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SEM DESCONTROLE
O professor doutor, ouvido ao lado do educador João
Roberto Araújo, fala até em mutação genética para alterar o
comportamento regido pela violência de milhões de anos

inteligente

GRANDES ENTREVISTAS

O espanhol Rafael Bisquerra, referência
internacional em pesquisas sobre Educação
Emocional, propõe uma revolução no
ensino convencional

ENTREVISTA A JUCIMARA DE PAUDA

jucimara@jornalacidade.com.br

F.L.PITON / A CIDADE

Ocurrículo deRafael Bis-
querra impressiona: ele é
Doutor emCiências da Edu-
cação, Bacharel em Peda-
gogia e Psicologia, Diretor
da Pós-Graduação em Edu-
cação e Bem-Estar e Inteli-
gência Emocional nas Or-
ganizações da Universida-
de de Barcelona, fundador
e primeiro diretor do Grupo
de Pesquisa em Orientação
Psicopedagógica.

E ele coloca essa forma-
ção a serviço de uma educa-
ção para aumentar o bem-
-estar pessoal e social. É
uma forma de prevenção
primária às dores psicoló-
gicas, para reduzir a vulne-
rabilidade e prevenir situa-
ções negativas de estresse,
ansiedade, consumodedro-
gas, depressão e violência. A
Unesco já reconhece a edu-
cação emocional como a va-
riável mais importante para
o aprendizado

Jucimara de Pauda -
As escolas brasileiras con-
vivem com a violência. São
brigas entre alunos e pro-
fessores e às vezes até pro-
fessores agredindo os alu-
nos. De quemaneira a edu-
cação emocional pode aju-
dar nos conflitos?

Rafael Bisquerra - A
resposta é complexa. Este
é um projeto para o futuro,
não podemos implantá-lo
de hoje para amanhã. Por-
que se trata de alterar algu-
mas inércias de muito tem-
po atrás, mas a educação
emocional pretende entre
muitas outras coisas ajudar
nesta direção.

Jucimara–Ecomose faz?
Bisquerra – A emo-

ção nos faz agir de algu-
ma forma. Quando temos
tristezas desejamos lamen-
tar (chorar); quando temos
raiva, desejamos atacar.
Portanto, muitas manifes-
tações de violência no fun-
do são uma incompetência
emocional pela incapaci-
dade de controlar a raiva.
A violência é um compor-
tamento impulsivo, igual é
o medo, que tem estado
presente desde a nossa ori-
gem. Isso vai se transmiti-
do geneticamente. Temos
uma impulsividade genéti-
ca que tem sido muito im-
portante ao longo do nos-
so desenvolvimento pa-
ra a adaptação do organis-
mo em seu ambiente, mas
mesmo que em muitos as-
pectos tenha sido essencial
para a sobrevivência em
épocas anteriores à evolu-
ção, hoje em dia podem ser
altamente perigosos. Mas

O Papa da
emoção
e da vida
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A violência acontece porque a temos no cé-
rebro. Há um milhão de anos não há muta-
ção genética. Talvez seja este o momento.

Rafael Bisquerra

Professor doutor da Universidade de Barcelona

Muitas manifestações
de violência no fundo
são uma incompetên-
cia emocional pela
incapacidade de con-
trolar a raiva

Rafael Bisquerra

Professor doutor da Universidade

de Barcelona

mudá-los supõe mudanças
em hábitos de comporta-
mento que são automáti-
cos. Um neurocientista ao
se referir um pouco a isso,
fala que há um milhão de
anos que não tem sido pro-
duzida nenhuma mutação
genética no organismo hu-
mano. Talvez tenha chega-
do o momento de provo-
car uma mutação genéti-
ca neste sentido, porque a
violência acontece conosco
porque a temos no cérebro.
Então temos que mudar as
estruturas do cérebro pa-
ra romper esses automatis-
mos. Isso pode acontecer
através da educação fami-
liar, educação infantil, edu-
cação primária, secundá-

