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RESUMO

A monografia traz a análise da cobertura jornalística do Esporte Eletrônico em websites
especializados em games. Estudando o jornalismo de games, que é uma nova segmentação
do jornalismo, tanto no Brasil quanto no mundo, a pesquisa visa analisar critérios das
notícias vindas de sites da Internet. Os sites de jornalismo de games foram estudados
previamente e foram escolhidos o Terra Games e o UOL jogos para a análise. A pesquisa
selecionou dentre todas as notícias dos dois sites, aquelas com foco no Esporte Eletrônico,
mais conhecido como e-sport. Após a revisão teórica que levantou a história dos Games no
Brasil, o jornalismo de games, os Esportes Eletrônicos e toda sua evolução, além do
Jornalismo Online, os eixos da análise focaram em estudar critérios em cima das notícias
escolhidas. Os critérios selecionados para análise foram Interatividade, Conteúdo,
Linguagem, Multimidialidade e Hipertextualidade. Trata-se de uma pesquisa de caráter
qualitativo, em que para a análise foram definidas duas semanas distintas, uma semana sem
grandes eventos na área dos games, e outra com um grande campeonato de esportes
eletrônicos de expressão nacional. Neste período de tempo, foram analisadas todas as
notícias e selecionadas aquelas que focavam no e-sport, para realizar a análise dos critérios
pré-definidos.

Palavras-chave: Jornalismo de Games; Esportes Eletrônicos; E-sport; Games; Jornalismo
Online; Terra Games; UOL Jogos; Videogames;

ABSTRACT

The monograph provides an analysis of the coverage of Electronic Sports on websites
specialized in games. Studying the Game Journalism, which is a new segmentation of
journalism, both in Brazil and worldwide, the research aims to analyze the criteria of news
from internet sites. The game journalism sites have been studied previously and were
chosen the Terra Games and UOL Jogos for analysis. The research selected from among all
the news of the two sites, those with a focus on Electronic Sports, better known as e-sport.
After the theoretical review, which raised the history of the Games in Brazil, journalism
games, Electronic Sports and all the trends, in addition to the Online Journalism, the axes
of the analysis focused on studying the news criteria chosen. The criteria selected for
analysis were Interactivity, Content, Language, Multimidialidade and Hypertext. This is a
qualitative research study, which has analyzed two distinct periods: a week without gamer’s
events, and another week with a major league of electronics sports. During this period were
analyzed all the news focused on the e-sport, to perform the analysis of pre-defined criteria.

Key-words: Game Journalism; Electronic Sports; E-sport; Games; Online Journalism;
Terra Games; UOL Jogos; Videogames;
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1. INTRODUÇÃO

Vivemos numa sociedade audiovisual eletrônica, cercados de informações e

bombardeados por novidades tecnológicas. A indústria dos games cresce a cada ano e

desenvolve novidades na área de jogos, atraindo desde crianças até os adultos. Desde sua

invenção, na década de 50, os videogames vêm se aprimorando e hoje contamos com

diversos consoles, como são chamados os tipos de videogames. Além deles, os games não

ficaram só nos consoles e se incluíram também na rotina dos computadores. Com a grande

oferta de jogos, para suprir a quantidade de notícias e novidades, surge então o jornalismo

de games.

De acordo com um estudo divulgado pela “Entertainment Trends in América”1, a

indústria de jogos ultrapassa a indústria do cinema em popularidade nos Estados Unidos.

No Brasil, a situação não é tão diferente. O jornalismo de games é uma segmentação nova

do jornalismo no país, mas faz parte do cenário do jornalismo de outros países como

Estados Unidos, onde a área é reconhecida profissionalmente. É uma segmentação nova do

jornalismo no mundo - na Europa e nos Estados Unidos esta especialização já vem sendo

trabalhada há muitos anos. No nosso país, é uma área muito recente, mas que vem se

fortalecendo através de diversas mídias especializadas como revistas, websites e programas

de TV. Atualmente, existem diversas publicações especializadas no Brasil, além de

diversos sites, que produzem diariamente matérias, coberturas de grandes eventos e

reviews2 sobre games. Muitos portais também dão espaços importantes para eles. Apesar de

ser uma área nova, em termos de mercado no Brasil, ela vem se afirmando como um novo

campo para se fazer jornalismo.

Segundo a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos3, a

indústria de games é a indústria de entretenimento que mais cresce no mundo, por este

motivo, crescem também as publicações especializadas, os filmes sobre o assunto, os

websites e portais. A cada ano nascem diversas faculdades especializadas em

desenvolvimento de games no estado e no Brasil. São cursos de graduação e pós-graduação

como o curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais da Pontifícia Universidade

1 Pesquisa da empresa de estudos NPD Group, que monitora as tendências de mercado.
2 Trata-se de uma avaliação ou análise critica de um determinado projeto ou produto.
3 Dados da ABRAGAMES, uma entidade sem fins lucrativos que tem como principal objetivo fortalecer a
indústria nacional de desenvolvimento de jogos.
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Católica de São Paulo, e também o curso de Tecnologia em Jogos Digitais da Universidade

Feevale em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que capacitam cada vez mais

profissionais para o mercado de games. Com esses fatores, e apesar do mercado interno ser

oprimido pela pirataria, a indústria brasileira de jogos eletrônicos consegue crescer e

evoluir.

Dentro da área dos games, existe uma nova especialidade de esporte, o de jogadores

de computadores e games, o qual é conhecido como esporte eletrônico, ou como é chamado

nas mídias especializadas, e-sport. Este trabalho Final de Graduação foca-se neste

segmento de novo esporte eletrônico, e tem como objetivo analisar a cobertura jornalística

do e-sport em sites especializados em games. Com o trabalho, verificaremos a inserção do

esporte eletrônico dentro do universo do jornalismo de games, analisando as notícias de

dois portais e suas editorias de jogos.

Após essa introdução, no capítulo 2, concentramo-nos no referencial teórico-

histórico, no qual expomos um histórico dos games no Brasil e no mundo, e toda a sua

evolução através das décadas. Explicaremos também, neste mesmo capítulo, o esporte

eletrônico, o game Counter Strike e a profissionalização do e-sport como modalidade. No

capítulo 3 falaremos do jornalismo online e suas características, além do jornalismo de

games e seus portais na Internet. No capítulo 4 serão explicados todos os procedimentos

metodológicos, desde o inicio da pesquisa e das escolhas por analisar dois sites de

jornalismo de games. A análise vem no capítulo 5, onde é concentrada toda a pesquisa da

cobertura jornalística dos sites Terra Games e UOL jogos. No capitulo 6 temos a conclusão,

no 7 vemos as referências bibliográficas e no capítulo 8 encontramos os anexos.
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2 CONSOLES E GAMES

Os games muitas vezes podem passar a imagem de simplicidade, mas os jogadores e

as mídias especializadas utilizam linguagem e termos específicos. Para iniciarmos a

pesquisa, precisamos entender alguns deles. Esclareceremos termos como consoles, e-sport,

gamer, arcade, entre outros. Encontramos inúmeros significados para a palavra “jogos”,

mas, para esta monografia, utilizaremos a definição ligada a jogos eletrônicos e

videogames. Segundo Alexandre Perucia e Guilherme Bertschinger (2007), os jogos

eletrônicos são considerados uma das mais expressivas práticas de entretenimento do

século XXI.

Os consoles podem ser chamados simplesmente de videogame, ou seja, o aparelho

eletrônico capaz de executar os jogos. Por sua vez, os jogos, também chamados por sua

tradução em inglês de games, podem estar contidos em cartuchos ou discos de leitura

óptica, como CDs e DVDs. Os consoles nada mais são do que os próprios aparelhos que

costumamos chamar de videogames.

Consoles são equipamentos projetados especificamente para
se jogar diversos jogos de videogame, normalmente em
ambiente doméstico, por meio da troca de cartuchos, DVDs
ou por seleção direta na memória do aparelho, conectados a
um monitor de televisão ou sistema de projeção de imagens.
Possuem um hardware totalmente dedicado para games,
podendo, por exemplo, carregar desempenho gráfico, capaz
de processar e executar animações em tempo real. (GALLO,
2007, p.97)

Para Gallo (2007, p.95), os videogames ainda se referem a um tipo de jogo que

necessita de interação de um jogador com uma interface. A interação no videogame pode se

dar através de comandos e dados emitidos por meio de um controle, que é normalmente

chamado de joystick. O que vemos no dispositivo de vídeo como um aparelho de TV ou

monitor, é a interface gráfica do jogo.

Além dos consoles existem também os arcades, ou comumente chamados no Brasil

de fliperamas, estes são caracterizados por videogames profissionais usados em

estabelecimentos de entretenimento como bares, casas de jogos e praças de entretenimento

de shopping centers. O fliperama é composto de uma grande caixa de madeira ou material

plástico com um monitor e controles. Geralmente vemos jogos de corrida e de lutas sendo

executados nos arcades. Além deles, também se encaixam no quesito games as máquinas
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de pinball (figura 1), que são grandes arcades onde o jogador manipula duas palhetas e

tenta evitar que uma ou mais bolas de metal caiam no espaço inferior onde estão

localizados os “buracos”.

Figura 1 – Exemplo de arcade: máquina de Pinball

Para esta pesquisa, chamaremos de gamer todo aquele indivíduo ou comunidade

específica do assunto jogos. A história dos games e toda sua evolução será estudada a

seguir.

2.1 A HISTÓRIA DOS GAMES

Apesar do tema central da monografia ser o jornalismo de games com foco nos

esportes eletrônicos, é importante contextualizar a história dos games, e o seu surgimento.

O videogame é um jogo eletrônico no qual o jogador interage com imagens enviadas a um

dispositivo que as exibe, como uma televisão ou um monitor. Como vimos anteriormente, o

termo videogame também é utilizado para se referir ao console, aparelho onde os jogos são

processados. Neste sentido, a história dos games está intimamente ligada a história dos

consoles. A evolução e a história dos videogames devem muito às empresas que os

desenvolveram. A Atari4 foi uma empresa norte-americana com nome japonês, que

4 Atari, Inc. é uma empresa de produtos eletrônicos e uma das principais responsáveis pela popularização dos
videogames, fundada em 1972 por Nolan Bushnell e Ted Tabney.
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contribuiu para essa evolução. Além dela, a empresa japonesa Sega, iniciada por um

americano, também tem os méritos nessa caminhada.

Existem muitas divergências e contradições sobre qual foi realmente o primeiro

game eletrônico criado. Mas de fato, a maioria dos historiadores dizem que em 1958, nos

Estados Unidos, foi criado o primeiro jogo para computadores. Ele se chamava Tennis for

Two, uma simulação simplificada de tênis, e foi criado pelo físico Willy Higinbotham para

atrair visitantes ao laboratório de pesquisas militares Brookhaven National Laboratories, no

estado de Nova Iorque. Apenas pontos e figuras geométricas representavam os gráficos do

jogo, que nunca chegou a sair do laboratório. Ele jamais foi patenteado, pois  seu criador

acreditava que aquilo não era nada demais, além de um pequeno passatempo. Willy

Higinbotham foi considerado o pai dos games e morreu em 10 de novembro de 1995 sem

ganhar um centavo pelo seu invento.

Já em 30 de julho de 1961, um grupo de estudantes do Massachusetts Institute of

Technology (MIT) testava pela primeira vez o Spacewar!, outro jogo eletrônico pioneiro,

em um enorme computador que custava milhares de dólares. O game foi considerado por

muitos como pioneiro na história dos jogos eletrônicos.

Considerado o primeiro jogo para computador, Spacewar!
foi criado pelo jovem programador Steven Russell, que
buscou inspiração na obra do escritor de ficção científica E.
E. “Doc” Smith. Para desenvolver a primeira versão de
Spacewar!, foram consumidas  mais de duzentas horas de
trabalho. (AZEVEDO, 2004 p.10)

Desenvolvido por Steve “Slug” Russel, com o auxílio de seus colegas Dan Edwards,

Alan Kotok, Peter Sampson e Martin Graetz, o jogo teve sua inspiração na corrida espacial,

foco principal da época. O game Spacewar! oferecia uma batalha entre duas naves em um

campo estelar aleatório com inércia simulada. No centro, uma estrela gerava um campo

gravitacional, e cada jogador, ao assumir o comando de uma das naves, se movimentava

por diferentes direções.  Apesar de ser um jogo extremamente simples, surpreendeu pela

maneira realista com que utilizava as propriedades da física. A partir de Spacewar! (figura

2), estavam dando início a uma nova e revolucionária forma de entretenimento, e o jogo

obteve sucesso imediato.
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Figura 2 – Estudantes testam Spacewar!

