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A SUA MENTE  
Como Evoluir Da Maneira Correta 

 

 

Seja muito bem-vindo (a) ao “Segredos do League of Legends”! 

Eu sei, você já está louco para adquirir os conhecimentos in-game deste livro 

e começar a subir de elo, mas antes disso você precisa entender como todo o 

processo funciona e a mentalidade que você precisa ter para tudo dar certo.  

Primeira coisa, entenda: nada na vida é fácil, o que vem fácil, vai fácil! E 

com o League of Legends não é diferente.  

Ficar melhor no jogo é um processo, isso não vai acontecer do dia para a 

noite e você desde já precisa aceitar isso antes de começar, caso contrário 

tende a falhar.  

Aceite-se como é hoje, seja Bronze, Prata, enfim, você definitivamente está 

no elo que merece e eu não tenho a menor dúvida disso. Ou você acha mesmo 

que se tivesse as habilidades de um jogador Diamante continuaria no 

Bronze?  

Jamais! Um jogador está no Bronze simplesmente porque ele está no nível 

Bronze, a mesma coisa um jogador Prata ou qualquer outro elo, ele está nesse 

elo porque esse é o nível dele e ponto.  

O fato é que, para subir, você precisa aceitar isso e ter humildade. Coloque 

esse pensamento na sua cabeça: 

“Eu sou o único responsável por minhas derrotas e vitórias. Ninguém mais, 

apenas eu.”  
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Não interessa se a sua BOT Lane está 0/25 ou se o seu Jungler não ajuda, 

enfim, você é o único responsável pelos seus resultados, mantenha isso na 

sua cabeça antes de tudo!  

Quer evoluir? O caminho é duro e você vai ter que se dedicar.  

Tenha humildade para jogar no seu nível, na verdade, esqueça o seu ELO, 

que se dane se você está no Ouro a 3 anos e não consegue subir, esqueça isso 

e foque em obter CONHECIMENTO e MELHORAR dentro do jogo. Eu te 

garanto que você irá subir e jogará em alto nível mais rápido do que imagina.  

Aprenda a aprender com as derrotas, elas vão aparecer muito nessa sua 

jornada e isso não é uma coisa ruim, são das derrotas que tiramos as melhores 

lições.  

Eu lembro que na minha primeira MD5 do Bronze para o Prata, eu perdi no 

último jogo, fiquei com 3 derrotas e 2 vitórias, e depois disso entrei numa 

série de derrotas seguidas, foram incrivelmente 14 partidas perdidas em 

sequência.  

Não importava o quão bem eu jogasse, era uma derrota na certa, e isso é 

NORMAL, acontece. Você tem que focar em MELHORAR, aprender com 

seus erros, isso é uma mentalidade vencedora e é isso que ensinaremos aqui.  

Depois dessa série de derrotas, eu voltei mais forte e consegui ganhar várias 

seguidas, chegando até o Prata IV, perdendo muito poucas partidas.  

E depois disso só evolui, tanto é que hoje estou Diamante I, quase Mestre. 

O fato é que, se você focar em MELHORAR e não em GANHAR, uma hora 

você vai subir, não adianta nada ir jogar RANKED com a esperança de ser 

carregado, você pode até ser um jogo ou outro, mas uma hora você vai se 

frustrar e se não for bom o suficiente, nunca vai subir.  

Foque em MELHORAR e não em GANHAR.  

Com essa mentalidade, você chegará muito longe. A maioria dos players não 

pensam assim e alguns até preferem se enganar, contratando serviços de 

elojob, por exemplo. 

Falando nisso, os elojobs são mais uma prova de que se você for bom, você 

vai subir, tanto é que há muita gente fazendo o serviço e eles nunca falham 

em upar uma conta, por que será, né?   

Mantenha sempre na cabeça:  
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“Eu sou o único responsável por minhas derrotas e vitórias. Ninguém mais, 

apenas eu”.  