ria. Isso implica, em pri-
meiro lugar, competência
emocional por parte dos
professores. Os professores
não podem adotar com-
portamentos de violência,
tão pouco as famílias de-
veriam adotar comporta-
mentos de violência. Por-
tanto requer uma organi-
zação sistemática e inten-
cional, pensando a longo
prazo, muito a longo pra-
zo. Me refiro por exemplo,
cem anos atrás existiam
enfermidades como polio-
melite, muitas enfermida-
des que causavam milhões
de mortes. Essas enfermi-
dades praticamente desa-
pareceram. Mas foram de-
dicados anos de estudo, in-
vestigação, investimento
de recursos, formação, va-
cinação. Eu creio que atu-
almente falta uma convic-
ção plena de que é muito
importante prevenir a vio-
lência e que émuito impor-
tante dedicar esforços na
prevenção da violência, e
eu acredito que não existe
uma conscientização geral.
Pensamos que os primei-
ros vislumbres para abor-
dar a prevenção da violên-
cia não surgiram antes da
2ª Guerra Mundial. Gandhi
teve um papel muito im-
portante neste ponto, com
muitos movimentos para a
não-violência e a paz. Mas
esses movimentos têm si-
do até agora minoritários,
mas têm contribuído para
criar sensibilidade, unindo
mais pessoas. Eu acredito
que cada vez mais vai se
criando consciência, mas
isso não significa que é a
maioria. É um tema mui-
to profundo. Poderia dar
mais informações sobre is-
so, mas não quero que a
resposta fique demasiada-
mente longa.

Jucimara - Como ad-
quirir educação emocio-
nal?

Bisquerra - Em pri-
meiro lugar é preciso to-
mar consciência de nossas
emoções: como me sinto,
como se sente a outra pes-
soa, como deveria me sen-
tir para não ter tendência
à violência. E o que pos-
so fazer para não ter uma
pré-disposição à violência.
Consciência, controle e au-
tonomia emocional para
que tenhamos força emo-
cional para nos mover sem
sermos contaminados por
climas emocionais tóxicos
que às vezes se produzem
dentro de certos contex-
tos. Grupos de adolescen-
tes podem gerar emoções
que podem ser tóxicas e
que podem predispor à
violência.

LEIA MAIS NA PÁGINA E6

ENTREVISTA Bisquerra

acompanhado pelo educador

João Roberto Araújo
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Jucimara - É como im-
plantar a disciplina “Paz”
na sala de aula?

João Roberto Araújo
(participando da entrevis-
ta) - Sim. Se a paz e a fe-
licidade das nossas crian-
ças é tão importante co-
mo a matemática, por que
não dar a isto o mesmo sta-
tus que se dá a outros con-
teúdos? Seu filho na esco-
la vai aprender matemáti-
ca, história, mas também
vai aprender a olhar para si
mesmo, a conviver e a ser
feliz, o que é fundamental.
A proposta é colocar o te-
ma de forma permanente,
como os outros conteúdos.
Este é o trabalho que faze-
mos no Brasil com mais de
100 mil alunos em 19 esta-
dos, e, para reforçar temos
a honra de receber o pro-
fessor que é referência nes-
te assunto.

Jucimara - As pesso-
as têm responsabilizado as
drogas pela violência nas
escolas. Existem outras
causas?