Apesar de obterem sucesso, tanto Spacewar! como Tennis For Two utilizavam

imensos computadores de alto custo para funcionarem, o que não era nada prático e nem de

fácil acesso. Então, para atingir um público maior já que com o passar do tempo haviam

milhares de televisores no mundo todo, que não faziam nada mais do que sintonizar dois ou

três canais locais, o americano Ralph Baer teve a idéia que modificaria o cenário dos

games: criou o console que poderia ser ligado a qualquer aparelho televisor. Ralph Baer

hoje é considerado o pai dos consoles por suas invenções. Com a ajuda de colegas de

trabalho, ele lançou o “Chasing Game”, um rudimentar jogo de ping-pong com dois

quadrados controlados pelo jogador, que podiam se movimentar pela tela. O invento foi

patenteado, e em 1968 Baer criou o protótipo de videogame conhecido como Brown Box.

Após exibir o protótipo para grandes empresas do ramo, a americana Magnavox se

interessou e lançou no mercado o primeiro videogame caseiro: Odyssey 100 (figura 3).

Figura 3 - Odyssey 100 – o primeiro console doméstico



15

O Odyssey chegou às prateleiras americanas em 1972, sendo fabricado pela

Magnavox e fruto do protótipo de Baer. Inicialmente, o console ofertava 12 títulos de jogos,

a grande maioria de esportes. A novidade também ficava por conta dos diversos acessórios

que acompanhavam o console, entre eles um rifle e folhas de papel para anotar o placar.

Apesar da novidade de um console caseiro, ele ainda era muito rudimentar: os usuários

eram obrigados a colar cartões plásticos na tela do aparelho de televisão, para deixar os

jogos coloridos. Para simular um campo de jogo por exemplo, usava-se plásticos verdes.

Foram vendidos cerca de 100 mil unidades, mas o Odyssey não obteve o sucesso esperado,

e suas vendas caíram, já que as pessoas achavam o console obsoleto, até mesmo para os

padrões da época.

A criação do console doméstico e inovações em jogos e novos consoles dão início à

indústria dos games. As lojas viram então a possibilidade de comercializar os consoles,

uma vez que passaram de máquinas gigantes a consoles domésticos e portáteis para

aparelhos de TV. A partir daí, diversas empresas fabricantes de games surgem no mercado,

e se inicia a concorrência. Apesar de ainda serem muito precários, em comparação aos

consoles atuais, os games daquela época estavam em constante evolução – empresas

lançam novos consoles no mercado, tais como a Atari e a Mattel, uma das maiores

fabricantes de brinquedos dos EUA, que decide entrar no mercado para lançar através de

sua de subsidiária, Mattel Electronics, o console Intellivision. Mais tarde, com sua

popularização, os computadores pessoais entraram na disputa pela preferência do público

com os consoles. Na década de 80, muitas pessoas optavam por comprar um computador

pessoal para rodar os jogos, pois, além de jogar, ele oferecia outras funções que um console

não poderia oferecer. Conforme Theo Azevedo (2004, p.18), com a popularização dos

computadores pessoais e, posteriormente, da multimídia, os jogos de computador ganharam

vulto para disputar com os videogames a preferência do público.

Segundo a Associação Brasileira de Jogos, a indústria brasileira é hoje responsável

por 0,16% do faturamento mundial com jogos eletrônicos, e nos Estados Unidos, segundo

uma pesquisa do “Entertainment Trends in América”, a indústria de games já ultrapassou o

cinema em popularidade. Ainda segundo a Abragames, os jogos eletrônicos, ou games,

tornaram-se, nos últimos anos, um objeto de estudo com aproximação ao campo da

comunicação. As características midiáticas de linguagem, narrativa e interatividade são
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fatores comparativos que torna essa categorização evidente. Atualmente vivemos na era

digital, cercados de informações e avanços tecnológicos por todos os lados. Os games já

não são mais como antigamente. Agora, eles fazem parte da multimilionária indústria do

entretenimento.

2.2 OS GAMES NO BRASIL

O mundo dos videogames chegou ao Brasil com o lançamento do console Tele-jogo

(figura 04), da fabricante nacional Philco. O ano de 1977 foi marcante para o país, pois foi

o ano do primeiro contato com os videogames. A fabricante Philco viu a oportunidade de

sair na frente da concorrência lançando o console. Baseado no mesmo chip usado no Pong,

game lançado nos Estados Unidos, o console trazia apenas três opções de jogos: futebol,

tênis e paredão. Após um bom tempo, essa gama de jogos se expandiu com a chegada do

Tele-jogo 10, que possuía 10 jogos gravados na memória, selecionados através de um botão

no console. O Tele-jogo e seus clones, que foram comercializados após seu lançamento, até

fizeram sucesso no início da comercialização, mas decaíram e entraram em esquecimento

pelos brasileiros. O aparelho, quando ligado por várias horas seguidas danificava as

televisões da época, além disso, tinha baixa resolução gráfica, apresentando uma imagem

que não era satisfatória, ocasionando sua decadência.

Já em 1989, no Brasil foi lançado localmente pela TecToy, o Master System (figura

05), produzido pela Sega, que fez muito sucesso, especialmente pelo seu preço baixo,

suporte local e existência de jogos nacionais. O sucesso do Master System foi tanto, que

pela primeira vez na história, uma indústria brasileira produziria jogos para consoles, como

Chapolin, Turma da Mônica e Sítio do Pica-pau Amarelo.

Trazido também pela TecToy, o Mega Drive foi outro console que também fez

muito sucesso e foi um dos preferidos na década de 1990. Seu sucesso local foi tão grande

que 13 anos depois, em 2001, foi lançada uma versão especial do Mega Drive, do Show do

Milhão, programa de perguntas de Silvio Santos.
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Figura 04 – Tele-Jogo Figura 05 – Master System

Como destacamos, os videogames ocupam lugar de destaque na indústria de

entretenimento, e deixaram de ser apenas meras máquinas que servem para rodar os jogos

na TV, podendo ser considerados verdadeiros centros multimídia.

Atualmente, computadores e videogames convivem em
harmonia, afinal, possuir um deles não exclui a possibilidade
de ter o outro. Mesmo assim, cada vez mais, os videogames
se aproximam do formato “estação de entretenimento”
(tocam música, exibem filmes, se conectam a Internet etc.),
assemelhando-se à maleabilidade e dinâmica dos
computadores que, por sua vez, renovam-se à velocidade
ágil da evolução da informática. (AZEVEDO, 2004, p.18)

Os computadores também avançaram muito, e hoje rodam os mais variados jogos.

A evolução da tecnologia digital oferece aos usuários máquinas super potentes, rodando

games com os gráficos mais pesados. É notável a diferença gráfica dos primeiros games de

console, em comparação aos jogos de hoje.

Figura 06 – Primeira versão do jogo Pitfall de 1982      Figura 07 – Versão do mesmo jogo lançada em 2008
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Como notamos nas figuras 06 e 07, um dos clássicos do videogame, Pitfall, evoluiu muito

se tratando de imagem gráfica. A primeira versão, lançada em 1982, foi um dos maiores

sucessos do console Atari. Já em 2008, foi lançada uma nova versão, com  mais recursos

gráficos e em 3D. Os games hoje aguçam não só a visão, mas também outros sentidos.

Existem dispositivos para computadores e consoles que exigem força física, concentração e

esforço por parte dos jogadores, como podemos notar no console da Nintendo, o Wii.5 O

console, disponibiliza games e dispositivos que simulam força e precisão, trazendo mais

realidade para o usuário. Na própria versão de 2008 do game Pitfall essa realidade já existe

– o jogador pode utilizar um controle dotado de sensores do videogame da Nintendo para

simular um 'passeio' em um cipó. Cada vez mais os sentidos humanos são explorados nos

consoles e computadores.

O computador é um sistema de processamento e
comunicação de informação, como são também o telefone, a
televisão, o cinema e todos os mecanismos que exploram a
riqueza e percepção dos sentidos humanos, principalmente a
visão e a audição. Isto acontece na medida em que os
computadores se tornam capazes de suprir seus usuários de
fluxos cada vez maiores de informação representada por
imagem e som graças a evolução da tecnologia digital.
(FILHO, 2000, p.03)

A tecnologia digital já domina boa parte das redes telefônicas, dos equipamentos de

áudio, dos instrumentos musicais elétricos, e principalmente dos computadores e

videogames. Tais avanços na tecnologia e oferta de jogos resultam no surgimento de

competições entre adeptos dos games. Existem diversos campeonatos amadores e

profissionais que utilizam jogos eletrônicos e tecnologias digitais, tendo sido estabelecido

então uma nova forma de esporte, o e-sport.

2.3 ESPORTE ELETRÔNICO - A NOVA FORMA DE ESPORTE

O Esporte eletrônico, ou e-sport, é um termo extremamente atual, e segundo a

Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos (CBEE), trata-se de qualquer atividade

5 Console de videogame doméstico produzido pela Nintendo e lançado em janeiro de 2006.
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que, fazendo uso de artefatos eletrônicos6, caracterize competição entre dois ou mais

participantes. “Nessa categoria se enquadram os videogames, jogos para computadores,

jogos para telefones celulares, games online via internet, fliperamas e arcades, aparelhos de

ginástica, e jogos envolvendo robôs.” Junto ao e-sport, um mundo novo de expressões e

perfis de jogadores é criado. Assim como nos esportes existem os atletas, no cenário do e-

sport existem os cyberatletas.

O praticante de esportes eletrônicos passa a receber a
nomenclatura de “cyberatleta”. Os “cyberatletas”,
federados em algum clube ou diretamente na Confederação
Brasileira de Esportes Eletrônicos, obtêm o direito de
participar dos campeonatos oficiais e disputar os títulos de
campeão estadual e brasileiro oficiais. (CBEE)7

Segundo Jean-Christophe Arnaud (2009, p.11), o termo e-sport apareceu pela

primeira vez quando estava na hora de dar um nome para a prática de games

de forma competitiva. “E-sport é uma atividade diária praticada por milhões de jogadores

ao redor do globo”. Esses milhões de jogadores e fãs dedicam horas de seus dias para

treinarem seus jogos preferidos, em busca de reconhecimento, de vitórias em campeonatos

e também a busca por prêmios. O reconhecimento da área é tanto, que atualmente diversas

empresas já apóiam estes jogadores, cobrindo seus custos, dando suporte e até mesmo

pagando salário para que pratiquem e levem a sério os games.

Em e-sports, as empresas dão a muitos jovens trabalhadores
oportunidade de um contrato de duração indeterminada. Na
verdade, muitos jogadores, administradores e gerentes de
equipes podem ser orgulhosos e confiáveis membros desta
sociedade, porque eles são capazes de pagar seus impostos e
não dependem do sistema de bem-estar. Muitos começaram
a trabalhar em e-sports ou vários jogos de projetos em
conjunto com amigos, investindo todo o seu tempo livre em
algo grande (CHRISTOPHERS, 2009, p.18)

Conforme Théo Azevedo (2004, p18), a internet é responsável por uma grande

parcela dos jogadores que entraram no universo dos games. A partir dela, um mundo de

jogos online e desafios de diversas partes do mundo estão acessíveis a apenas alguns

6 Artefatos eletrônicos como computadores, laptops, celulares, consoles, palmtops, monitores e fliperamas.
7 Confederação Brasileira dos Esportes Eletrônicos, dados retirados de: http://www.cbee.org.br/
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cliques. “A internet deu fôlego extra aos jogos de computadores, que transcenderam a sala

de estar para o mundo, graças à possibilidade de jogar com outras pessoas em qualquer

lugar do planeta” (AZEVEDO, 2004, p.18). Outra grande parcela de jogadores do mundo

do e-sport entraram no cenário por terem se cansado de apenas jogar online e procuraram

algo a mais.

