
ALh/ãT
ABsrbl3Ín l(*Íslâtivâ

cOlvuSSÃO DE roUCnçÃO, ClÊNCIA, TECNOLOGIA, CULTURA E DESPORTO

RELATOR(§ : DEPUTADO(A)

I - RELATÓRTO:

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela

Secretaria de Serviços Legislativos, por meio do Processo n" 98112021,

protocolo n" 768012021,1ído na 43u sessão ordinária (1910712021).

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei (PL) n'"

641t2021, de autoria do Deputado Paulo Araújo, que dispõe sobre a

promoção e o desenvolvimento da inteligência emocional como

competência a ser trabalhada no currículo escolar das instituições de ensino

do Estado de Mato Grosso, conforme descrito abaixo:

Art. I Dispõe sobre a promoção e o desenvolvimento da inleligência

emocional como contpetência componente ao currículo escolar,

clestinada aos alunos e professores da rede de ensino fundamental
e médio.

Parágrafo único: Parafins previstos nesta Lei, entende-se por"

I - Inteligência emocional, a capacidade cle identificar, compreender e

gerenciar as emoções, próprias e alheias;

II - Conpetências são um conjunto de habilidades e conhecimentos

relacionados, que podetn ser desenvolvidos por meio de treinamentos

ou experiências, e possibilitam a atuaÇão efetiva em um trabalho otr

situação.

Art. 2' A promoção e o desenvolvimento da inteligência emocional Íêm

como principal ação a realizaçdo de atividades escolares, inclusive

atividacles extraclasse, a criação de questionamentos e estratégias que

visem desenvolver competências emocionais no ambiente escolar,

obietivando:
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I - aprimorar o processo educativo por meio do desenvolvintento da

inteligência emocional de professores e alunos;

II - promover a melhoria da atençdo, dq memóriq, da concentração e

do desempenho cognilivo ;

III - reduzir os níveis de ansiedade, estresse, impulsividade, violência

nas escolas, bullying e combater à evasão escolar;

IV -fomentar a compaixão, a empatia, a solidariedade nas escolas'

Art. 3o Á promoção e o desenvolviruento da inteligência emocional

como competência trabalhada têm como diretriz a .formação de

professores para a capacitação pedagógica.

S 1". Ás atividades que visent à prontoção e o desenvolvimento da

inteligência emocional serão desenvolvidos diária ou semanalmente,

§ 2'. Cada instituiÇão de ensino definirá suas técnicas, estratégias

efetivas e tipos de atividades com o intuito de se desenvolver esta

competência, tornando-a parte do processo ensino-aprendizagent'

Árt. 4'As ações e iniciativas poderdo conlar com a participação de

empresas privadas e organização não-governamentais pqra que

apoiem ativ idades extracl asse.

Art. 5o As instituições privadas de ensino poderão livremente aderir

eo desenvolvimento da inteligência emocional como cotfiponente

curricular.

Os autos foram tramitados pela Secretana de Serviços

Legislativos, com a FICHA TÉCNICA, expedida em 0510812021, citando

que não foram encontladas ocoÍrências que impeçam o Seguimento da

análise, nos moldes pleceituados pelo Regimento Interno desta Casa de

Leis.

Em 061081202l, os autos foram enviados ao Núcleo

Social, confonne artigo 360, inciso III, alínea "a" d0 Regimento InternO,

paÍa a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto,

para a emissão de parecer quanto ao mérito da iniciativa.

É o relatório.
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II - PARECER:

Cabe a esta Comissão, de acordo com o Art. 369, inciso

III, do Regimento Interno, manifestar-se quanto ao mérito de todas as

proposições oferecidas à deliberaçáo da Casa e assuntos concernentes a

educação e instrução pública ou particular a tudo que disser respeito ao

desenvolvimento educacional, artístico e desportivo.

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o

Regimento Intemo prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de

lei que trate especificamente do tema abordado, se confirmada o projeto será

arquivado. No segundo, a existência de projetos semelhantes tramitando, se

houver, a propositura deverá ser apensada.

Sob o enfoque da análise por mérito, a propositura pode

ser avaliada mediante três aspectos: oportunidade, conveniência e relevância

social.

A proposição em análise tem como objetivo de dispor

sobre a promoção e o desenvolvimento da inteligência emocional como

competência a ser trabalhada no currículo escolar das instituições de ensino

do Estado de Mato Grosso.