Bisquerra - Quando
tratamos temas comple-
xos como a violência te-
mos que pensar no moti-
vo de múltiplas causas que
residem no mesmo proble-
ma. Seria superficial atri-
buir uma simples relação
de uma causa a um efeito.
Um efeito é devido a múl-
tiplas causas, é a combina-
ção de uma série de cau-
sas. Nesta combinação de
uma série de causas estão:
uma pré-disposição natu-
ral e biológica à violência.
Tem gente que pode colo-
car esta declaração em dú-
vida. Este é o grande de-
bate entre os componentes
biológicos e os componen-

tes sociais. Minha posição
é de uma interação entre
ambos. Um menino bem
pequeno quando alguém
lhe faz algo, já sabe como
se defender, não precisa ter
sido ensinado, já sabe por
si só. Existe uma predis-
posição natural e biológi-
ca à autodefesa. Isto pode
ver atenuado pela educa-
ção ou pode ser potencia-
lizado. Se uma criança vive
em um contexto social on-
de a família, pai emãe e tal-
vez mais familiares no con-
texto social, são militantes
em movimentos para a paz

e para a não-violência, se-
rá muito diferente do que
se viver em um contexto
de consumo de drogas, de
violência, de delinquên-
cia. Portanto há uma série
de elementos que influen-
ciam. Quando essa criança
vai à escola, por exemplo,
o comportamento do pro-
fessor é muito importante.
O importante não é o que
o professor fala, mas o seu
comportamento. Na edu-
cação há uma sistemática
contradição entre compor-
tamento e princípios e dis-
so nós somos conscientes. É
necessário fazer uma análi-
se dentro das aulas para que
os professores ao analisa-
remo seu comportamento e
os seus princípios cheguem
à conclusão: agora me dou
conta, o que estou fazendo?
Estou fazendo tudo contra o
que foi proposto.

João Roberto Araújo -
Tenho uma reflexão sobre
a droga. Existe a droga que
é um produto químico, os
traficantes, mas também
existe a droga de dentro, a
droga deminha vida, a dro-
ga de nossa vida. Muitos jo-
vens têm uma vida ruim,
e a droga que está dentro
combina com a droga que
está fora. A educação emo-
cional é a resposta funda-
mental para o problema da
droga. Ficamos focados no
traficante, na repressão, no
policial. O jovem que tem
educação emocional ele se
reequilibra.

Jucimara - Professores
mediadores assistiram a
palestra do professor Bis-
querra. Muitos reclamam
que não possuem prepa-
ro suficiente para lidar com
estes conflitos e acionam a
PolíciaMilitar para resolver
pequenas brigas dentro da
escola. Há necessidade de
envolver a PM na escola?

Bisquerra - Eu diria que
na questão de conflitos há
uma evolução na metodo-
logia da resolução. Uma so-
ciedade que está acostu-
mada a ter uma autorida-
de competente para resol-
ver conflito e colocar or-
dem, não foi bem educa-
da para a resolução de con-
flitos. Os mediadores são
um avanço, porque eles vão
mediar o conflito para que
as partes envolvidas se en-
tendam. Mas acredito que
estamos parados na teoria
da mediação, que é mui-
to importante, mas existe
um passo a mais: a ges-
tão dos conflitos e um pas-
so a mais: é a prevenção do

Se a felicidade das
crianças é tão impor-
tante como a matemá-
tica, por que não dar a
isto o mesmo status de
outros conteúdos?

Não há nenhuma cer-
teza no mundo, ne-
nhuma ideia segura, a
única certeza que te-
mos é que não vamos
viver para sempre.

Somos educados para
coisas de que a maio-
ria das pessoas não
vão ter necessidade
em toda sua vida