Assim como a maioria das pessoas na indústria de e-Sports,
eu comecei como jogador. Na primeira vez eu estava nos
jogos de só um jogador, então eu comecei a me atrair por
jogos online. Então esses jogos on-line não começaram a me
satisfazer mais, e eu me encontrei nos torneios de games.
(CHRISTOPHERS, 2009, p.36)

Com o desenvolvimento dos esportes eletrônicos, acontece também o crescimento

da área de games no Brasil. Os games passam a não ser somente feitos com caráter de

diversão, e passam até mesmo a ser um meio de informação através das mídias.

A relação entre mídia e game está cada vez mais estreita e
caminha à medida que a tecnologia avança, ampliando o
leque de possibilidades que os profissionais do
desenvolvimento de jogos têm em suas mãos. Atualmente,
um game é, efetivamente, um veículo de informação e, cada
vez mais, um difusor de ideologias. (AZEVEDO, 2004,
p.42)

Os esportes eletrônicos recebem a cada ano, um grande impulso na mídia através do

World Cyber Games (WCG)8, o maior campeonato de games do mundo. Conhecida como a

olimpíada dos esportes eletrônicos, a WCG é o festival com a maior escala e prêmios em

dinheiro, atraindo jogadores das mais diferenciadas culturas. Por meio de uma competição

anual de games, tem como principais objetivos, segundo os organizadores, promover o

desenvolvimento do entretenimento digital e a saudável competição entre os participantes.

Mas o e-sport recebeu um grande ajuda para se popularizar: o crescimento e a

popularização do jogo “Counter Strike” no Brasil, que é o que veremos a seguir.

8 World Cyber Games é o maior campeonato de games do mundo, criado em 2000 para promover a cultura gamer

http://www.cbee.org.br/
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2.3.1 COUNTER STRIKE – A POPULARIZAÇÃO DO E-SPORT NO BRASIL

O “Counter Strike” foi responsável pela popularização do e-sport eletrônico no

Brasil. Popularmente chamado por sua abreviação “CS”, o Counter Strike (figura 08), é um

mod (modificação), ou seja, no universo dos jogos, é um termo usado para um jogo do qual

foi feito a partir de outro, ou para designar a alteração de alguns elementos de um jogo. Os

mods podem ser feitos, ou suportados, por terceiros ou pelos próprios criadores do jogo

original. O CS é um mod do jogo Half-Life, que é um game de tiro em primeira pessoa

desenvolvido pela Valve Software. Lançado em 1998, já foi eleito “Melhor Jogo do Ano”

por diversos veículos de mídia especializados no assunto.

Figura 08 - Ambiente do Counter Strike

Tudo começou em março de 1999, quando "Gooseman" e "Cliffe", criadores do

mod, resolveram trabalhar juntos em uma nova modificação para o Half-Life, baseada na

ação contra o terrorismo. Entre os nomes que foram citados para o novo jogo, estavam

Terrorist Wars, Counter Force, Strike, entre outros, mas o nome escolhido por seus

idealizadores foi por Counter Strike. Nascia assim a modificação mais popular de todos os

tempos. Em 3 meses, no dia 19 de junho de 1999, a primeira versão beta estava disponível

para download.
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Como uma modificação de Half-Life, o Counter Strike contém algumas diferenças

do jogo que o originou: Na versão multiplayer, ou seja, com mais de um jogador, o game

oferece uma experiência orientada para time, uma modificação oficial melhorada,

conhecida como Team Fortress Classic9, dando ao jogador a opção de escolher entre ser

TERROR (terrorista) ou CT (contra-terrorista). Cada lado tem acesso a diferentes tipos de

armas e equipamentos, e habilidades variadas. Os mapas, ou seja, os locais onde os

jogadores vão andar, possuem diferentes missões, como: resgate de reféns, assassinato,

demolição e fuga de terroristas. Tudo depende da imaginação de quem está por trás da

criação do mapa. Segundo Rodrigo Dionísio (2001), as armas são as mais variadas: o

jogador pode encontrar uma grande variedade de pistolas, rifles de assalto, rifles com miras

telescópicas, granadas e submetralhadoras. Algumas dessas armas só podem ser compradas

por um time especifico. Por exemplo, o rifle AK-47 só pode ser comprado pelos Terroristas,

enquanto a COLT M4A1 é uma arma exclusiva dos Contra-terroristas. Isso não impede que

eles possam se apoderar das armas de um inimigo que foi morto em jogo. Nos vários mapas

com diferentes cenários o jogador pode ir de uma cidade indígena a um galpão em Nova

Iorque, por onde circulam personagens que falam e gemem quando levam tiros. Também é

possível trocar mensagens instantâneas durante o jogo, seja no chat ou no microfone,

aumentando o nível de comunicação e interação entre os participantes.

Desde sua criação, o CS vem se popularizando, tanto na internet quanto nas lan

houses. Atualmente, Counter Strike é de longe, o jogo mais popular nas lans. Ele foi um

dos responsáveis pela massificação dos jogos em rede no início do século, sendo

considerado o grande responsável pela popularização das lan houses no mundo. Com o

crescente interesse do jogo, os grandes campeonatos de games aderem o Counter Strike nas

suas modalidades. Com a popularização do jogo em rede, e a disponibilidade em

campeonatos, surgem equipes para competir nos grandes torneios. Muitas pessoas

começam a levar o jogo a sério e recebem ordenados fixos para fazerem parte de equipes.

Existem até mesmo clãs profissionais, e que são patrocinados por grandes empresas da área

de tecnologia como a Intel e a NVIDIA. Atualmente existem milhares de clãs, brasileiros de

Counter Strike. Essas equipes treinam online pela internet ou em rede nas lan houses para

buscar o melhor preparo possível para disputar os grandes torneios.

9 Modificação oficial do Counter Strike
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Como o jogo é bastante popular e conhecido, atingindo um público formado desde

crianças até mesmo de adultos, criou-se uma cultura entre os jogadores de CS: uma

linguagem própria foi criada, com várias gírias e termos próprios para situações do jogo.

Entre as abreviações mais famosas na linguagem do CS, estão o TR, abreviação para

terrorista, e CT, para Contra-Terrorista. Outras palavras bem comuns na linguagem são X1,

para designar as disputas individuas entre dois jogadores; TK, abreviação de Team Killer,

quando um jogador mata outro do mesmo time; e HS que é o acrônimo para Head Shot, tiro

na cabeça.

A cultura do CS promove a formação de clãs, grupos de pessoas que se reúnem para

jogar, e que acabam fazendo parte da comunidade gamer de CS, utilizando a linguagem

própria. A cada dia nascem novas equipes, dispostas a entrar no mundo dos esportes

eletrônicos e treinar todos os dias. Com o grande número de clãs existentes, e a intensa

formação de novas equipes, cresce também o interesse das empresas em apoiar os

jogadores e a impulsionar os esportes eletrônicos. Algumas empresas oferecem todo o

suporte aos jogadores, como teclados, mouses, fones de ouvido, uniformes, e até mesmo

transporte para os campeonatos, em troca da divulgação de sua marca.   Todos esses fatores

como patrocínio, criação de times, e popularização do jogo, impulsionam o e-sport no

Brasil. Além do CS, outros jogos também são importantes na história dos esportes

eletrônicos, mas o Counter Strike se afirmou como grande favorito entre os jogadores.

Assim como times de futebol, dentro do CS existem as contratações: jogadores são

adicionados e retirados das equipes visando o melhor desempenho do grupo. A

profissionalização é tanta, que já houve casos no país em que um jogador estrangeiro, vindo

de outro continente, foi contratado para fazer parte de uma equipe brasileira, visando a

vitória em campeonatos mundiais. É importante salientar a profissionalização do e-sport no

Brasil que é o que veremos a seguir.

2.3.2 O NOVO MUNDO DA PROFISSIONALIZAÇÃO DO E-SPORT

Além do jogo Counter Strike, os campeonatos também tiveram sua parcela na

profissionalização do e-sport. O World Cyber Games contribui a cada ano com o

crescimento do e-sport, na indústria e na comunidade ligada aos games.
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Como líder no entretenimento digital global, o WCG busca
promover a cultura gamer no mundo por meio do e-sport.
Além da competição de games, o WCG abriga conferências
internacionais de negócios, exposições e eventos culturais,
posicionando-se como um abrangente festival cultural
digital. (WORLD CYBER GAMES) 10

No Brasil, o WCG é realizado anualmente, contando com etapas regionais que classificam

os melhores jogadores em diversas modalidades de games para a final nacional, que

acontece no final do ano, sempre em uma grande metrópole do Brasil. Os classificados para

o nacional disputam entre si para escolher os melhores do Brasil, que ganham vaga para o

WCG Mundial, para disputar uma medalha e figurar entre os melhores do mundo. O que

antes era considerado apenas uma brincadeira ou entretenimento, hoje já pode ser

considerado até mesmo profissão. Como já destacamos, o e-sport está sendo levado a sério

por empresas como Intel, ATI, Nvidia, entre outras empresas patrocinadoras. Cada uma

aposta nos esportes eletrônicos de uma maneira diferente. A grande fabricante de

processadores para computador, Intel, já patrocinou diversos times de CS, tanto femininos

quanto masculinos, que incluíram a marca da empresa no nome da equipe. Um exemplo

disso, foi a equipe de Counter Strike, G3X, que foi patrocinada pela Intel durante muitos

anos, ganhando forças para disputar campeonatos nacionais e internacionais. A ATI e

Nvidia são presenças constantes nos eventos de esportes eletrônicos, sempre distribuindo

premiações para os primeiros colocados em campeonatos, e divulgando a marca. A

Microsoft é outra empresa que aposta no e-sport: nos últimos grandes eventos como a

WCG, ela também esteve presente, com stands e demonstrações de games, até mesmo

realizando mini campeonatos entre os participantes. O engajamento dessas grandes marcas

só confirma que o e-sport está no caminho certo, e tende a ter um maior reconhecimento na

sociedade.

Essa evolução do e-sport faz crescer o interesse público no mesmo, ganhando

visibilidade e fazendo com que pessoas que não possuem vínculos ou conhecimentos na

área de esportes eletrônicos, passem a receber informações desse tipo de jogo.

10 Retirado de http://www.samsung.com.br/wcg

http://www.samsung.com.br/wcg
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Citamos o exemplo do Portal Terra (www.terra.com.br), que traz todos os anos uma

cobertura realizada diretamente do evento, com transmissões dos jogos ao vivo. Entre

outros veículos que realizam cobertura das finais nacionais estão o portal clicRBS, através

do blog Canal dos games (http://www.clicrbs.com.br/canaldosgames), o site TeamPlay

(www.teamplay.com.br) assim como inúmeros outros websites, além de emissoras de TV

como SBT e Globo.

Para analisarmos as coberturas desses grandes portais, dessa forma, é preciso

entender como surge o jornalismo online, e compreender suas características. É o que

vamos estudar no capítulo a seguir.

www.terra.com.br
http://www.clicrbs.com.br/canaldosgames
www.teamplay.com.br
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3 JORNALISMO ONLINE

Para entendermos como funciona o jornalismo de games e suas características é

importante, primeiramente, compreender o jornalismo online. Ele pode ser designado por

vários nomes como webjornalismo, jornalismo digital e ciberjornalismo. Entretanto, vamos

caracterizar o jornalismo online por um jornalismo praticado na internet. A Internet é uma

mídia interativa e que oferece aos seus usuários muito mais possibilidades de acesso do que

as mídias tradicionais. O novo espaço para a prática do jornalismo era considerado, nos

primeiros anos, como uma transposição dos velhos meios de comunicação.

