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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1" O exercício da atividade esportiva eletrônica no âmbito do Estado do Amazonas

obedecerá esta Lei.

51'Entende-se por esporte eletrônico as atividades que, fazendo uso de artefatos

eletrônicos, caracteriza a competição de dois ou mais participantes, no sistema de

Ascenso e Descenso misto de competição, com utilização do round-robin, do

tournoment systems e do knockout systems,

52'Entende-se como esporte eletrônico as referências como: eSports, eGome,

ciberesporte e qualquer outra nomenclatura criada que se entenda como esporte

eletrônico.

Art.2'Os praticantes de esportes eletrônicos passam a receber as nomenclaturas'de

"atleta"; "eGamer"; "Gamer";"ciberatleta". Bem como qualquer outra nomenclatura

criada que se entenda como praticante de esporte eletrônico.

Art. 3" É livre a atividade esportiva eletrônica no Estado do Amazonas, visando torná-la

acessível a todos os interessados, de modo que possa promover o desenvolvimento

intelectual, cultural, esportivo e contemporâneo, levando, juntamente a outras

influências das Tecnologias de lnformação e Comunicação - TIC à formação cultural,
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propiciando a socialização, diversão e

adultos.

aprendizagem de crianças, adolescentes e

Parágrafoúnico.Sãoobjetivosespecíficosdoesporteeletrônico:

l- promover, fomentar e estimular a cidadania, valorizando a boa convivência humana

através da Prática esPortiva;

ll - propiciar a prática esportiva educativa, levando os jogadores a se entender como

adversários e não como inimigos, na origem do fair ploy, para a construção de

identidades, baseada no resPeito;

lll - desenvolver a prática esportiva cultural, unindo por meio de seus jogadores

virtuais, povos diversos em torno de si'

lV- combater a discriminação de gênero, etnias, credos e o ódio' que podem ser

passados subliminarmente aos sujeitos-jogadores nos jogos; e

V - contribuir para a melhoria da capacidade intelectual fortalecendo o raciocínio e a

habilidade motora de seus praticantes'

Art. 4' Fica instituído o "Dio Estadual do Esporte Eletrônico"' a ser comemorado'

anualmente, no dia 27 dejunho, em alusão a data de fundação da empresa Atari' uma

dasprincipaisempresasdevideogames.Fundadaem2Tdejunhodel9T2'

Art. 5. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

pLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS' Manaus 01 de

agosto de 201-9

DEPUTADO EST AL_PV
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JUSTIFICATIVA

A evolução dos jogos e sua crescente adesão de usuários e, entre estes'

aqueles que praticam profissionalmente, não há como deixá-los à margem da lei'

lnicialmente vistos como uma simples brincadeira para crianças e adolescentes' os

esportes eletrônicos se transformaram em assunto sério e que alimenta uma indústria

altamente lucrativa. Especialistas do setor afirmam que o Brasil seja o quarto maior

consumidor deste tipo de produto e, nessa condição, inafastável o crescimento de

consumidores, sejam amadores, sejam aqueles já profissionais remunerados' mais

ainda não reconhecidos como tais, e que integram equipes esportivas.(E - Sports)'

Alguns estados brasileiros já identificaram positivamente esse

crescimento e investem na criação de pólos de games reconhecidos nacionalmente e

na produção de jogos digitais. As empresas que atuam nesse segmento de jogos

eletrônicos desembolsam enormes somas em dinheiro e altas remunerações para seus

diretores executivos, hoje conhecidos como cEos (sigla em inglês Chief Executive

Officer\,sobretudo considerando se tratar de um mercado extremamente competitivo

e em permanente evolução.

Durante a sexta Conferência Olímpica, os principais representantes do

movimento olímpico colocaram em discussão alguns assuntos relevantes ao tema'

como proteção a atletas que jogam limpo, testes de dopping antes dos Jogos e a

fundação da Autoridade lndependente de Testes (lTA). Além disso, o comitê olímpico

lnternacional (COl) ainda levantou outro tópico importante: o desenvolvimento dos

eSports.

segundo pesquisa da universidade Federal da Paraíba, no ano de 201-6'

com tema: JOGOS ELETRÔNICOS: contribuições para o processo de aprendizagem' de

SAMARA SALETE DA SILVA, tendo como orientador. a prof' Dro' Norma Maria Lima:
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,,os jogos eletrônicos ossim como os iogos "tradicionais", possuem os

mesmos objetivos, que é favorecer ao jogador divertimento, lazer, brincadeira para

gastar energia, um momento para "fugir" da realidade e do cotidiano. Mas, além disso,

os jogos favorecem o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral' Eles

permitem um momento de inclusão, pois não distingue cor nem raça, atinge todas as

idades e classes sociais, está presente em toda a evolução dos seres humanos'

Dessa forma é necessário refletir sobre a utilização dos jogos

eletrônicos, tendo em vista que cada dia que passa, mais crianças, adolescentes e

jovens se interessam por esse tipo de jogo e cada vez mais cedo as crianças iniciam o

manuseio de aparelhos que permitem o acesso a diversos tipos de jogos' Faz-se

necessário que o educador de uma forma geral conheça e utilize essa ferramenta

dentro das salas de aula, que utilizem ao máXimo suas vantagens positivas no processo

de desenvolvimento do ensino-aprendizagem, e que não veja o jogo eletrônico apenas

como, "vilõo",

Nesse contexto, o psicopedagogo contribui com o processo educativo ao

apresentar propostas para a construção de conhecimentos e novas aprendizagens por

caminhos diversos, através de recursos presentes no cotidiano das

crianças/estudantes/jogadores de todas as idades, que sejam capazes de permitir ao

aluno vivenciar experiências prazerosas e lúdicas para atuarem de diferentes formas

no seu contexto sociocultural.