“Vou jogar para MELHORAR! GANHAR é apenas uma consequência”.  

Pensando assim, você vai mais longe e mais rápido, é essa a mentalidade que 

precisamos ter aqui. 

 

Como Melhorar o Controle Emocional 
 

Dentro de uma partida de League of Legends muita coisa acontece, você 

acaba recebendo muitos estímulos, principalmente negativos, e se você não 

souber controlar o emocional, vai acabar perdendo a partida por falta de 

FOCO.  

Como estímulos negativos, podemos ter reclamações inúteis no chat, rages, 

jungler que não ganka e nem faz objetivos, mid laner feedando, smurf no 

outro time, decisões erradas, enfim, milhares de coisas que podem acontecer 

durante a partida.  

 

A diferença é que alguns players lidam melhor com isso do que outros, e isso 

faz MUITA diferença. 

Como esses estímulos negativos estão presentes em muitas partidas, quem 

lidar melhor com isso vai conseguir uma melhor taxa de vitórias, isso é fato.  

Um jogador que consegue manter o FOCO durante toda a partida é muito 

mais valioso do que um jogador que é ótimo mecanicamente, mas deixa se 

abalar por coisas simples e desiste de jogar logo de cara.   

Eu costumava ser assim, em jogos que o meu time estava um pouco atrás, 

aos 20 minutos eu era o primeiro a pedir surrender (desistência), caso meu 
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time não aceitasse já ficava parado na base e não estava mais nem aí para a 

partida.  

Mas isso foi até eu perceber que, se eu não desistisse e continuasse focado, 

poderia virar MUITAS partidas que pareciam perdidas.  

E era isso que acontecia, em muitas vezes, eu virei partidas que eram 

impossíveis de ganhar, venci jogos com menos um, jogos com trolls, com 

feeders, e tudo o que eu precisei foi manter o foco, e o melhor é que isso 

contagia os outros jogadores, pois todos querem ganhar sempre.  

Outra coisa que distrai muito é o CHAT, uma simples reclamação e alguns 

jogadores já desanimam. Isso depende muito de cada um, de acordo com a 

sua personalidade.  

Mas você pode sempre tentar controlar isso, mesmo que você esteja jogando 

mal, mantenha sempre o foco, se o chat estiver te incomodando, é simples, 

MUTE de uma vez, não precisa ficar discutindo e falando que vai mutar, 

simplesmente MUTE e jogue o seu jogo focado em dar o seu melhor, sempre.  

Percebeu que o segredo é simplesmente você manter o FOCO, não importa 

a situação?  

Não importa se o seu mid laner está 0/10, se o seu jungler não ganka, se o 

seu time está te chamando de lixo no chat, se todo o seu time está afk e você 

está jogando sozinho contra 5, o segredo é esse, manter o foco e jogar, fazer 

a sua parte, esse é o primeiro passo para ganhar jogos perdidos. 

Não se deixe abalar pelo seu emocional, busque sempre dar o seu melhor, 

não importa se você está jogando Ranked, Normal Game, Aram, URF, 

enfim, qualquer modo, procure sempre dar o seu melhor.  

Já pensou se você desse o seu melhor sempre?   

Eu não sei se você já teve uma oportunidade de jogar um campeonato de 

League of Legends, mas eu já, e eu posso dizer que o nível de concentração, 

de foco durante o jogo é fora do normal.  

É todo mundo jogando o seu máximo a todo momento, dando o seu melhor, 

pensando em tudo, nas decisões a serem tomadas, pensando duas vezes antes 

de se matar para pegar uma kill, enfim, todo mundo dando o seu melhor.  

É muito diferente de Rankeds, por exemplo, onde todo mundo meio que joga 

no piloto automático e faz as mesmas coisas sempre, ganhando algumas 

vezes e perdendo em outras, cometendo sempre os mesmo erros e acertos, 

evoluindo muito pouco em muito tempo.  



https://gamesport.com.br/cursos/segredos-do-league-of-legends/