Num primeiro momento, ao qual chama-se de transpositivo, os produtos
oferecidos, em sua maioria, eram reproduções de partes dos grandes
jornais impressos, que passavam a ocupar um espaço na Internet. É muito
interessante observar as primeiras experiências realizadas: o que era
chamado então de jornal online não passava da transposição de uma ou
duas das principais matérias de algumas editorias. (MIELNICZUK, 2003,
p.02)

Segundo Mielniczuk (2003), o jornalismo online está dividido em três fases:

primeira geração ou fase de transposição, segunda geração ou fase da metáfora e terceira

geração ou fase da exploração das características do suporte web. Na primeira fase, o jornal

online na web em somente a transposição de matérias das edições impressas para o site,

como destacamos acima.

Na segunda geração, o jornal impresso é usado como metáfora para a elaboração das

interfaces dos produtos. As publicações também começam a explorar potencialidades como

links, e-mail e hipertexto, e surgem as seções “últimas notícias”.

Mesmo ‘atrelado’ ao modelo de jornal impresso, os produtos começam a
apresentar experiências na tentativa de explorar as características
oferecidas pela rede. Começam a surgir links com chamadas para notícias
de fatos que acontecem no período entre as edições; o e-mail passa a ser
utilizado como uma possibilidade de comunicação entre jornalista e leitor
ou entre os leitores, através de fóruns de debates. A tendência ainda era a
existência de produtos vinculados não só ao modelo de jornal impresso,
mas também às empresas jornalísticas cuja credibilidade e rentabilidade
estavam associadas ao jornalismo impresso. (MIELNICZUK, 2003, p.09)

E na terceira geração, os sites vão além da idéia de uma versão para a web de um

jornal impresso já existente. Os produtos jornalísticos apresentam recursos de

interatividade, opções para configuração do produto de acordo com interesses pessoais de
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cada leitor, utilização de hipertexto como uma possibilidade na narrativa jornalística de

fatos, além da atualização contínua no webjornal, não apenas na seção “últimas notícias”.

Conforme Crucianelli (2010, p.16), a internet não é estática, e está sempre em

modificação. Isto dá dinamicidade ao jornalismo e, por conseguinte, se assemelha ao

jornalismo de games, que também é dinâmico no que se referem as novidades que chegam

no cenário digital. O jornalismo de games foi sofrendo modificações e acompanhou as

mudanças da web. Na Web 1.0, os sites eram mais fechados, sem troca de informações e

interatividade. Na Web 2.0, para Crucianelli (2010, p.17), existem os contatos entre

pessoas, o que gerou a web social. Ela facilita a comunicação entre as pessoas e promove a

formação de grupos de indivíduos com interesses comuns”. Isto é marcante no jornalismo

de games: existem as comunidades gamers - indivíduos que se unem por um mesmo

interesse, os jogos. São estes boa parte do público leitor dos grandes sites de games.

Para Crucianelli, existe também, hipoteticamente, a Web 3.0, que é definida como a

conexão de informações em diferentes plataformas, ou seja, os aplicativos podem se

interconectar entre si. Neste momento, a plataforma poderia compreender as necessidades

do usuário, o que já vem sendo feito nos games, com sugestões de atitudes e novos

caminhos, através das necessidades dentro do jogo. O game analisa os passos dados pelo

usuário e os interpreta, formando um certo padrão e sugerindo novas informações e

novidades para este usuário.

No Brasil vem crescendo o número de portais e redações exclusivas para o online,

assim como vem crescendo também os websites de games. O jornalismo online ou digital

faz parte do jornalismo segmentado como sugere J.B. Pinho em seu livro Jornalismo na

internet:

O jornalismo especializado, aquela informação dirigida à cobertura de
assuntos determinados e em função de certos públicos, dando à notícia um
caráter específico, também está presente na internet. Sites autônomos de
jornalismo especializado oferecem aos seus internautas notícias
atualizadas e amplas coberturas sobre campos e temas como
administração, ciência, marketing, economia, negócios, política,
propaganda, e esportes em geral. (PINHO, 2003, p.119)

O jornalismo online possui diversas características como interatividade, hipertextualidade,

personalização e instantaneidade. No jornalismo de games também encontramos essas

características, é o que veremos a seguir.
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3.1 JORNALISMO DE GAMES

Com o crescimento da indústria de games, estes passam a ter importância no

mercado mundial e abrem portas para veículos especializados, que realizam coberturas e

notícias sobre o assunto. O jornalismo de games é uma área nova, que necessita de

profissionais que se especializem nos games, na sua cultura e linguagem. Segundo

Cristiano Pinheiro (2007), o crescimento mercadológico dos jogos eletrônicos acelera o

amadurecimento do segmento, fazendo com que este necessite um apoio maior para sua

legitimação midiática. “O videogame nasce como uma mídia de entretenimento. Essa por

sua vez tem suas bases de conhecimento divididas entre a televisão, engenharia e a

computação” (PINHEIRO, 2007, p.05). A comunicação está intimamente ligada aos games.

Não só o jornalismo, como em revistas, programas de TV e informativos, mas a

publicidade também vem ganhando espaço nos jogos eletrônicos com anúncios dentro e

fora dos jogos, e com o marketing de vendas.

Essa mídia de games congrega dentro do seu processo produtivo as
habilidades dos campos da comunicação (jornalismo, publicidade e
relações públicas). Começa a surgir um segmento de mídia totalmente
especializado, aparecem anúncios dentro dos jogos, vemos os jogos de
treinamento e capacitação que são utilizados em relações com os
públicos, isso tudo intensifica o surgimento e a legitimação de uma nova
mídia interativa que advém da evolução tecnológica e da intensificação de
teorias embasadas na relação aprendizado e conhecimento. (PINHEIRO,
2007, p.01)

Com toda a visibilidade, em revistas e anúncios publicitários, os jornalistas têm a

necessidade de uma especialização, e assim surge uma mescla de gamers e jornalistas,

nascendo assim o jornalismo de games. Assim como o jornalismo esportivo, jornalismo

cultural, jornalismo literário, jornalismo científico, jornalismo investigativo, dentre outros,

o jornalismo de games é uma segmentação do jornalismo. Ele pode ser considerado parte

do jornalismo especializado, e necessita de profissionais com base no assunto para atingir

determinado público e comunidade gamer.

O desenvolvimento do jornalismo especializado está relacionado a essa
lógica econômica que busca a segmentação do mercado como uma
estratégia de atingir os grupos que se encontram tão dissociados entre si.
Muito além de ser uma ferramenta mais eficaz de lucro para os
conglomerados midiáticos, o jornalismo especializado é uma resposta a
essa demanda por informações direcionadas que caracteriza a formação
das audiências específicas. (ABIAHY, 2000, p.05)
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É notável como muitos aficcionados criam blogs e sites especializados, pelo alto número de

sites disponíveis até o momento. Há então uma explosão de novos sites especializados.

O webjornalismo é dinâmico, rápido, e capaz de integrar imagens e sons, assim

como os games. O jornalismo de games e jornalismo online se encontram em suas

características em comum. O jornalismo online possui características muito semelhantes as

dos games. Elementos como interatividade, customização do conteúdo, hipertextualidade,

multimidialidade, convergência, personalização e memória, que fazem parte das

características do webjornalismo, e podem ser notadas em diversos jogos, como por

exemplo, quando um game analisa as prioridades do usuário oferecendo a ele uma opção

que se encaixa melhor no que ele já vem escolhendo. Isso acontece pois os jogos estão em

um nível tão avançado de “inteligência artificial”, que muitos oferecem um alto poder de

customização e personalização, indo em busca das prioridades de cada usuário.

A interatividade, como citado acima, é a capacidade de fazer com que o leitor ou

usuário sinta-se parte do processo, uma das grandes características do jornalismo online.

Por meio da troca de e-mails, chats, fóruns de discussão são parte dessa interatividade, que

trazem o leitor para mais perto da notícia. Essa interatividade também está presente nos

games: os jogadores interagem com o computador ou consoles ao escolher as opções no

jogo através da imagem na tela (o dispositivo ou controle é quem dita as informações

escolhidas pelo usuário).

A personalização ou individualização consiste na existência de produtos

jornalísticos configurados de acordo com os interesses individuais do usuário. Essa

personalização está muito presente nos jogos eletrônicos, onde cada jogador cria um perfil e

a partir dele são criadas diferentes opções escolhidas individualmente para cada jogo, o que

torna o jogo e o perfil único para cada tipo de pessoa, agregando mudanças a partir dos

planos, modificações e movimentos do usuário, constituindo a individualidade no game.

Quanto à hipertextualidade, outra característica do jornalismo online, existe a

possibilidade de interconectar textos através de links, trazendo diversas opções para o leitor

e usuário. Nos games, muitos jogos se conectam através de links, ou seja, de um game o

usuário pode conhecer outros que abordem a mesma modalidade ou mesmo assunto, dentro

do próprio jogo. Os links oferecem opções para o jogador conhecer mais sobre o mesmo
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tipo de game, ou do mesmo fabricante ou desenvolvedor. Temos como exemplo quando um

game oferece nos recursos extras, o trailer de um novo jogo que aborde o mesmo tema.

O usuário pode escolher a forma de leitura e navegação, sem ser obrigado a começar

no início e ler até o fim, como nos livros – esta é a característica do jornalismo online de

leitura não linear, a qual também faz parte dos games. Os jogos eram programados para

serem lineares, ou seja, o publico deveria passar de cada fase até chegar ao final, e hoje a

realidade é outra. O jogador escolhe qual caminho percorrer, quantas fases jogar, e traçar o

melhor perfil até conseguir acabar com o game.

É no mundo online que os games vem ganhando cada vez mais espaço por

necessitarem das características do próprio jornalismo online, como a instantaneidade, que

é fundamental no jornalismo de Games, principalmente para a cobertura de campeonatos

que acontecem, em sua maioria, na Europa e nos Estados Unidos.

A publicação online pode abrir novas possibilidades na disseminação de
informações e estabelecer um relacionamento mais dinâmico com o leitor.
Na web existe o potencial de se atualizar notícias, showbiz, e qualquer
outras páginas, simultânea e repetidamente, minuto à minuto, para
apresentar tanto as últimas notícias como informações confidenciais.
(WARD, 2006, p.21)

O jornalismo de games requer essa atualização rápida, pois o mercado não pára. A

cada minuto surge uma novidade, um jogo é criado, um campeonato acontece, e essas

informações precisam ser atualizadas com rapidez, o público não pode esperar, por

exemplo, o resultado de um campeonato importante ser noticiado na próxima edição da

revista de games. Para oferecer notícias em tempo real e suprir as grandes coberturas do

mundo dos games, existem os portais de jornalismo de games.

3.2 PORTAIS DE JORNALISMO DE GAMES

Um portal funciona como um conglomerado de sites, reunindo nele subsites e

distribuindo diversos conteúdos. Possui grande quantidade de informação, e abrange

diversas áreas. Segundo J.B. Pinho, o conceito de portal relacionado com a internet, nasceu

no começo 1998, para designar os sites de busca, que, além dos diretórios de pesquisa,

começaram a oferecer serviços de e-mail gratuito, bate papo em tempo real e serviços

noticiosos. Os portais são entendidos como todo e qualquer site que sirva de entrada dos
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usuários da World Wide Web, ou seja, a primeira partida da qual os internautas decidem os

passos seguintes na rede. Diferentemente dos blogs, que também servem de partida para

outros links, os portais oferecem mais, oferecem serviços além das notícias.

O Brasil é um país rico em portais, e, também, em portais e websites especializados

em jornalismo de games. O público alvo destes vai desde crianças, adolescentes até mesmo

os adultos, que hoje são grandes consumidores da indústria de games. Os portais possuem

não só um, mas diversos canais que dão foco aos games. O Portal Universo Online (UOL),

por exemplo, possui o UOL jogos11 (figura 09), e o GamesBrasil12 (figura 10), entre outros

sites e seções.. Estes dois últimos, hoje são grandes referências no assunto, pois realizam

coberturas de grandes eventos nacionais e internacionais, entrevistas e reportagens sobre

games.

Figura 09 – Site UOL Jogos – retirado em 16/10/09

11 http://jogos.uol.com.br
12 http://gamesbrasil.uol.com.br

http://jogos.uol.com.br
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Figura 10 – Site Games Brasil – retirado em 16/10/09

Além do UOL, os portais Terra com o Terra Games13 (figura 11), IG, e ClicRBS com o site

Canal dos Games14 (figura 12), também reservam suas áreas para os jogos eletrônicos.

