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PROJETO DE LEI Nº _______/2019 
 
 

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO 
DA LEI MUNICIPAL Nº 3.909, DE 
15 DE MARÇO DE 2002. 

  
 
Art. 1º  Fica revogada a Lei Municipal nº 3.909, de 15 de março de 2002, que 
“Proíbe a comercialização do jogo RPG (Role Playing Game) no município de Vila 
Velha e dá outras providências”.  

  
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.     
 
 

Vila Velha/ES, 09 de setembro de 2019. 

 

 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora – PSL 
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JUSTIFICATIVA 
 

RPG é uma sigla em inglês que quer dizer "Role-Playing Game". Jogo de Representação e 
Interpretação de personagens. É uma forma de história interativa, em que a narrativa é 
estabelecida por todos os partícipes. Surgiu nos EUA em 1974 e espalhou-se pelo mundo.  
 
No Brasil, inicialmente, o acesso ao jogo foi restrito a grupos reduzidos de adolescentes que 
dominavam o inglês. Há cerca de doze anos, surgiram as primeiras traduções para o 
português, cativando quantidades expressivas de jovens. Hoje, já podemos encontrar 
publicações de RPG sobre a cultura nacional, a exemplo do “Desafio dos Bandeirantes” 
e os “Retirantes”, da editora Devir, com personagens que fazem parte da mitologia 
nacional como o Saci, a Iara, o Curupira e o Boitatá.  
 
No RPG a construção e reconstrução de significados e representações acontecem através da 
mediação, que se caracteriza pela relação do homem com o mundo e com os outros homens, 
através de signos e instrumentos. Estes elementos são mediadores entre o mundo e a 
aprendizagem do sujeito. O jogo de RPG pode se constituir num elemento de mediação do 
homem com o mundo e com o outro social. Durante uma partida de RPG, os jogadores são 
convocados a resolver desafios. Neste momento, ocorrem intercâmbios entre as diversas 
estruturas cognitivas dos sujeitos, o que favorece a construção do conhecimento de todos os 
envolvidos, já que a partir da interação social que ocorre no jogo, os sujeitos redimensionam as 
suas estruturas anteriores, resultando, portanto, em aprendizagem. 
 
Na educação, o RPG incentiva a criatividade, a participação, a leitura e a pesquisa de fácil 
aplicação em qualquer disciplina e conteúdos didáticos. 
 
Utiliza a inteligência , a imaginação, o diálogo para, em colaboração com os demais 
partícipes (decisão em grupo), buscar alternativas que procuram encontrar as melhores 
respostas para as circunstâncias sugeridas pela aventura.  
 
Muitas escolas utilizam o RPG como ferramenta de aprendizagem. A aula é transformada em 
jogo, tornando-a mais aprazível, divertida e bem-sucedida, provocando o aluno a buscar a 
sua interação com o assunto. 
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O RGP é por excelência um instrumento didático de ensino/aprendizagem, que implica 
alterações de atitudes de professores e alunos, diante do jogo e a cada resultado, dependendo 
da direção da história; não é competitivo, mas é empreendedor. No seu feitio lúdico mora a 
sua maior capacidade, trazendo para a sala de aula o prazer de estudar e aprender. Esta 
ferramenta educacional tem características peculiares que a tornam um extraordinário 
instrumento em sala de aula. Estão presentes nesta ferramenta educacional a socialização, a 
cooperação, a criatividade, a interatividade e a interdisciplinaridade. 
  
- Socialização: Os jogadores conversam entre si e com o mestre, trocando idéias e expondo as 
ações de seus personagens.  
 
- Colaboração: Para serem bem sucedidos, diante dos desafios propostos pelo Mestre, na 
história, os jogadores ajudam-se mutuamente.  
 
- Criatividade e imaginação: Os jogadores desenvolvem sua criatividade ao decidirem como os 
seus personagens reagem e resolvem os desafios das histórias.  
 
- Interatividade: Os jogadores estão constantemente interagindo entre si e com o mestre.  
 
- Interdisciplinaridade: Uma única história pode abordar temas de várias disciplinas 
harmonicamente. A aventura pode abordar elementos de História (a época em que se passa a 
aventura), Geografia (o local da aventura, atividades humanas) e Biologia (conhecimentos de 
botânica, Ecologia). Uma outra história pode abordar um disparo de canhão contra um navio 
inimigo. A trajetória do tiro versus a velocidade de deslocamento do navio aborda elementos de 
Física e Matemática, além de História. 
 
O uso de jogos como estratégia de ensino é muito eficaz para o aumento da motivação dos 
alunos, e uma influente ferramenta do professor para o procedimento do 
ensino/aprendizagem. 
 
A resolução de situações-problema é muito enfatizada no jogo, pois o tempo todo, os alunos se 
deparam com circunstância que precisam resolver para continuar jogando. Concretizada de 
maneira lúdica, essa capacidade é o embasamento do RPG. Também são desenvolvidas 
considerações em situações práticas do cotidiano: as experiências no jogo são preparadas 
de modo a desenvolver algum conteúdo curricular ou tema transversal. O jogo é um 
trabalho a ser resolvido cooperativamente, e isso é algo que fascina o aluno e é usado por 
professores de maneira eficaz. O RPG facilita ao professor explicar o valor, na vida real, de 
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um determinado contexto didático. É uma excelente ferramenta para a discussão de 
assuntos complicados como a violência , as diversidades sociais, os conflitos raciais.  
 
A proposta deste instrumento educacional não é competir, mas resolver, em conjunto, as 
situações apresentadas, através da interpretação das personagens e do sistema de regras.  
 
O RPG estimula um raciocínio global, muito importante para os dias de hoje, pois através do 
jogo, é provável resgatar valores morais e éticos. Funciona, então, como ferramenta para 
preparar o jovem a interagir na sociedade, tanto profissional quanto socialmente. 
 
Por fim, mas não menos importante, é a relação do RPG com a geração de emprego e renda. 
Cada vez mais eventos e campeonatos sobre o jogo tem se realizado, movimentando a 
economia local, assim como a abertura de empresas voltadas á comercialização desse tipo de 
jogo. Situações que tem movimentado muito dinheiro além de contribuir para a abertura de 
novos postos de trabalho. 
 
Por todas as razões aqui tratadas, restando demonstrado o mérito da propositura, solicito a sua 
aprovação, por UNANIMIDADE. 
 
 

Vila Velha/ES, 09 de setembro de 2019. 

 
 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora – PSL 

 
 


