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Os degus, que vivem na região central do Chile, 
são uma espécie incrivelmente interessante. 
Essas ratazanas são altamente sociais, usando 
correntes de escavação para construir tocas 
elaboradas. Elas possuem um amplo repertório 
de comunicação, vocalizações e comportamentos 
de forrageamento complexos. Mas o que os torna 
especialmente interessantes de uma perspectiva 
de Self-Reg é que as mulheres criam seus filhotes 
juntos. E um recente estudo do efeito desta 
forma de criação compartilhada no que podemos 
chamar de filhotes “em risco” abre uma nova 
maneira de pensar sobre gerenciamento de 
estresse.

Um filhote “em risco” é aquele que experimenta 
cuidados maternos empobrecidos. Nós sabemos 
há algum tempo que se você estressar uma mãe 
rato - uma "represa", como a ela se refere na 
literatura científica - ela vai parar de lamber seus 
filhotes. Como resultado, os filhotes desenvolvem 
uma resposta de gatilho ao estresse. Mas Carolyn 
Bauer e seus colegas descobriram que, quando 
estressaram algumas “mães” de degus, você não 
vê o mesmo efeito em seus filhotes. A razão é 
porque outras fêmeas não estressadas assumem 
seus deveres de cuidado, mitigando os efeitos 
negativos de reatividade ao estresse nos filhotes. 

Por que este estudo deveria ter profundas 
implicações sobre a forma como pensamos o 
gerenciamento do estresse? Por que isso não é 
simplesmente uma história sobre uma estratégia 
evolutiva eficaz para melhorar a aptidão e 
sobrevivência de uma das espécies incomuns de 
filhotes de ratos? A razão está no fato de que 
muito mais está envolvido:

isso é igualmente uma estratégia para reduzir 
a carga de estresse nas mães que estão 
sobrecarregadas e, de fato, na comunidade 
como um todo.

Cuidar de filhotes é um grande estressor para 
uma mãe, especialmente para aquela que 
aumentou  nela mesma a reatividade ao 
estresse.  

É difícil, olhando para esta foto, não sentir 
simpatia por uma mãe degus; criar bebês é 
um estresse para qualquer espécie!

Estou pensando aqui, é claro, em termos da 
definição clássica de Cannon e Selye de 
"estresse." Ou seja, um “estressor” é qualquer 
estímulo ou experiência que exija um gasto de 
energia (para alimentar as demandas de uma 
resposta estabilizadora do sistema nervoso 
simpático). E cuidar de um bebê é certamente 
um estressor nesse sentido: de tal modo que, 
as mães humanas sofrem alterações 
neurofisiológicas pós-parto para acomodar 
esta nova carga de estresse.
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Este ponto parecerá tão óbvio para qualquer 
um que já criou uma criança que beira o 
banal. No entanto, há uma implicação mais 
profunda aqui para o Self-Reg. Nosso 
pensamento sobre o gerenciamento do 
estresse tende a ser muito atomístico: ou seja, 
pensamos na criança como uma criatura 
solitária, precisando adquirir certas 
habilidades e traços de personalidade para 
lidar com o estresse. Essa visão do 
gerenciamento do estresse é a principal razão 
pela qual a autorregulação é muitas vezes 
confundida com o autocontrole. 

Ou seja, a ênfase no eu leva a pessoa a ver o 
gerenciamento do estresse como uma 
questão de força e responsabilidade pessoal. 
É como se a visão mecanicista de Cannon de 
“autorregulação” fosse absorvida por visões 
ocidentais arquetípicas sobre a autonomia – e 
responsabilidade moral – do indivíduo. 

A visão de Cannon sobre a homeostase foi 
fundamentada na visão de Claude Bernard 
sobre o “meio interno”: os mecanismos de 
feedback que mantêm o equilíbrio em 
organismos simples. Era então natural que 
Cannon se concentrasse nos mecanismos de 
feedback envolvidos em processos de 
“autorregulação” como a termorregulação e a 
manutenção dos níveis de sal, açúcar, 
proteína, gordura, cálcio, água e oxigênio na 
corrente sanguínea. A dimensão social do 
gerenciamento do estresse – o papel do 
apego e do engajamento social – é totalmente 
estranha a essa perspectiva biológica. 

Mas para uma espécie como o degus, 
podemos ver como essa dimensão social é 
absolutamente fundamental: como, para eles, 
o controle do estresse é um fenômeno social
distribuído. Você pode dizer: “É preciso uma
colônia para criar um filhote de degus”. Mas,
ao compartilhar o fardo da criação, eles não
estão apenas protegendo seus filhotes
vulneráveis: eles também estão reduzindo a
carga de estresse dos cuidadores vulneráveis.

O mesmo pode ser dito para nossa própria 
espécie. Não estamos apenas culturalmente, 
mas biologicamente preparados para a criação 
comunitária dos filhos. Respondemos 
fisiologicamente e não apenas 
emocionalmente a um bebê, qualquer bebê. 
Trata-se aqui da nossa resposta neuro-
hormonal aos bebês; não menos importante é 
a empatia que naturalmente sentimos pelos 
cuidadores e as ações sociais que isso provoca. 

Nesse sentido, notei algo muito importante no 
último mês. Fiz várias perguntas e respostas e 
podcasts sobre a publicação do novo livro. As 
pessoas que me entrevistaram não foram 
apenas atenciosas e compassivas, mas 
notavelmente bem informadas. Eles são todos 
pais preocupados, vasculhando as pesquisas 
mais recentes para encontrar novas ideias 
úteis para compartilhar com outros pais. 