Figura 11 – Site Terra Games – retirado em 16/10/09

13 http://jogos.terra.com.br
14 http://canaldosgames.com.br

http://gamesbrasil.uol.com.br
http://jogos.terra.com.br
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Figura 12 – Blog de games do ClicRBS – retirado em 16/10/09

Da idéia inicial de ser o ponto de partida os portais evoluíram ao longo do tempo.

Atualmente eles oferecem mais além das notícias: são serviços como e-mail, salas de bate

papo, buscadores, classificados, entre outros, tudo para se firmar como um site além do

ponto de partida, fazendo com que o usuário permaneça no portal. Como exemplo, os

portais UOL Jogos e Terra Games oferecem além das notícias, um sistema de busca, sites

relacionados, jogos online, entre outros serviços.

http://canaldosgames.com.br
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para analisar a cobertura jornalística dos esportes eletrônicos em sites noticiosos da

internet, é que foi realizada a pesquisa. Num primeiro momento, levantamos uma revisão

bibliográfica, onde foi explicada desde o início e a evolução do mundo dos games, e como

funcionam os esportes eletrônicos. Descreveu-se toda a trajetória mundial dos games e o

início dos esportes eletrônicos no Brasil.

Num segundo momento, foi escolhido o objeto da pesquisa, websites especializados

em games no Brasil. Para isso, foi feita uma prévia pesquisa exploratória que avaliou dentre

os milhares de websites especializados em jogos mais noticiosos, para selecionar os mais

importantes, levando em conta número de notícias, periodicidade em atualizações,

abrangência e popularidade. Para essa pesquisa exploratória, foram selecionados alguns dos

maiores Portais do Brasil, como Terra, UOL, IG, entre outros, e dentro deles, foram

procuradas as editorias de Games, ou seja, os sites oficiais de cada portal sobre games.

Dentre grandes portais, editorias de informática e sites produtoras de games, foram

escolhidos sites especializados, que possuem o foco somente em jogos.

A pesquisa, de caráter qualitativo, estuda a cobertura jornalística de dois dos

maiores websites de games, buscando entre todas as notícias e reportagens de games,

aquelas com foco nos esportes eletrônicos, o “Terra Games” e o “UOL Jogos”. Existem

inúmeros sites que falam sobre games, mas a seleção feita visou procurar somente os

especializados. Dentro dos sites, a pesquisa selecionou, as noticias sobre esportes

eletrônicos. Os respectivos portais e suas editorias foram escolhidos por sua importância

dentro do cenário dos jogos no Brasil, definido pelos critérios como número de acesso,

atualizações de notícias e cobertura de grandes eventos.

A análise foi feita em duas semanas distintas, do dia 21 até o dia 25 de maio, e

também do dia 28 de maio até o dia 01 de junho, por se tratar de uma semana em que

acontece um grande campeonato de jogos eletrônicos, a fim de comparar as duas semanas.

A semana de 21 até 25 foi escolhida por ser uma semana sem grandes eventos que possam

mudar o foco dos sites. Já a semana de 28 até 01 foi escolhida por se tratar de uma semana

em que acontece a final brasileira da Electronic Sports World Cup (ESWC). A ESWC é um

dos maiores eventos de e-sport do Brasil, sendo realizada em São Paulo, nos dias 28, 29 e

30 de Maio, e que nutriria os sites com mais notícias sobre o campeonato e esportes
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eletrônicos. Num terceiro momento, para compreender nossa questão, definimos as

categorias de análise conforme as características do jornalismo, que são:

- TEMÁTICA: Dentre as notícias, foi observado se há uma tendência ou regularidade nas

temáticas das matérias de esportes eletrônicos. As temáticas podem ser grandes

campeonatos, jogadores individuais, equipes ou até mesmo novidade no cenário do e-sport.

- LINGUAGEM: Nesta categoria, observamos questões acerca das convenções do

webjornalismo e da linguagem técnica dos games. Também verificamos se o texto é curto,

direto, e se segue também algumas convenções jornalísticas.

- INTERATIVIDADE: A interatividade nas coberturas jornalísticas com foco nos esportes

eletrônicos foi observada nas editorias, a fim de verificar até que ponto existe a interação

entre leitor e notícia, e se existe ou não a presença dessa ferramenta.

- MULTIMÍDIALIDADE: O uso ou não da ferramenta multimídia, tais como textos,

áudio, vídeo, fotografias, animações e simulações. Esses formatos diferentes também foram

analisados na pesquisa, e verificou-se, quais os formatos que estão disponíveis para o

público e em que medida é explorada a ferramenta multimídia.

- HIPERTEXTUALIDADE: Foi verificada também a possibilidade de interconexão entre

textos através de links. Estes links podem fazer referência ou estarem relacionados com o

assunto, ou apenas trazerem complementos para o texto publicado. Os sites foram

analisados quanto a opção de oferecer links e algo a mais para os usuários, e também como

se relacionam assuntos e fazem referências.
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5 ANÁLISE

5.1 SITE TERRA GAMES

O site terra Games é uma subdivisão ou editoria do Portal Terra. Ele pode ser

considerado um portal por redirecionar para diversas outras páginas com assuntos

relacionados. Jogos online e de graça estão a disposição dos usuários do Terra Games15.

Entre eles estão os famosos Mario World, Donkey Kong e Sonic, e os tradicionais

Paciência, Damas, Snake e Pinball. Também estão presentes jogos atuais como Meninas

Super Poderosas, Warcraft e Call of Duty 2. São centenas de webgames disponíveis,

divididos em ação, aventura, clássicos, corrida, esportes, meninas, passatempo e simulação.

O site contém um menu de links na direita, que estão divididos em Games, Fórum, Games

Online, Plataformas, notícias, ofertas, Telas, Vídeos, VC repórter e Correções.

Figura 13 - Recorte do menu lateral do site

15 Terra games disponível em: http://terra.com.br/games
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Existe ainda em um menu localizado no canto inferior da editoria (figura 13), sites

relacionados como o Baixaki Jogos, Dicas de Jogos, Download, ESBR, Fliperama, Kboing,

Passatempo e Top Games. Para essa pesquisa, o foco esteve na parte de notícias do site.

Elas estão em constantes atualizações, e estão disponíveis tanto notícias sobre games do

mercado Americano e Europeu, quanto notícias de games no Brasil. O site traz as últimas

novidades e informações sobre lançamentos de games, modificações, notícias sobre

consoles, criações de novos jogos e também sobre competições e eventos de esportes

eletrônicos. As notícias são divididas por datas, e muitas vezes redirecionam para outro site

dentro do portal Terra.

Do período de 21 à 25 de maio de 2010, o site apresentou 31 notícias sobre games

em geral. Foram nove notícias no dia 21, três no dia 22, três no dia 23, oito no dia 24 e oito

novamente no dia 25, como vemos na tabela abaixo.

Data Número total de notícias Notícias sobre e-sport

21/05/2010 9 0

22/05/2010 3 0

23/05/2010 3 0

24/05/2010 8 0

25/05/2010 8 2

Dentre as 31 notícias veiculadas no site dentro desse período, apenas 2 notícias são sobre

esportes eletrônicos, são elas: “Gamesparty em Goiânia tem corujão, curso de jogos e

torneios” (anexo  01), e “Etapa brasileira da Copa do Mundo de Esportes Eletrônicos muda

datas” (anexo 02), ambas postadas no dia 25 de maio,

Na figura 14, vemos todas as 31 notícias sobre games em geral que foram noticiadas

no site neste período. Podemos notar a maneira como elas foram separadas: por dia e por

hora de postagem.

http://terra.com.br/games
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Figura 14 – Recorte do site com todas as 31 notícias do período

Quanto a Interatividade verificou-se que não há espaço para comentários nem na

editoria Terra Games, nem nas notícias, e não há e-mail do autor ou do portal inseridos no

texto da notícia. Neste aspecto, a interatividade é praticamente nula, por não ter interação

entre autor e leitor. Existe apenas a opção de compartilhar a notícia, sendo opção padrão em



39

todas as notícias, oferecendo a divulgação através das redes sociais como Facebook16,

del.icio.us17, e My Yahoo18, que já é uma opção padrão também do webjornalismo.

Também oferece a opção de enviar a notícia por e-mail ou imprimir. Vale ressaltar que

somente no menu lateral do portal, e na barra no topo, porém, não inserido dentro das

notícias sobre e-sport, é que existe a opção “fale conosco”. Ela não oferece um e-mail, mas

sim um formulário para o usuário entrar em contato com a equipe do site.

As temáticas foram recorrentes – os campeonatos. Há uma tendência em noticiar

apenas sobre esportes eletrônicos que abrangem um número maior de usuários: notícias

sobre grandes campeonatos nacionais, por exemplo, as duas notícias encontradas tratavam

de grandes eventos, uma sobre a final nacional de um dos maiores campeonatos mundiais

de esportes eletrônicos, a ESWC, conhecida como a Copa dos Esportes Eletrônicos, e a

outra notícia sobre a Gamesparty, evento de esportes eletrônicos que traz campeonatos e

exposições.

No quesito linguagem, pode-se inferir que as convenções para redação na web

sugerem que os textos noticiosos sejam curtos e diretos. Mas o que se vê nas notícias

encontradas no Terra são algumas diferenças. Os textos não são curtos, podendo chegar a

duas páginas cada um. Mas tentam ser diretos e objetivos. Na notícia sobre a Copa do

Mundo dos e-sports, foi explicado todo o comunicado da Organização na íntegra. Já na

notícia sobre a “Gamesparty”, toda a programação do evento foi anunciada. Os textos

apresentam poucos termos específicos como “gamístico”, “player vs player”, “pins” e

“corujão”. Apesar disso e com exceção dos títulos com o uso de nomenclatura dos games,

as notícias são de fácil entendimento para pessoas leigas no assunto dos jogos. Como

vemos na figura 15 abaixo, na notícia “Gamesparty em Goiânia tem corujão, curso de jogos

e torneios”, a temática é campeonato, não há espaço para comentários e alguns links estão

dentro do corpo da notícia, como “Jogue games online”, que leva o usuário a experimentar

alguns games, “Teclado é novo instrumento musical para 'Rock Band 3’”, e “Etapa

brasileira de Copa do Mundo de Esportes Eletrônicos muda datas”, que são notícias

postadas na mesma data da notícia analisada.

16 http://www.facebook.com:  site de redes sociais
17 http://del.icio.us:  site de armazenamento de link favoritos
18 http://my.yahoo.com: site do portal Yahoo

http://www.facebook.com:
http://del.icio.us:
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Figura 15 – Recorte da notícia sobre e-sport: Gamesparty em Goiânia tem corujão, curso de jogos e torneios.

http://my.yahoo.com:
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Figura 16 – Recorte da notícia sobre e-sport: Etapa brasileira da Copa do Mundo de Esportes Eletrônicos muda

datas

Como vemos na figura 16, nesta notícia analisada, também podemos notar o uso de links no

campo do texto. O link “Jogue games online”, é uma certa opção padrão dentro das notícias

do site. Há também o link “Presidiário faz máquina de tatuagem com peças de Playstation”,
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que leva a outra notícia interna de mesma data de postagem, e também o link “Pac-Man' do

Google roubou 5 mi de horas de trabalho no mundo”, que leva o usuário a seção de

tecnologia do Terra, saindo de dentro do Terra Games para uma leitura de notícia de mesma

data.

Então, tratando da Hipertextualidade, temos o padrão de que em toda a notícia, no

meio do texto, existem links que, primeiramente, convidam o leitor a jogar online, sendo

levado para outra página onde aparecem as opções de jogos, e em segundo, convidam para

a leitura de notícias relacionadas com o assunto e notícias recentes, geralmente de mesma

data. Essa hipertextualidade evidenciou-se em toda cobertura de games, dos dois períodos

analisados. Também existe a presença de links sobre o texto no final da notícia, servindo de

fonte para o usuário que se interessou, procurar mais informações sobre o assunto, é o que

chamamos de agenda.