o psicopedagogo em seu processo de intervenção vai utilizar os jogos

eletrônicos como uma ferramenta valiosa, por meio dela, é possível trabalhar

dificuldades que abrangem a leitura, escrita, psicomotricidade, cálculos matemáticos,

interpretação de texto e muitas outras dificuldades, pois os games permitem uma
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maior interação do aprendente, o mesmo participa ativamente de todo o processo,

adquirindo assirn melhores resultados na intervenção'

Os videogames trazem vários benefícios para as pessoas. Surgiram

também estudos em universidades americanas e japonesas, apontando que estes tipos

de jogos "ajudariam a treinar agilidade no raciocínio e nos reflexos" (KENSKI, 2000)'

"Estudos feitos com as modernas técnicas de tomografio mastram que o videogame

ativa e exercita mais óreas do cérebro do que as outras atívidodes de lozer." (SOUZA,

2oo6).

Os jogadores podem também aprender a cultura de outros países, como

o Japão, mitologias, e ter gosto pela leitura, além do usuário ter de criar estratégias em

tempo real durante o jogo (e muitas delas ele tem que fazer rapidamente), criar

soluções para os problemas e quebra-cabeças, traduzir os diálogos (melhorando e

treinando outros idiomas, como o inglês)'

s jogos educativos estão em alta na sociedade. Além de divertir,

também podem ajudar na educação de crianças e, para os desenvolvedores, é um

nicho de mercaclo que ainda é pouco explorado. Mas, ainda assim, muitos pedagogos

têm receio de usar estes tipos de jogos na educação'

um iogo educativo é composto por estratégias e tecnologias que lhe

dorõo uma forma curricular mais proxima a de um currículo escolor: os conteúdos

trabalhados serõo aqueles consagrados no ombiente escolor (matemótico, física,

historio, biologia, e outros); os tecnologias teórico-metodológicas se pautarão em

teorias tradicionois historicamente desenvolvidas no ambiente escolor ou em teorias

construtivistas tão difundidas nos anos 90; as respostos corretos, dadas por quem estó
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aprendendo, serõo bem avaliadas, mos as respostas incorretas' muitas vezes' não

serão sequer problematizados' (MENDES' 2005)'

outrobenefíciointeressanteéusarovideogamecomoremédio',,Um

estudopublicadonarevistaespecializadaBMCPediatricsrecomendaquehospitais

deixem os crionços que estão internodas iogar videogames de realidade virtual como

complemento a remédios para reduzir o dor'" o estudo afirma que as crianças'

enquantoestãojogandovideogame,sentemmenosdorquetomandoanalgésicos.

Nolan Bushnell, criador do Atari, afirma que "as pesquisas mostrom que

as crionços que iogam com moderaçãc têm melhor desempenho se comporadas às que

não iogom"' (REVISTA Ol, 2006)

Considera.seainda,quenoanode}otg,omercadoglobaldeeSports

vai alcançar, pela primeira Vez, a marca de 1 bilhão de dólares em 2019' lsto segundo a

empresaNewzoo,empresaespecializadaemanálisedegameseeSports'

Sem dúvida, no mundo inteiro os jogos eletrônicos competitivos se

tornaram uma verdadeira máquina de fazer dinheiro' tanto para os donos dos times'

quanto para os detentores das marcas e para o jogadores profissionais (pro-playes)'

,,oBrasilseguecrescendomaisrápidoqueaAmericadoNorteem

consumodeesporteeletrônico,,,segundoaafirmaçãodeMiahCampos,Diretora

Executiva do CBCS (Campeonato Brasileiro de CS:GO)'

Desdeadécadade80àdécadade2000,oseSportsaconteciamde

forma mais isolada, em pequenas competições espalhadas e sem uma periodicidade

clara. Atualmente vivemos uma época de profissionalismo' no que antes era apenas
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umabrincadeira,ondequenaatualidadgpodemosenxergarcomoumagrande

oportunidade de carreira que é vista com bastante seriedade'

Diantedestecenário,avirtualizaçãoesportivaéderelevanteinteresse

público, com capacidade para contribuir significativamente para a melhoria da

capacidadeintelectual,fortalecendooraciocínioehabilidademotora.

A regulamentação se f ez necessária para que não ocorra

desvirtuamento letal e para que a prática se dê de forma independente do credo' raça

e divergência política, combatendo assim a discriminação de qualquer natureza'

A data alusiva em comemoração ao Dia do Esporte Eletrônico marca a

fundação da empresa Atari, uma das principais responsáveis pela popularização dos

vídeos games, fundada em 27 de junho de 1972, por Notrlan Bushnell e Ted Tabney.

Porassim,contocomoapoiodosNobresParesparaaaprovaçãoda

presente ProPositura'

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS' MANAUS O]" dE

agosto de 2019'

DEPUTADO ESTADU _PV
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