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Resumo: O presente estudo trata-se de um projeto de extensão desenvolvido pelo curso de Educação Física da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) fazendo referência a qualidade de vida dos atletas de e-sports, em 

específico jogadores de league of legends presentes nos jogos da primavera de Ponta Grossa, relacionando a 

qualidade de vida com esportes eletrônicos. O interesse pelo tema se deu devido à falta de estudo sobre o e-sports 

e consequentemente, sobre a qualidade de vida desses praticantes que em prática não executam grandes 

movimentos, mas permanecem sentados e manipulando um computador. A partir desse problema o trabalho busca 

responder a seguinte questão: Qual o nível da qualidade de vida dos atletas de e-games participantes dos Jogos 

Estudantis da Primavera? Para isto optou-se, na metodologia, por uma pesquisa de estudo de caso onde verificou-

se apenas os atletas de e-games dentre as diversas modalidades apresentadas nos jogos, quanto aos procedimentos 

técnicos foi realizada uma pesquisa bibliográfica, por meio de artigos e periódicos para abordar a qualidade de 

vida e jogos eletrônicos, a coleta de dados fora realizada através de um questionário já publicado sobre a qualidade 

de vida de atletas e a análise foi feita conforme o questionário produzido por Cunha (2008). 

Palavras-chave: E-sports.  Jogos eletrônicos. Qualidade de vida. Jogos Estudantis da Primavera. 
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NOME DO PROJETO 

JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA EM PONTA GROSSA – PR: HISTÓRIA, 

MEMÓRIA, ESPORTES E SOCIEDADE – 1ª EDIÇÃO  

PÚBLICO-ALVO  

Acadêmicos, alunos de escolas públicas e particulares participantes do JEPs 2019. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – Paraná 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Campus Uvaranas - Ponta Grossa 

JUSTIFICATIVA 

O presente estudo faz parte de um projeto de extensão desenvolvido pelo curso de 

Educação Física da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e tem como objeto de 

estudo os Jogos Estudantis da Primavera do ano de 2019. Os Jogos da Primavera em sua 64° 

edição ocorreram durante os dias 27 de setembro a 06 de outubro, sendo o segundo evento 

estudantil mais antigo do Brasil. Dentre as modalidades ofertadas nessa edição, os jogos 

eletrônicos se tornaram o alvo de interesse dessa pesquisa, em especial, a qualidade de vida dos 

atletas. 

Em meio ao esporte, a atividade física pode interferir na qualidade de vida e trazer 

alguns distúrbios na fase pré, durante e pós competições, em um cenário, que a qualidade de 

vida não é constante, mas possui momentos positivos e negativos na vida de um indivíduo e 

principalmente de um atleta. Diferente da dinâmica de outros esportes, nos jogos eletrônicos, 

os atletas permanecem sentados frente ao computador ou a um console e não executam 

movimentos como: saltar, corre e lançar/arremessar. 

Conhecendo mais sobre esse universo os jogos eletrônicos ainda são estereotipados 

assim como o perfil de seus consumidores sendo, em sua maioria, consumidores do sexo 

masculino e geralmente sendo citado em falas clichês como sendo indivíduos impopulares, 



18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

3 

obesos, de má aparência e “nerds”, estereótipos estes que são reforçados em alguns programas 

de televisão como Law & Order, The Big Bang Theory e South Park, entre outros 

(OLDMEADOW & KOWERT, 2012).   

Por meio desta união entre o tradicional Jogos Estudantis da Primavera com esta 

modalidade em evidência que vem crescendo e se tornou o E-sports, os pesquisadores procuram 

manter, preservar e estudar essas novas memórias esportivas, reconhecendo a sua importância 

para a história de Ponta Grossa e região.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral desse estudo é analisar o nível da qualidade de vida dos atletas de e-

sports participantes da 64ª edição dos Jogos Estudantis da Primavera. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir a qualidade de vida dos atletas de e-sports; 

• Caracterizar o perfil dos atletas de e-sports participantes desta edição dos jogos; 

• Identificar a participação dos atletas de e-sports em outras atividades físicas. 

METODOLOGIA 

A pesquisa pode ser classificada como um estudo de caso, por se tratar apenas de uma 

população para esse estudo, os atletas de jogos eletrônicos participantes dos Jogos Estudantis 

da Primavera, onde a modalidade e-sports (jogos eletrônicos) está presente pela primeira vez 

em uma edição do mesmo. Nesta edição foram ofertadas o jogo FIFA (individual) e League of 

Legends (coletivo), por ser uma novidade e haver poucas pesquisas voltadas a essa área houve 

o interesse dos pesquisadores. 