O uso da ferramenta multimídia foi explorada apenas com fotografias. Nas duas

notícias foram apresentadas somente uma imagem em cada, que ilustrou o texto escrito,

mas não há a presença de vídeos, áudio ou animações. A ferramenta poderia ser melhor

explorada, não só com imagens tanto dos games como de competições, por exemplo, mas

poderia enriquecer a multimidialidade.

O segundo período, de 28 de maio à 01 de julho, que compreende de sexta até terça-

feira, foi escolhido por se tratar de um final de semana com campeonatos de expressão de

jogos eletrônicos sendo realizados. A etapa final da Electronic Sports World Cup, a ESWC,

dos jogos FIFA 2010, Street Fighter e Guitar Hero foi realizada em São Paulo no final de

semana. Com o campeonato sendo realizado, deveria haver conteúdo para suprir os sites em

relação aos esportes eletrônicos, Na segunda parte da análise feita no site Terra Games, no

período de 28 até 01 constatou apenas 19 notícias ao total. Dessas 19, nenhuma teve como

foco os esportes eletrônicos. No dia 28, foram quatro notícias, os dias 29 e 30 tiveram uma

notícia cada, no dia 31 apenas três noticias e no dia primeiro, dez noticias, como vemos no

quadro abaixo.
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Data nº total de notícias Notícias sobre e-sport

28/05/2010 4 0

29/05/2010 1 0

30/05/2010 1 0

31/05/2010 3 0

01/05/2010 10 0

Nesse período, o número de notícias foi bem abaixo do normal, e menor também em

relação ao outro período analisado anteriormente, sendo apenas no último dia de análise,

que vemos um maior número de notícias. Apesar do campeonato de expressão como a

ESWC ter ocorrido, não foi noticiado por parte do Terra Games nenhuma matéria

relacionada, assim, não temos como analisar os critérios usados como interatividade,

multimidialidade, hipertextualidade, conteúdo e linguagem.

5.2 SITE UOL JOGOS

O portal UOL também possui diversos sites e editorias, dentre elas uma

especializada só em videogames, chamada de UOL jogos. Assim como o Terra Games, ele

é a página oficial de jogos do Portal.  O visual do site é aparentemente mais limpo que o do

Terra, por usar um fundo branco, diferentemente do azul e preto do Terra. Assim como no

primeiro site analisado, este possui um menu lateral esquerdo (figura 17), com Jogos

Online, e as diversas plataformas: DS, PC, PlayStation 3, PSP, Wii, Xbox 360, e mais

plataformas. Também está presente no menu a opção Notícias, Análises, Galerias, Prévias,

Vídeos, Downloads, Fórum, Loja de Jogos, Reportagens e Servidores. Além de diversos

Sites Relacionados, opção de Boletim, RSS e Twitter.

As notícias estão expostas na página inicial do UOL jogos, em uma coluna no final

do site, e também nos destaques em Flash. Elas estão divididas por datas e hora de

atualização (figura 18), assim como no site Terra.
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Figura 17 – Recorte do menu do site UOL Jogos Figura 18 – Recorte das notícias do site UOL Jogos

Um diferencial do primeiro site analisado, é que o UOL Jogos diferencia suas

notícias com algumas pequenas legendas, ao lado da hora da postagem da notícia. Essa

diferenciação auxilia o leitor a descobrir de que tipo de notícia se trata: Multi quer dizer

multiplataforma, ou seja, notícia sobre diferentes consoles e tipos; PC é a sigla para

Computador Pessoal, PS3 para PlayStation 3, X360 é para sinalizar as notícias sobre o

console Xbox 360, entre outras legendas.
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Do período de 21 à 25 de maio de 2010, o site UOL Jogos postou 42 notícias, sendo

número consideravelmente maior de notícias que o Terra. No dia 22, sábado, houve uma

queda no rendimento e atualizações, e o site postou apenas uma noticia.

Há um maior número de notícias em dias da semana, e também no domingo, decaindo nos

sábados. No dia 21 foram nove notícias, no dia 22 houve somente uma, no dia 23 foram 13,

no dia 24 foram quatro, e no dia 25 foram 15, como mostra a tabela abaixo.

Data Número total de notícias Notícias sobre e-sport

21/05/2010 9 1

22/05/2010 1 0

23/05/2010 13 0

24/05/2010 4 1

25/05/2010 15 0

Nesse intervalo de tempo, apenas duas notícias têm a temática sobre esportes eletrônicos.

No dia 21, sexta-feira, o UOL jogos noticiou um evento de lançamento de um jogo, onde os

usuários poderiam testar o jogo e concorrer a brindes, com o título de “São Paulo tem

evento de lançamento de Mario Galaxy 2” (anexo 03), totalizando uma disputa e se

incluindo nos esportes eletrônicos.

Já no dia 24, domingo, o site noticiou a mesma notícia do Terra: os problemas que a

ESWC, Copa do Mundo dos esportes eletrônicos, estava passando (anexo 04). Com o título

de: “Com problemas, ESWC anuncia mudanças na final nacional”, o site anunciou as

mudanças do campeonato e o comunicado da organização na íntegra.

No mesmo período, de 28 de maio até 01 de julho, a pesquisa constatou que o site

UOL Jogos ofereceu a seus usuários 44 notícias ao total. Desse número, apenas uma foi

sobre esportes eletrônicos, no dia 28 de maio. Entre as notícias postadas, o site UOL jogos

noticiou o lançamento de jogos como “Tekken7”, “Lufia”, “Pokémon Black”, “Need for

Speed World Online” e “Planet Monigolf” além de notícias sobre testes com games,

revistas e blogs sobre o assunto.
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Data nº total de notícias Notícias sobre e-sport

28/05/2010 15 1

29/05/2010 4 0

30/05/2010 4 0

31/05/2010 6 0

01/06/2010 15 0

No dia 28, às 10h46, o site noticiou com o título “Final da ESWC 2010 acontece neste fim

de semana”, (anexo 05), a matéria sobre e-sport, como mostra a figura 18.

Figura 18 – Notícia sobre e-sport do dia 28/05 do site UOL Jogos



47

Quanto a Interatividade também não existe a opção de comentar nas notícias, onde o

usuário poderia por seu feedback da leitura. Existe a opção de acompanhar as notícias no

celular, imprimir, enviar por e-mail ou comunicar erros. O nome do autor também não é

divulgado, apenas consta como Da redação. Sem e-mail para contato ou espaço para

comentários o site peca no quesito interatividade.

Já nas temáticas, as notícias encontradas dentro do site, novamente se mantiveram,

abordando grandes eventos do mundo dos esportes eletrônicos. A primeira notícia tratava

de um evento de lançamento de jogos, e o segundo sobre a Copa do Mundo dos esportes

eletrônicos. No segundo período analisado, segue a temática de campeonato, com o grande

evento do mundo dos esportes eletrônicos. Ela trata de comentar a etapa final da ESWC, a

Copa do Mundo dos esportes eletrônicos, realizada no dia 29. Constatamos que os grandes

eventos continuam como tendência de conteúdo do site UOL Jogos.

Quanto a Linguagem, o site mescla notícias leves, curtas e diretas, com textos

grandes e pesados. Na notícia da ESWC, todo o comunicado oficial da organização foi

escrito na integra, atingindo principalmente o público alvo interessado, jogadores de

esportes eletrônicos. O UOL jogos é mais moderado na linguagem dos games, e não

apresenta palavras técnicas e específicas, mas textos diretos e simples. Com as notícias

analisadas constatamos que na linguagem, a notícia não é curta, pois no segundo período

analisado, traz na íntegra toda a lista de jogadores que disputaram a final da ESWC nas

modalidades realizadas no dia 29, como mostra o anexo 05. O texto é simples e não trás

termos específicos, apenas nomes dos jogos disputados nas modalidades.

Nas notícias apresentadas no primeiro período de análise, de 21 à 25 de maio, não

foram encontrados vídeos, animações, áudios, simulações ou outras ferramentas multimídia

além das fotos. Na primeira notícia, foram encontrados uma foto e um link para uma galeria

que conta com 90 imagens para ilustrar o assunto, como mostra a figura 19. Já na notícia

da ESWC apenas uma imagem ilustrava a matéria. No segundo período, novamente, só a

imagem estava presente. Como a notícia comentava sobre campeonato de FIFA, o autor

resolveu relacionar o game e anexou na notícia uma galeria com 144 imagens do game.
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Figura 19 - Galeria com 90 imagens

Quanto a Hipertextualidade, diferentemente do Terra, O UOL não utiliza links de notícias

relacionadas no meio da matéria (misturado ao conteúdo da notícia), apenas no menu lateral

direito, que oferece para o visitante a opção de links como Ficha, Análise, Prévia e Vídeos.

O site não utiliza o sistema de oferecer links para notícias relacionadas com o tema. Já no

segundo período analisado, de 28 de maio à 01 de junho, abaixo da foto que ilustra a

notícia, existe um link para uma galeria com 144 imagens, além de links relacionados com

o jogo FIFA. Neles estão Ficha, onde se pode ler a ficha técnica do jogo, Análise, feita

pelos jornalistas, a Prévia para poder conferir um pouco do jogo e Vídeos do game em

ação. Além do link Siga o UOL jogos no twitter. Não há links relacionados no meio da

notícia, somente no final onde consta outra notícia sobre o mesmo assunto noticiada

anteriormente.
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6 CONCLUSÃO:

A proposta de estudar a cobertura jornalística de games apresentou desafios desde a

fase inicial a seu término: na pesquisa de bibliografia e até nas suas delimitações.

Exatamente pelo ineditismo e originalidade é que se manteve este objetivo. Vale destacar

que notícias específicas sobre games não faltam, mas as notícias específicas sobre esportes

eletrônicos ainda são raridade. Os sites exploram muito bem os lançamentos de games, as

ultimas novidades, mas não dão tanta abertura para campeonatos e jogadores dessa

modalidade, nem realizam coberturas com a mesma ênfase. Os portais de notícia escolhidos

possuem um amplo conteúdo sobre games.

O jornalismo de games é uma segmentação que é recente, mas está adquirindo o seu

espaço na mídia, já que é uma modalidade muito atual. Os esportes eletrônicos ainda

precisam conquistar o mercado e um espaço regular nas coberturas jornalísticas. Existem

sites especializados em e-sport, que noticiam apenas conteúdo sobre o mesmo, mas entre os

sites que abordam games em geral, os esportes eletrônicos têm uma cobertura muito

sucinta, fraca e quase nula como a pesquisa demonstrou, em que preponderam as

divulgações de campeonatos.

Dentro desse conteúdo, são noticiados também reportagens e notícias sobre esportes

eletrônicos. Entre os conteúdos analisados, verifica-se que o que foi considerado mais

importante na cobertura do e-sport foi, justamente, a sua divulgação, em particular dos

campeonatos, mesmo havendo a possibilidade de abertura para outros temas, como tipos de

jogos, perfil de jogadores individuais ou times (equipes) e novidades da área.

Os esportes eletrônicos não compreendem somente campeonatos. Pode-se abordar

temas como as equipes e jogadores individuais de e-sport no Brasil, que totalizam hoje

milhares de indivíduos e times espalhados pelo país. Além disso, também é possível

noticiar como funcionam os campeonatos, e como se entra no mundo do e-sport para se

tornar um cyberatleta, como também os jogos utilizados e as configurações do mesmo. Os

esportes eletrônicos estão ganhando visibilidade na mídia, até mesmo o programa global

Profissão Repórter abordou no dia primeiro de julho de 2010 o e-sport, colocando uma

repórter acompanhando a delegação brasileira da World Cyber Games em sua viagem para

a China, no final de 2009. Renomados jornais como A Folha de São Paulo e O Estadão
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costumam fazer matérias de esportes eletrônicos, sempre focando nos jogadores,

divulgando e noticiando essa nova área, para suas editorias de tecnologia e informática.

Então por que motivo os sites especializados no assunto, que deveriam abordar

ainda mais, não tem essa preocupação? As informações sobre e-sport são mal divulgadas,

chegando com dificuldade até aos sites especializados. Talvez falte uma boa assessoria para

os grandes campeonatos de nível nacional e também para as equipes divulgarem seus

trabalhos nos esportes eletrônicos. Os jogadores buscam cada vez mais a profissionalização

na área, muitos são patrocinados e ganham bons salários para jogar e levar o nome e marca

da equipe aos veículos. Sobretudo, falta cobertura jornalística de fato que ultrapasse,

também, os eventos, mas contemple outras questões, como a econômica, social,

educacional etc.