O autor apresentou sua justificativa, onde traz, dentre

outras, as seguintes argumentações:

O ternto Inteligência Emocional vem sendo utilizqdo desde a década de

1990 em estudos psicologicos e pesquisas qcerca da aprendizagem,

cujo conceito é o nome que se dá ao coniunto de competências

relacionadas a lidar corn emoções. Mais especificamente, a como (e o

quanto) se percebe, processa, compreende e tem habilidade de

gerenciá-las.

Ent t995, o jornalista e psicólogo cientí/ico norte-americano Daniel

Golemanl lançou o livro lnteligência Emocional, tornando o termo

popularmente conheciclo. segundo ele, a lnteligência Emocional se

de/ine como a habilidade que permite perceber, apreciar e expressar

corretamente nossas emoções e para (lcessqr e/ou gerar sentimentos

que facilitant os pensqmentos, a fim de contpreender as emoções para

regulii-las no intuito de favorecer o crescimento emocional e

inteleçlual.
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Parq o n'tesnlo autor, além do Qt (Quociente de Inteligência), há

outro preditor muito importante a se estudado e observado, o QE

(Quociente Emocional), e que o Ql contribui com apenqs 20% do

sucesso na vida, os outros B0'% são resultado do QE, lembrando que os

mesn'tos não são fatores opostos, mas sim complementares.

Dentro desse contexto, percebe-se que a alfabetizaçdo e/ou educqcão

emocional não so potencializa o processo de ensino e aprendizagem

como também amplia q visão dos educandos a respeito do papel da

escola, concebendo-a como um agente da sociedqde responsável pelos

ensinamentos essenciaís para avida. Nessa perspectiva, visa promover

o aprendizado sobre como expressar os próprios sentimentos e refletir

sobre a maneira com que estes inJluenciam outrqs pessoas,

possibilitando novas qtitudes e posicionamentos no relacionamento

cott't os outros e consigo mesttlo.

No entanto, pqrq que o professor seja capaz de atuar na alfabetização

emocional clos educandos, tambéru é necessária a formação do

prof'essor para lidar com qs questões detivas e emocionais dos alunos.

Para lsso é essencial um conteúdo específico para que haia

convergência no trabalho pedagógico voltado pqra a aprendizagem

de hqbilidades e conteúdos emocionais.

O desenvolvimento dessa competência poclerá ocorrer nas seguintes

formas: trabalhar a interdisciplinaridade, ou seja, acrescentando Iições

je inteligência enrocional nas disciplinas já existentes no currículo

escolar, de modo a despertar aptidões fundamentais de estudo, como a

motivaçdo para aprender, o controle de impulsos e a concenlração

voluntária p(tra acompqnhar o ensino; ou criando uma nova disciplina

específica voltada às competências emocionais, contando que essa

se encaixe naturalmente na rotina e cotidiano escolar'

As duas situações representam uma grande mudança no currículo

escolar bem como na forma de trabalhar dos professores e

coordenadores pedagógicos, demandando que os docentes esteiam

dispostos e aptos a trabalharem pedagogicamente com os aspectos

emocionais dos discentes.

osdesafiosdaeducaçãocontempolâneasãocadavez
maiores e Írazem preocupações para oS gestores e educadores' A

inteligência emocional na escola é uma forma de dar aos alunos e

professores mais contÍole sobre os aspectos emocionais, afinal, todos os

indivíduos têm pensamentos positivos e negativos, momentos de dificuldade

e sentimentos que incomodam.
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Por isso, é fundamental aprender a lidar com sssas

emoções, controlar o comportamento e moldar a atitude de uma forma que

seja positiva e benéfica paru a saúde. O desenvolvimento da inteligência

emocional deve ser incentivado palas famílias das crianças e pela escola.

Assim como é possível aprender conteúdos intelectuais, as características e

habilidades emocionais também podem ser trabalhadas.

A capacidade de lidar com as emoções é essencial para os

alunos no período escolar e será ainda mais útil para o futuro profissional.

As empresas valorizam os colaboradores que são capazes de dominar o

temperamento e influenciar positivamente os colegas ao redor.

A inteligência emocional é a capacidade que cada

indivíduo tem para administrar as próprias emoções e entender as dos

outros. Dessa maneira, ela está ligada à habilidade de controlar os

sentimentos e usá-los de forma positiva. O termo foi difundido pelo

psicólogo estadunidense Daniel Golemanl.

