


PONTOS
FUNDAMENTAIS
PARA SUBIR DE ELO: 

Maximizar no mínimo
3 campeões em uma única lane. 1

Saber as funções básicas de sua main
lane e executar elas de forma correta. 2

Saber reconhecer quando e como
punir erros dos adversários. 3

Reconhecer os momentos fortes e
fracos de seu próprio campeão.4

“Nunca coloque a carroça
na frente dos bois”.5



COMO MAXIMIZAR
CAMPEÕES?
Jogando bastante jogos com o campeão escolhido 
em Normal Game, tendo como referência a 
“Maestria 5 até 7” já lhe entregará uma boa noção 
com o campeão escolhido. 

Ter foco, no início é normal perder alguns jogos, 
por isso aprender no Normal Game não é algo a ser 
levado de forma ruim. 

Assistir players que são referências jogando com o 
campeão escolhido, seja esse player um Pro Player 
ou um Mono Champion (canais no Youtube 
entregam esses conteúdos).



COMO SABER AS
FUNÇÕES BÁSICAS
DA MINHA ROTA? 
Inicialmente focar de fato em uma única rota. 

Assistir players “ao vivo” de referência da sua rota 
ampliará sua forma de ver o jogo por completo, levando 
em consideração que Pro Players seriam melhores para 
esses casos, tendo em vista que canais de criadores de 
conteúdos nem sempre são muito educativos. 

Se questionar sempre por que o Player que é considerado 
“modelo perfeito” ou “referência” faz que você ainda não 
faz, comece a notar esses padrões e se perguntar o que 
ele faz, quando ele faz e por que ele faz. 

Perguntar e questionar conhecidos que são considerados 
bons no jogo e professores/coachs que são referências 
no jogo, conseguindo assim respostas rápidas e melhor 
evolução individual. 



COMO POSSO
RECONHECER OS ERROS
DO ADVERSÁRIO? 
Com o tempo jogando frequentemente e pensando mais 
em suas ações aos poucos você notará erros claros, 
tanto do seu time como dos jogadores adversários, use 
sempre esses erros como vantagem, punir seu adversário 
sendo em lane para ganhar uma troca ou na jungle e 
roubar um campo do adversário ou até mesmo punir o 
time todo adversário e conquistar um objetivo neutro 
(Dragão, Arauto ou Baron). 

Jogar duo ou assistir alguém que possui mais Elo e mais 
conhecimento do jogo irá lhe entregar uma facilmente 
conhecimentos rápidos para sua SoloQ, jogar com outro 
Player com mais experiência e ele falando o motivo do 
adversário estar errado é perfeito para aprender. 



COMO POSSO RECONHECER
OS MOMENTOS FORTES E
FRACOS DO SEU CAMPEÃO? 

Todos os campeões são diferentes, tendo isso em vista 
jogar com poucos e maximiza-los irá te trazer um retorno 
rápido baseado em seu Elo, portanto entender e 
reconhecer os momentos fortes e fracos do seu campeão 
é vital para um “vitória tranquila”. 

Saber quantos itens ou qual itemização deixará você com 
um dano muito relevante no jogo, Adc é um bom exemplo, 
pois seu momentos fortes normalmente são com 2 para 3 
itens (não contando a bota como 1 item nesse caso).



NUNCA COLOQUE
A CARROÇA NA
FRENTE DOS BOIS

Lembre bem dessa frase, subir de Elo demanda 
também tempo e aprendizado, passar por todas 
as etapas e conseguir ser constante é a peça 
fundamental. De nada adianta subir rapidamente 
de Elo e depois não conseguir manter o mesmo.
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