Nos dois períodos analisados no site Terra Games, 50 notícias sobre games em geral

foram postadas, e apenas 2 focaram no e-sport. Já no UOL Jogos, nos dois períodos se

totalizou 86 notícias, número consideravelmente maior do que as notícias do Terra, mas,

ainda assim, somente 3 notícias foram sobre esportes eletrônicos. Somando todas as

notícias dos dois sites nos dois períodos analisados, temos 136 notícias, e apenas 5 sobre e-

sport. Pode ser um mundo novo, uma nova modalidade de esporte, que ainda tem muito o

que crescer no Brasil, em termos de cobertura jornalística da mídia online.

Se a cobertura fosse maior, a marca e o nome da equipe seriam melhor divulgadas e

o retorno aos jogadores poderia ser muito maior. Através desse pensamento, é que o e-sport

deve ser encaminhado, para um dia, se tornar um assunto comum como hoje figura o

Jornalismo de Games, com revistas, sites especializados, e até mesmo programas de TV.

Com a indústria multimilionária de entretenimento e dos games, é de se pensar por qual

motivo o esporte eletrônico, que movimenta altas quantias de premiação e patrocínio para

equipes e marcas recebe tão pouca atenção jornalística das mídias especializadas.
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8 ANEXOS:

ANEXO 01

Terça, 25 de maio de 2010, 14h48 Atualizada às 14h53

Gamesparty em Goiânia tem corujão, curso de jogos e torneios

Darius Roos

Paulo Gubio, principal organizador do evento Gamesparty, exposição inédita a respeito de
jogos eletrônicos, informou detalhes a respeito do encontro gamístico que deve reunir mais
de 2,5 mil pessoas e trazer atrações como campeonatos, oficinas, palestras e,
evidentemente, jogos para experimentação dos visitantes. Aliás, a exposição Gamesparty
trará ainda o 1º Curso de Construção de Games da região Centro-Oeste do país.

» Jogue games online
» Teclado é novo instrumento musical para 'Rock Band 3'
» Etapa brasileira de Copa do Mundo de Esportes Eletrônicos muda datas

Uma das coisas mais legais da primeira edição da Gamesparty é ter o privilégio de
apresentar o 1º Curso de Construção de Games da região Centro-Oeste. Pois então, o curso
é chamado Start Games e foca o desenvolvimento de jogos para celulares, computadores e
console. Esse curso, aliás, surgiu da necessidade de se desenvolver títulos para o mercado
educacional.
O curso é composto por seis aulas independentes e é ministrado pelo professor da
Faculdade Delta e diretor pedagógico do Comitê para Democratização da Informática
(CDI), Leonardo Alves. As inscrições são gratuitas para os visitantes do evento e serão
feitas no local. As aulas começam no sábado e vão até domingo.
De acordo com Gubio, o professor do curso irá propor ainda o desenvolvimento de um
modelo de jogo eletrônico para telefone móvel (celular) que deverá ser criado durante as
aulas no domingo. No final do evento, o jogo finalizado será transmitido gratuitamente, via
"bluetooth", para os aparelhos celulares de quem quiser conhecer e se divertir ainda mais.
Confira a programação do curso a seguir.

Start Games
Dia 29 de maio (sábado)

14 às 16 horas: projeto de jogos
16 às 17 horas: design e caracterização do jogo
17 às 18 horas: noções de desenvolvimento de jogos
18 às 19 horas: prototipação de um jogo
Dia 30 de maio (domingo)
14 às 17 horas: desenvolvimento de jogo 2D projetado
17 às 22 horas: pontapé para o futuro e playtest
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O evento conta com a participação das publicadoras de jogos online Gamemaxx e Level
Up, que distribuirão brindes para os visitantes.
A publicadora Level Up promete uma palestra ministrada por Luthien, gerente de produtos
do jogo Ragnarok, que deve contar as novidades sobre a expansão Renewal, que em breve
entrará no catálogo da publicadora.
Segundo a Level Up, somente em seu estande haverá 20 computadores para que os fãs de
jogos eletrônicos testem títulos como Combat Arms, Grand Chase Season 3, Lunia, Perfect
World e Ragnarok. A publicadora promete distribuir revistas e sortear brindes como
camisetas e chicletes do jogo Ragnarok, boxes do jogo Aion e bonecos de Maplestory, entre
outras coisas.
A publicadora Gamemaxx disponibilizará em seu estande os jogos eletrônicos Cabal
Online e Hello Kitty Online.
Haverá um grande campeonato de Cabal Online, em que a disputa se dá no modo "player
vs player" (jogador contra jogador), e os três primeiros colocados serão premiados com
brindes de até 31 mil Gmaxx -- créditos utilizados para aquisição de produtos na loja virtual
Gamemaxx, como camisetas exclusivas inspiradas no jogo Cabal Online.
A publicadora já avisou que vai distribuir 2 mil pins (cartões de crédito) no evento. Os
gamemasters, que são uma espécie de guia de jogo, estarão confirmados não somente para
auxiliar os jogadores iniciantes, mas para explicar ao público suas funções dentro e fora do
ambiente virtual.
Ah, e há uma atração especialmente encomendada para os fãs mais exigentes: bailarinas
com traje Osmio executaram a dança do Cabal.
Durante o evento haverá sorteio de bolsas-estudo para o curso Start Games e de brindes
como camisetas, computadores PC e consoles Playstation 3 (PS3), da Sony, Wii, da
Nintendo, e Xbox 360 (X360), da Microsoft.
E na madrugada de sábado para domingo o evento ainda estará a pleno valor. Rolará o
chamado "corujão", em que mais de 100 computadores ligados em rede continuaram a
funcionar para que os visitantes se divirtam. Diz a organização, estão prometidas
"atividades exclusivas durante toda a noite".

Evento
O evento Gamesparty é uma exposição de jogos eletrônicos e sua edição 2010, inaugural,
está sendo sediada na cidade de Goiânia (GO), Brasil.
Comerciantes, imprensa e membros da indústria de jogos, incluindo distribuidores,
estúdios, investidores, pessoas convidadas e o público em geral podem participar.

Agenda
A edição 2010 do evento Gamesparty ocorre entre 29 e 30 de maio de 2010, na cidade de
Goiânia (GO), Brasil.

Serviço
Gamesparty Goiânia Data: 29 e 30 de maio de 2010 (sábado e domingo)
Horário: a partir das 12 horas
Local: Faculdade Delta, Avenida São Carlos, 911, Jardim Planalto, Goiânia (GO), Brasil
Acesso: ingresso a R$ 15 (passaporte para os dois dias)
Mais informações
www.gamesparty.org
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ANEXO 02

Terça, 25 de maio de 2010, 11h23

Etapa brasileira de Copa do Mundo de Esportes Eletrônicos muda datas

Os organizadores do evento Electronic Sports World Cup (ESWC) -- a Copa do Mundo de
Esportes Eletrônicos -- vieram a público fazer um importante comunicado, esclarecendo
dúvidas em relação à competição e passando datas novas.

» Jogue games online
» Presidiário faz máquina de tatuagem com peças de Playstation
» 'Pac-Man' do Google roubou 5 mi de horas de trabalho no mundo

A seguir, a íntegra do comunicado oficial assinado pelo organização.

COMUNICADO OFICIAL

A organização vem a público apresentar informações e esclarecer dúvidas relativas ao
campeonato Electronic Sports World Cup 2010, a saber:

1. Este evento é totalmente dependente de patrocínios. A organização não possui interesse
e/ou verba própria para a realização do mesmo.

2. Era credo da organização que o mercado nacional de jogos eletrônicos e empresas, direta
e indiretamente interessadas no mercado e público alvo do evento, estariam preparadas para
apoiar financeiramente a realização do mesmo. Não o fizeram.

3. A organização do evento desde Dezembro de 2009 negocia com mais de 60 empresas,
enviando dezenas de propostas formais, com valores cujo objetivo era somente a
subsistência do evento e realização da Final Nacional, sem visar o lucro.

4. O mercado não respondeu e tornou inviável a realização da Final Nacional nos moldes
em que a Organização considera digno para um evento desta dimensão.

5. A organização sente muito, pois acredita que a comunidade de e-sports brasileira merece
vários eventos profissionais de qualidade, como o que estava disposta a organizar.

6. A organização se solidariza com os atletas e junta-se ao coro de insatisfação, esperando
que em um futuro próximo o mercado brasileiro esteja preparado para receber grandes
eventos independentes como o ESWC.

7. Esta organização reafirma ainda seu compromisso com a comunidade e com a execução
de eventos profissionais e de alto padrão, incluindo a Final Nacional do ESWC Brasil 2010.

www.gamesparty.org
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8. A organização pede para que todos estejam atentos pois as informações oficiais serão
unicamente publicadas no site oficial da organização do ESWC Brasil (www.eswc.com.br).
O único canal com informações oficiais sobre a Final Nacional do ESWC Brasil 2010 é o
acima.

9. As mudanças no formato da Final Nacional do ESWC 2010 estão detalhadas abaixo por
categoria:

a. Counter-strike 1.6 Masculino: A Final Nacional de Counter-Strike 1.6 Masculino está
confirmada, mas por razões técnicas não se realizará no fim de semana dos dias 28 a 30 de
Maio, conforme previamente anunciado. A data e o local serão anunciados em tempo
hábil.

b. Counter-strike 1.6 Feminino: O Comitê Organizador do ESWC Mundial cancelou a
vaga para a equipe de Counter-Strike Feminino devido a baixa adesão mundial à
categoria.

As equipes femininas que pretenderem participar do ESWC Mundial poderão fazê-lo por
convite diretamente com o Comitê Organizador do ESWC Mundial.

c. FIFA 2010: A Final Nacional de FIFA 2010 está confirmada e acontecerá na FNAC
Pinheiros, em São Paulo, no dia 29 de Maio de 2010. Para mais informações consultar o
site oficial do evento.

d. Street Fighter 4: A Final Nacional de Street Fighter 4 está confirmada e acontecerá na
FNAC Pinheiros, em São Paulo, no dia 30 de Maio de 2010. Para mais informações
consultar o site oficial do evento.

e. Guitar Hero 5: A Final Nacional do Guitar Hero 5 está confirmada e acontecerá na
FNAC Pinheiros, em São Paulo, no dia 30 de Maio de 2010. Para mais informações
consultar o site oficial do evento.

f. Trackmania: A Final Nacional de Trackmania está confirmada e será realizada no
seguimento das eliminatórias de forma online. Para mais informações consultar o site
oficial do evento.

10. Os vencedores das Finais Nacionais ganharão o direito de participar na Final Mundial
que será realizada em Paris. A organização informa que os vencedores da Final Nacional
têm direito a viagem de ida e volta de São Paulo a Paris, e a hospedagem durante os dias
de 30 de Junho a 4 de Julho.

11. Aproveitamos este comunicado para chamar atenção de que os vencedores das Finais
Nacionais deverão cumprir integralmente o que for deliberado pela Organização do ESWC
Brasil, pelo Comitê Organizador Mundial e líder de equipe que os acompanhará a Paris.

www.eswc.com.br
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12. A organização declina qualquer responsabilidade na tratativa da documentação
necessária para se ausentarem do Brasil com o fim de participar na Final Mundial do
ESWC em Paris do dia 29 de Junho a 5 de Julho. A documentação deverá ser tratada pelos
próprios jogadores, e no caso de serem menores de idade deverão providenciar em tempo
hábil as autorizações dos respetivos responsáveis legais. A organização não se
responsabiliza pela documentação dos viajantes, menores de idade ou não.

Informamos ainda que as viagens são individuais e intransferíveis aos vencedores de cada
categoria e que os mesmos deverão ser capazes de participar da Final Mundial de forma
individual e independente.