João Roberto Araújo

Educador

Rafael Bisquerra
Professor doutor da

Universidade de Barcelona

Rafael Bisquerra
Professor doutor da

Universidade de Barcelona

conflito. É importante o di-
álogo. Precisamos escutar e
não influenciar, mas com-
preender o ponto de vis-
ta do outro. Porque mui-
tos conflitos são no fundo
conflitos de comunicação.
São conflitos de percepção
de realidades e pontos de
vista diferentes. Creio que
nesse ponto estamos po-
rém na teoria, não chega-
mos a uma autêntica edu-
cação para a prevenção. Te-
mos que aprender a con-
viver com pontos de vis-
ta diferentes. Quando vive-
mos em um ambiente on-
de as pessoas pensam de
uma maneira e dizem se
você não pensa como eu,
está errado. Vou te atacar.
Por exemplo: vemos mui-
tas tendências ao funda-
mentalismo de qualquer ti-
po. Um dos fundamenta-
lismos mais preocupantes
no mundo, neste momen-
to, é o fundamentalismo is-
lâmico que provoca o terro-
rismo. Muito deles seguem
os princípios do Alcorão e
pensam que aqueles que
não acreditam estão erra-
dos e precisam ser ataca-
dos. Não há nenhuma cer-
teza no mundo, nenhuma
ideia segura, a única certe-
za que temos é que não va-
mos viver para sempre.

Araújo - Tem um escri-
tor, o Edgar Morin, que es-
creveu sobre como “En-
frentar as Incertezas”. Pre-
cisamos ensinar as pessoas
a viverem na incerteza por-
que a vida é um oceano de
incertezas e culturalmen-
te somos criados para viver
com certeza. A base da me-
diação é a educação emo-
cional e falta ao mediador
esta educação.

Bisquerra - Muitas me-
todologias de caráter edu-
cativo, psicológico, no fun-
do remontam ao marco te-
órico que não leva em con-
ta as emoções. Foram pas-
sos importantes nos anos
1950, mas temos que ser

conscientes que a forma-
ção que recebem osmedia-
dores, no geral, não inclui
a formação emocional ou
não inclui de maneira su-
ficiente.

Jucimara - Os professo-
res reclamam que têm que
implantar tudo o que o go-
verno imagina. Que res-
posta o senhor daria a es-
tes professores que sentem
que carregam a escola nas
costas?

Bisquerra - Vou respon-
der a pergunta, mas tam-
bém vou dizer uma coi-
sa que vai ajudar na dis-
cussão. Os políticos estão
acostumados a fazer cam-
panhas para o mandato de
4 anos e nesses 4 anos apre-
sentar resultados. A pre-
venção da violência não é
um projeto que vai se resol-
ver em quatro anos. Chega-
mos num detalhe compa-
rativo que para mim é mui-
to ilustrativo, as primeiras
investigações que demons-
traram de forma muito cla-
ra que o tabaco é prejudi-
cial à saúde são de 1948.
Passaram as décadas de 50,
60, 70 e até meados de 80,
passados 35 anos surgiram
políticas restritivas a res-
peito de fumar em públi-
co. Nos anos 70, eu estuda-
va na universidade e os es-
tudantes fumavam na sala.
Em 83, houve a primeira le-
gislação restritiva em rela-
ção ao tabaco. O que que-
ro concluir com isso? Que
os políticos têm que tomar
consciência de que devem
ser feitas políticas a longo
prazo, se não não funciona.
Quando falamos sobre a re-
dução da violência é um
projeto para 50 anos. Não
podemos achar que va-
mos fazer uma campanha
de educação emocional, e
um partido pode propor is-
so e nas próximas eleições
apresentar resultados em
relação à proposta. Quan-
to aos professores, podem
ter a sensação de que es-
tão sobrecarregados. O que
estamos propondo não é
só em relação aos profes-
sores, mas também em re-
lação a eles, às famílias e à
sociedade em geral. Temos
que repensar seriamente
quais são os objetivos da
educação. Devemos anali-
sar quantos de nós tivemos
problemas graves na vida
por não resolver um pro-
blema de equação de se-
gundo grau. E agora, quan-
tos de nós tivemos proble-
mas graves por não ques-
tionar apropriadamen-
te um conflito ou não sa-
ber controlar as emoções?
São problemas sociais im-
portantes, necessidades so-
ciais que não são suficien-
temente atendidas. Isso nos
leva a repensar a finalidade
da educação. Por que esta-
mos educando? Por que so-
mos educados para coisas
de que a maioria das pes-
soas não vão ter necessida-
de em toda sua vida e coi-
sas que vão precisar não es-
tão no currículo acadêmi-
co? Esta é a questão.


