aqui, cabe outro exemplo 

de como estas organizações podem atuar no combate à discriminação racial. 

Em caso recente, a A2E afastou, na data de 10 de dezembro de 2019, um jogador de 

sua atlética, após uma denúncia comprovada de racismo durante uma partida não competitiva. 

O jogador em questão já havia sido punido em não disputar a segunda etapa do TUES e foi 

afastado das futuras atividades por tempo indeterminado, mas, após o caso ressurgir depois da 
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divulgação da parceria com a INTZ, houve a necessidade de um esclarecimento para a 

comunidade. 

 

3.5. ESPORTS NA UFF 

 

Segundo informações constantes na página oficial da A2E na rede social Facebook, a 

atlética foi fundada em 13 de julho de 2016, tendo contado com o auxílio de mais de 30 

pessoas reunidas em diversos projetos na área de games, com o objetivo de transformar a 

Universidade Federal Fluminense num polo de esports em Niterói. 

Trata-se, portanto, de uma entidade estudantil, responsável por representar a UFF em 

eventos esportivos, culturais, festivos e acadêmicos, tanto internos como externos, de caráter 

competitivo e recreativo, sendo sua finalidade máxima a promoção do esporte eletrônico, a 

integração e a fraternidade que dele se desdobram, através da formação de equipes, 

organização de treinos, participação em competições esportivas, treinamento do workgroup, 

além da organização de competições e eventos para a comunidade em geral. 

Atualmente, a A2E conta com mais de 120 jogadores em diversas modalidades e na 

comissão técnica. Para ilustrar a importância da atlética no cenário nacional dos esports, 

pode-se relacionar os campeonatos que a equipe participa atualmente, conforme dados 

informados pela presidente da A2E: 

● TUES (Torneio Universitário de eSports) - campeonato semipresencial. As finais de 

todas as modalidades acontecem no evento de jogos GameXP (1º split) e no evento de 

cultura POP Comic Con Experience - CCXP (2º split). Nível Nacional. Modalidades: 

League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, Rainbow Six, Clash Royale e 

eFootball Pro Evolution Soccer; 

● LUE (Liga Universitária de eSports) - campeonato semipresencial. A fase presencial 

tem a duração de um final de semana. Nível Nacional. Modalidades: League of 

Legends, Counter Strike: Global Offensive, Clash Royale, FIFA e Hearthstone. 

● LEU (Liga Estelar Universitária) - campeonato semipresencial. As finais de League of 

Legends e Counter Strike: Global Offensive são presenciais. Nível Nacional. 

Modalidades: League of Legends misto e feminino, Counter Strike: Global Offensive, 

Rainbow Six, Overwatch, FIFA, Clash Royale e Teamfight Tatics. 

● LCE (Liga Carioca de eSports) - campeonato online. Nível Estadual. Modalidades: 

League of Legends diamante+ e platina-, Counter Strike: Global Offensive, Rainbow 
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Six, DOTA 2, Overwatch, FIFA, Magic Arena, Hearthstone, Clash Royale e Just 

Dance. 

 

Com a ampla participação em torneios nacionais, a equipe conseguiu, no primeiro split 

de 2019, ser campeã nas modalidades Heartstone da LUE e de League of Legends da LCE. 

No segundo split, o jogador Vitor “Mito” Abdalla chegou à final do TUES na modalidade 

eFootball PES. 

Além dos torneios que a A2E participa, a atlética também promove eventos de 

socialização e integração de membros e simpatizantes, como nas transmissões das finais do 

CBLOL – Campeonato Brasileiro de League of Legends – e encontros não relacionados com 

esports. 

 

4. CONCLUSÕES E FUTURO DOS ESPORTS UNIVERSITÁRIOS 

 

Com o cenário universitário em evidência, organizações de esports já consolidadas 

estão firmando parcerias junto às atléticas para auxiliar na profissionalização dos jogadores e 

comissões técnicas. 

A atlética da Universidade Federal do ABC, UFABC Storm, foi a primeira a firmar tal 

parceria, junto à organização de esports Falkol, passando a ser denominada Falkol Storm 

(MACKUS, 2019). 

A Falkol disponibilizará vagas de estágio para membros do clube universitário, 

acolhendo na empresa aqueles que fizerem parte da administração, criação, dentre outros 

setores do time. Desta forma, a profissionalização dos membros da atlética tem também a 

perspectiva de futuras contratações profissionais.  

Seguindo essa tendência, a A2E também fechou uma parceria com uma gigante dos 

esports no Brasil, a INTZ. Visando também a profissionalização do cenário universitário, a 

organização e os jogadores contarão com todo o apoio da INTZ para o crescimento e 

consolidação nos esports. 

Para um futuro próximo, a perspectiva é de um refinamento e aumento das parcerias 

entre organizações já consolidadas de esports e atléticas de esports, favorecendo a 

profissionalização e contratação de estudantes, os quais tendem a desenvolver maior interesse 

por áreas acadêmicas relacionadas. 
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Por fim, no que diz respeito à comunidade universitária da UFF, ainda não há um 

reconhecimento institucional (e oficial) dos esports como atividade acadêmica, não havendo, 

até o momento, nenhum projeto de extensão sendo desenvolvido nesta área. No entanto, com 

toda a visibilidade que essa modalidade está recebendo e considerando a relevância e 

engajamento de sua atlética, acredita-se que, em breve, poderá haver uma mudança nesse 

cenário, o que faria da Universidade Federal Fluminense uma das poucas universidades 

brasileiras a reconhecer a importância dos esports como uma atividade de desenvolvimento 

esportivo, acadêmico e social. 
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