13. A organização aproveita para agradecer à FNAC Brasil, que nunca desistiu do evento,
mesmo nos momentos mais difíceis, e informar que, sem sua ajuda, sequer as soluções
paliativas acima seriam possíveis. O valor de sua parceria neste evento é inestimável.

Agradecimentos especiais também aos parceiros Philips e Microsoft, que também
apoiaram desde o início, e ao parceiro de mídia Arena Turbo do portal IG, cujo apoio
também continua a ser fundamental.

Esta organização gostaria ainda de agradecer a compreensão e suporte da comunidade de
games, que certamente entenderá que os motivos das modificações acima fogem
completamente da vontade da organização, e que o objetivo do evento é e sempre foi o
privilegiar o e-sport nacional, seja nos momentos fortuitos, seja nos desafiadores como
este.

Atenciosamente,

Organização ESWC Brasil 2010

Mais informações, datas e horários: www.eswc.com.br

www.eswc.com.br
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ANEXO 03

21/05/2010 - 14h25

São Paulo tem evento de lançamento de "Mario Galaxy 2"

da Redação

Neste domingo, 23 de maio, a Latamel, distribuidora da Nintendo no Brasil, realizará em
parceria com a livraria Saraiva, o lançamento oficial do jogo "Super Mario Galaxy 2".

O evento acontece na Saraiva Mega Store do Shopping Center Norte, em São Paulo, das
15:00 às 18:00, e o jogo estará disponível para compra no dia do lançamento, ao preço de
R$ 249,00.

O público poderá experimentar o jogo e concorrer a prêmios surpresas. Durante o evento, a
Saraiva estará oferecendo uma miniatura oficial de Mario e sua turma como brinde para
quem comprar qualquer produto Nintendo.

De volta à galáxia

Neste novo game, Mario contará também com a ajuda de Yoshi, dinossauro verde que já foi
parceiro do encanador em vários outros capítulos da série.

A dupla contará inclusive com novas habilidades especiais incluindo um item que permite
que Mario perfure completamente um planetóide, de ponta a ponta, adicionando mais uma
variante à sua mecânica de jogo.
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ANEXO 04

24/05/2010 - 20h43

Com problemas, ESWC anuncia mudanças na final nacional

da Redação

A rede de lan houses Oxygen Electronic Sports e a produtora Besmac realizam neste mês
de maio a final nacional da Electronic Sports World Cup (ESWC), torneio mundial de
jogos eletrônicos cuja edição 2009 não aconteceu no Brasil. Contudo, em vez da
competição acontecer, como previsto, no Centro de Convenções Anhembi, na cidade de
São Paulo, ela sofrerá alterações.

A organização responsabiliza o mercado pela falta de investimentos na área do e-sport, o
que impediu que a ESWC conseguisse patrocínios para garantir sua subsistência e realizar o
evento com a estrutura inicialmente prevista para a final.

A competição conta com cinco jogos oficiais: "Counter-Strike 1.6" (PC, com diferenciação
de modalidades masculina e feminina), "FIFA 10" (PS3), "Guitar Hero 5" (Xbox 360),
"Track Mania Nations Forever" (PC, único título com etapa online) e "Street Fighter IV"
(Xbox 360).

Houve etapas eliminatórias em diversas cidades do Brasil e os campeões nacionais terão o
direito de disputar a final mundial, que ocorre em junho, na França, no parque de diversões
EuroDisney.

A fim de esclarecer a situação e explicar detalhes de como será realizada a final a
organização divulgou o seguinte comunicado oficial:

"A organização vem a público apresentar informações e esclarecer dúvidas relativas ao
campeonato Electronic Sports World Cup 2010, a saber:

1. Este evento é totalmente dependente de patrocínios. A organização não possui interesse
e/ou verba própria para a realização do mesmo.

2. Era credo da organização que o mercado nacional de jogos eletrônicos e empresas,
direta e indiretamente interessadas no mercado e público alvo do evento, estariam
preparadas para apoiar financeiramente a realização do mesmo. Não o fizeram.

3. A organização do evento desde Dezembro de 2009 negocia com mais de 60 empresas,
enviando dezenas de propostas formais, com valores cujo objetivo era somente a
subsistência do evento e realização da Final Nacional, sem visar o lucro.

4. O mercado não respondeu e tornou inviável a realização da Final Nacional nos moldes
em que a Organização considera digno para um evento desta dimensão.
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5. A organização sente muito, pois acredita que a comunidade de e-sports brasileira
merece vários eventos profissionais de qualidade, como o que estava disposta a organizar.

6. A organização se solidariza com os atletas e junta-se ao coro de insatisfação, esperando
que em um futuro próximo o mercado brasileiro esteja preparado para receber grandes
eventos independentes como o ESWC.

7. Esta organização reafirma ainda seu compromisso com a comunidade e com a execução
de eventos profissionais e de alto padrão, incluindo a Final Nacional do ESWC Brasil
2010.

8. A organização pede para que todos estejam atentos pois as informações oficiais serão
unicamente publicadas no site oficial da organização do ESWC Brasil (www.eswc.com.br).
O único canal com informações oficiais sobre a Final Nacional do ESWC Brasil 2010 é o
acima.

9. As mudanças no formato da Final Nacional do ESWC 2010 estão detalhadas abaixo por
categoria:

a. Counter-strike 1.6 Masculino: A Final Nacional de Counter-Strike 1.6 Masculino está
confirmada, mas por razões técnicas não se realizará no fim de semana dos dias 28 a 30 de
Maio, conforme previamente anunciado. A data e o local serão anunciados em tempo
hábil.

b. Counter-strike 1.6 Feminino: O Comitê Organizador do ESWC Mundial cancelou a
vaga para a equipe de Counter-Strike Feminino devido a baixa adesão mundial à
categoria.

As equipes femininas que pretenderem participar do ESWC Mundial poderão fazê-lo por
convite diretamente com o Comitê Organizador do ESWC Mundial.

c. FIFA 2010: A Final Nacional de FIFA 2010 está confirmada e acontecerá na FNAC
Pinheiros, em São Paulo, no dia 29 de Maio de 2010. Para mais informações consultar o
site oficial do evento.

d. Street Fighter IV: A Final Nacional de Street Fighter IV está confirmada e acontecerá
na FNAC Pinheiros, em São Paulo, no dia 30 de Maio de 2010. Para mais informações
consultar o site oficial do evento.

e. Guitar Hero V: A Final Nacional do Guitar Hero V está confirmada e acontecerá na
FNAC Pinheiros, em São Paulo, no dia 30 de Maio de 2010. Para mais informações
consultar o site oficial do evento.

f. Trackmania: A Final Nacional de Trackmania está confirmada e será realizada no
seguimento das eliminatórias de forma online. Para mais informações consultar o site
oficial do evento.

www.eswc.com.br
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10. Os vencedores das Finais Nacionais ganharão o direito de participar na Final Mundial
que será realizada em Paris. A organização informa que os vencedores da Final Nacional
têm direito a viagem de ida e volta de São Paulo a Paris, e a hospedagem durante os dias
de 30 de Junho a 4 de Julho.

11. Aproveitamos este comunicado para chamar atenção de que os vencedores das Finais
Nacionais deverão cumprir integralmente o que for deliberado pela Organização do ESWC
Brasil, pelo Comitê Organizador Mundial e líder de equipe que os acompanhará a Paris.

12. A organização declina qualquer responsabilidade na tratativa da documentação
necessária para se ausentarem do Brasil com o fim de participar na Final Mundial do
ESWC em Paris do dia 29 de Junho a 5 de Julho. A documentação deverá ser tratada pelos
próprios jogadores, e no caso de serem menores de idade deverão providenciar em tempo
hábil as autorizações dos respetivos responsáveis legais. A organização não se
responsabiliza pela documentação dos viajantes, menores de idade ou não.

Informamos ainda que as viagens são individuais e intransferíveis aos vencedores de cada
categoria e que os mesmos deverão ser capazes de participar da Final Mundial de forma
individual e independente.

13. A organização aproveita para agradecer à FNAC Brasil, que nunca desistiu do evento,
mesmo nos momentos mais difíceis, e informar que, sem sua ajuda, sequer as soluções
paliativas acima seriam possíveis. O valor de sua parceria neste evento é inestimável.

Agradecimentos especiais também aos parceiros Philips e Microsoft, que também
apoiaram desde o início, e ao parceiro de mídia Arena Turbo do portal IG, cujo apoio
também continua a ser fundamental.

Esta organização gostaria ainda de agradecer a compreensão e suporte da comunidade de
games, que certamente entenderá que os motivos das modificações acima fogem
completamente da vontade da organização, e que o objetivo do evento é e sempre foi o
privilegiar o e-sport nacional, seja nos momentos fortuitos, seja nos desafiadores como
este.

Atenciosamente,

Organização ESWC Brasil 2010

Mais informações, datas e horários: www.eswc.com.br"

www.eswc.com.br
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ANEXO 05:

28/05/2010 - 10h46

Final da ESWC 2010 acontece neste fim de semana

da Redação

A organização da ESWC (Electronic Sports World Cup) anunciou que a final nacional da
Copa do Mundo de esporte eletrônico acontece neste sábado (29) e domingo (30) na FNAC
de Pinheiros, em São Paulo (SP), a partir das 10h30.

Na ocasião, serão conhecidos os brasileiros que irão para Paris, França, disputar a final
mundial nos games "FIFA 2010", "Street Fighter IV" e "Guitar Hero 5" para Xbox 360.

As datas para a final brasileira de "TrackMania" e "Counter-Strike 1.6" serão disputadas
"em breve", de acordo com a organização, com data e local a serem divulgados
posteriormente

Iniciada em março, a etapa brasileira da ESWC 2010 atraiu cerca de 250 competidores, que
participaram de dez etapas classificatórias, disputadas nas cidades de São Paulo (SP), Rio
de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Manaus (AM), entre outras.

Agora os finalistas de cada classificatória vão se enfrentar e lutar pela chance de ir à Paris,
na França, disputar a final mundial entre os dias 30 de junho e 4 de julho. O evento tem
premiação total de US$ 213 mil.

ESWC 2010 - Final nacional
Quando: sábado e domingo (29 e 30 de maio), a partir das 10h30
Onde: FNAC Pinheiros - Pça. dos Omaguás, 34 - Pinheiros - São Paulo (SP)
Informações: www.eswc.com.br

Veja os participantes da final nacional da ESWC 2010 por categoria:

FIFA 2010

. Felipe Augusto Martins - São Paulo (SP)

. Luiz Francisco Fonseca - São Paulo (SP)

. Sérgio Luis Pires Filho - Franca (SP)

. Diego Augusto - São Paulo (SP)

. Alexandre Ricardo - Campinas (SP)

. João Garcia - Contagem (MG)

. Daniel Fonseca Porto - Contagem (MG)

. Leonardo Dias Mariano - Ribeirão Preto (SP)

. Willian de Assis - São Paulo (SP)

www.eswc.com.br
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. Rafael de Assis - São Paulo (SP)

. Hugo Camilo - Manaus (AM)

. Matheus Santos da Silva - Porto Alegre (RS)

. Samuel Lage Liberato - Belo Horizonte (MG)

. Fabio Peixoto Oliveira - Rio de Janeiro (RJ)

. Thiago Almeida Porto - Rio de Janeiro (RJ)

. Matheus Almeida Reis - Brasília (DF)

Street Fighter IV

. Daniel Cesar Fonseca - São Paulo (SP)

. Crustian Brito Merluzzi - São Paulo (SP)

. Eric Moreira Silva - São Paulo (SP)

. Caio Oliveira Carvalho - Campinas (SP)

. Tales Ribeiro - Ribeirão Preto (SP)

. Adson Norio Okubo - São Paulo (SP)

. Alexandre Campos Teixeira - Rio de Janeiro (RJ)

. Eduardo W Francisco - Brasília (DF)

. Gregório Xavier Marinheiro da Costa - João Pessoa (PB)

. Keoma M. Pacheco - Porto Alegre (RS)

Guitar Hero 5

. Lucas Gomes Silva - São Paulo (SP)

. Luca Sandroni Cahiza - São Paulo (SP)

. Vinícius Starteri - São Paulo (SP)

. Victor Alexis Miltzman - São Paulo (SP)