Diferentemente das outras maneiras de avaliar a sabedoria

das pessoas, a inteligência emocional não envolve conhecimentos de

aspectos cognitivos, científicos ou acadêmicos, mas a capacidade de

reconhecer e lidar com sentimentos e emoções com o objetivo de atingir o

desenvolvimento pessoal e profi ssional.

Essa habilidade, se bem-desenvolvida, contribui para o

bom relacionamento entre as pessoas, permitindo um maior entendimento

nas relações interpessoais e a melhor interação no trabalho. As pessoas que

têm inteligência emocional conseguem sentir, pensar e agir de forma mais

equilibrada e consciente. Dessa maneira, as emoções não controlam a vida,

apenas fazemparte das experiências pessoais.

outra característica dessa inteligência é a influência

positiva que ela traz para a saúde emocional e fisica. Ela contribui com a

prevengão de transtornos psicológicos, como ansiedade e depressão, além de

evitar os disúrbios psicossomáticos.

Algumas doenças podem ser desenvolvidas pela falta de

habilidade ao lidar com sentimentos, como problemas cardíacos, câncer e

diabetes. A percepção das emoções é uma habilidade que representa a

I 
https://escoladainteligencia.corn.br./blog/inteligencia-ernooiona[-na-escola/
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precisão com que uma pessoa identifica o que está sentindo. Além disso, é

preciso empregar as informações emocionais para facilitar o raciocínio.

Apesar da relevância do Projeto de Lei em análise em

instituir a LíngUa Espaúola como componente curricular de ensino

obrigatório na Rede Estadual de Ensino nos currículos de todas as etapas da

Educação, ocoffe que a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia,

Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

editou a Súmula n" 0ll2}t3 no qual dispõe que não é prerrogativa da

Assembleia Legislativa alterar o currículo das escolas com criação de

disciplinas ou insergão de conteúdos.

A referida súmula destaca que embora seja um esforgo

legítimo, boa intenção, e com grande mérito pelo desejo de melhora do

ensino, caso todos fossem atendidos haveria um número enorme de

disciplina disputando à estática e escassa catga horária dos estudantes.

Devendo ter que suprimir o tempo de outras disciplinas de fundamental

importância como Português e Matemática.

Além disso, o art. 26 da Lei no 9.394 de dezembro de

1996, Lei das diretrizes e bases da educação nacional, dispõe que os

currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio

devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema

de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada,

exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da

economia e dos educandos.

Por fim, a súmula informa que é impossível alterar a

grade curricular. inserir ou retirar conteúdos dos programas de uma

escola via lesislacão estadual. Pois isso afrontaia a LDB, as Diretrizes

Curriculares Nacionais, os Parâmetros Curriculares Nacionais e,

principalmente, a autonomia da Escola.

Desse modo, quanto à análise do mérito (conveniência e

oportunidade), em respeito à @, da Comissão de

Educação, ciência, Tecnologia, cultura e Desporto da Assembleia

Legislativa, opina-se favoráveis pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei (PL)

n' 64112021, de Autoria do Deputado Paulo Araújo, na forma apresentada.

É o parecer.
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III _ VOTO DO RELATOR:

PROPOSIÇÃO N" PARECER N" o.s. N"

PI,641 l2{t2t A${tl2{.l2l $466t2ü2t
Referente ao Projeto de Lei (PL) n' 64112021, que "Dispõe sobre a

promoção e o desenvolvimento da inteligência emocional como competência

a ser trúalhada no currículo escolar das instituições de ensino do Estado de

Mato Grosso".

Pelas razões expostas, em respeito à Súmula no 01/2013, da

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto da

Assembleia Legislativa, gü€ informa a impossibilidade de alteração da

grade curricular, de inserir ou retirar conteúdos dos programas de uma

escola via legislação estadual, afrontando assim a LDB, as Diretrizes

Curriculares Nacionais, os Parâmetros Curriculares Nacionais e)

principalmente, a autonomia da Escola, somos favoráveis pela REJEIÇÃO
do Projeto de Lei (PL) n' 64112021, de Autoria do Deputado Paulo Araújo,

lido na 43u Sessão Ordinária (1910712021), na forma apresentada.

T
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IV . FOLHA DE VOTAÇÃO - SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA:
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ANEXOS: i
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