Quanto ao número total de atletas inscritos na modalidade league of legends, foram 230, 

sendo eles: 90 inscritos no grupo 1 (escolas do ensino médio), 90 inscritos no grupo 2 (cursos 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa), e 50 inscritos no grupo 3 ( Universidades da região 

dos Campos Gerais), e respectivamente 18 equipes no grupo 1, 18 equipes no grupo 2 e 10 

equipes no grupo 3, mas como a pesquisa não foi realizada com o grupo 3, a população alvo da 

pesquisa torna-se um total de 180 inscritos de 14 a 25 anos. 
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Para a coleta de dados da pesquisa foi utilizado como instrumento o questionário 

referente à qualidade de vida dos atletas que foi validado e criado pela Cunha (2008) e um 

outro, criados pelos próprios pesquisadores referentes a atividade física. O questionário 

utilizado contem 14 questões objetivas referentes a três dimensões (biológica, psicológica e 

social) e suas sub, em que o avaliado deveria assinalar na resposta mais coerente com a sua 

situação atual. Foram entregues 51 questionários e anexados a ele o termo de compromisso para 

os grupos 1 e 2, sendo 17 questionários para o grupo 2 e 34 questionários para o grupo 1. 

RESULTADOS 

                 A tabela a seguir apresenta o resultado conforme os atletas responderam às perguntas 

da tabela “Fatores que exercem influência na qualidade de vida no ambiente de treinamento e 

competição”, de autoria de Renata Cunha. 

 

             O resultado tabulado apresenta que, em média, em todos os aspectos as respostas 

variam de 2 a 3, ou seja, de uma moderada influencia a muita influência em todos os campos 

pesquisados sobre a qualidade de vida dos atletas de e-sports, tanto na questão social, 

psicológica e biológica. O item 3 teve a maior média de votação, em decorrência de que as 

relações sociais no ambiente de jogos são declaradas tão importantes quanto as partidas em si, 

tendo em vista que a partida de League Of Legends é disputada 5x5, a boa relação entre os 

jogadores é fundamental para uma boa performance. Já o item 5 foi votado como o menos 

influente pois, segundo os atletas, o planejamento e periodização do treinamento, de todos os 

itens, é o menos fundamental na vitória do time. 
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Na pesquisa realizada sobre o perfil dos atletas, 98% dos entrevistados eram do sexo 

masculino, mostrando que o e-sports ainda tem maior predominância deste gênero. Os 

resultados sobre o nível de ensino foram que 34 dos atletas estão no ensino médio e 17 cursam 

o ensino superior. 4 respostas foram invalidadas. Em relação a idade desses atletas, 61% são 

menores de idade, variando entre 14 e 17 anos. 39% possuem 18 anos ou mais. 2% não 

responderam a essa questão.  

Os gráficos apresentam sobre a participação dos atletas em outras atividades físicas. A 

porcentagem dos atletas que praticam ou não atividades físicas (além do e-sports) e, se praticam, 

quantas vezes na semana. Os resultados foram que 92% dos atletas praticam outras atividades 

físicas e, desses 92%, metade tem uma periodização de 1 a 3 vezes na semana, 42% 4 vezes ou 

mais na semana. 8% não responderam a essa questão. Em relação a quais atividades físicas são 

as mais praticadas nota-se que, embora a caminhada/corrida seja relativamente a mais ‘simples’ 

de ser praticada, a musculação ainda contem mais adeptos. Outras atividades também praticadas 

são o voleibol e basquetebol.  

  Embora a sociedade tenha o estereótipo de que os atletas de e-sports seriam 

sedentários e pouco participativos na prática esportiva, pode-se observar que, nesta pesquisa, 

os atletas contrapõem essa visão da sociedade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo é recorte da história esportiva dos Jogos da Primavera nesta edição de 

2019 e o objeto de estudo qualidade de vida dos atletas de e-sports, em específico jogadores de 

league of legends, inseridos pela primeira vez neste evento. Observou-se que essa modalidade 
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vem cativando jovens, adolescentes e crianças a ponto de poder se perceber o número elevado 

de inscritos. 

Acredita-se que o estudo pode contribuir para reflexão das práticas de e-games e sua 

relação com os estereótipos presentes no senso comum da coletividade de que os atletas dessas 

modalidades não praticam outras atividades físicas. Assim nota-se a relevância de estudos de 

cunho científico para desvelar essa realidade e relacionar as novas modalidades presentes nos 

Jogos Estudantis da Primavera com a qualidade de vida dos atletas. 

Espera-se que a modalidade esteja presente nas próximas edições dos Jogos Estudantis 

da Primavera e que o número de participantes aumente, tendo em vista a sua aceitação pelo 

público participante dos jogos e a visibilidade que esta modalidade possui na mídia.  

Ao mesmo tempo evidencia a necessidade de novas pesquisas, o acompanhamento das 

próximas edições do evento para um estudo mais amplo em relação aos atletas e as atividades 

físicas dos mesmos para um estudo comparativo e se os dados aqui apresentados se mantém e 

se de fato a representação social dos participantes se coaduna ou não com o senso comum da 

sobre essas práticas. 
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