O surgimento espontâneo e a explosão desses 
recursos atesta a necessidade premente que 
existe e o fato de que os blogs estão 
atendendo a essa necessidade. Muitas 
crianças estão mostrando os efeitos do 
estresse excessivo, e os pais precisam de ajuda 
para lidar com os diferentes tipos de desafios 
que isso produz. Fazer parte de uma 
comunidade – mesmo uma comunidade online 
– reduz drasticamente o estresse do indivíduo.
Os conselhos práticos recebidos são
obviamente um fator primordial, mas não
devemos ignorar o quão importante é
simplesmente saber que você não está
sozinho: que outros enfrentam desafios
semelhantes, e não apenas no que diz respeito
à criação de seus filhos!

O apelo de blogs e podcasts para pais — e, 
espero, livros! — é um exemplo fascinante de 
nossa necessidade instintiva de compartilhar 
e, assim, reduzir a carga de estresse sobre os 
pais: algo que podemos realizar por meios 
distantes. 
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Mas a lição aqui é ainda mais profunda. 
Sabemos há algum tempo que criar um bebê 
por conta própria, sem um grupo extenso de 
parentes e amigos para dar uma mão tão 
necessária, cobra um preço alto.

No entanto, o mesmo ponto se aplica aos 
educadores; pois o Interbrain ainda não 
entendeu o fato de que ensinar é uma 
“profissão”: ou seja, um trabalho 9-5 (bem, 
7-11) no qual não se deve se apegar
emocionalmente aos alunos. Mas o Interbrain
tem uma mente própria - muito primitiva! - e
certamente não vê as crianças dessa maneira:
nem mesmo quando as chamamos de
“alunos”.

Acabei de passar algum tempo com um grupo 
de educadores da educação infantil, onde a 
importância desse ponto foi totalmente 
percebida. Comecei falando sobre a 
importância da autorregulação nos primeiros 
anos: como a maior necessidade do bebê é se 
sentir seguro e protegido; quais são 
geralmente os estressores mais significativos 
para crianças pequenas; como identificar os 
sinais de quando uma criança está ficando 
estressada e o que fazer a respeito. Em 
seguida, passamos várias horas analisando as 
necessidades biológicas de crianças pequenas 
e os problemas que surgem quando são 
expostas a muita estimulação auditiva, visual 
ou social e não há tempo suficiente para se 
recuperar da energia que gastam explorando 
seu ambiente. Mas, de longe, a discussão mais 
animada do dia foi no final, quando discutimos 
como essa vocação realmente é exigente: 
quanta energia emocional e física é necessária 
para cuidar de um bebê: sem falar em 
trigêmeos, quadrigêmeos ou mesmo 
quíntuplos, em um ambiente que muitas 
crianças podem achar excessivamente 
estressante. 

Para agravar o problema, os professores da 
educação infantil raramente têm a chance de 
se envolver nos tipos de atividades de auto-

rregulação que os cuidadores primários 
podem desfrutar. Não estou me referindo 
apenas a dar um passeio no parque ou 
adormecer em uma cadeira de enfermagem. 
Basta olhar para o que os cuidadores fazem 
quando o bebê está agitado. Balançar, 
balançar, acariciar, murmurar, cantarolar: 
todas essas são formas de comportamentos 
auto-calmantes, bem como maneiras de 
acalmar um bebê. A verdade é que, ao acalmar 
o bebê, os pais estão se acalmando: esse, aliás,
é um dos grandes segredos do Interbrain. No
entanto, os primeiros educadores têm muito
poucas oportunidades para se acalmarem,
muito menos descansar e se recuperar! Tenho
falado muitas vezes sobre a importância dos
primeiros educadores para a saúde de nossa
sociedade; mas então, como os médicos, eles
precisam atender às suas próprias
necessidades de saúde para desempenhar
esse papel exigente. O rápido surgimento do
campo de educadores precoces altamente
treinados representa uma resposta social
esclarecida às enormes mudanças sociais que
estamos testemunhando, e nosso
reconhecimento da necessidade urgente que
isso cria para proteger e nutrir nossos bebês.
Pois estamos vendo tantos hoje em dia que,
por falta de um termo melhor, não estão
recebendo a quantidade de lambidas e
cuidados de que precisam. Mas como fazemos
o mesmo com nossos primeiros educadores:
como reconhecemos e atendemos às suas
necessidades? É aí que entra o Self-Reg.

Percebi no caminho de volta para casa daquela 
sessão com os ECEs que não havia acabado de 
passar o dia explicando as últimas descobertas 
na ciência da auto-regulação. Eu estava 
fazendo a mesma coisa que todos aqueles 
blogueiros: compartilhando, aprendendo e 
procurando respostas para todos os tipos de 
questões urgentes. Eu estava tentando cuidar 
dos cuidadores, arcando com minha própria 
parte da carga de estresse, apresentando-os 
ao Self-Reg. E percebi o quanto esse ponto se 
aplica à educação em geral. 
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A educação pública representa o exemplo por 
excelência de gerenciamento distribuído do 
estresse. Se você acha que o objetivo da 
escolarização é criar uma sociedade ordenada 
e preparar os alunos para o mercado de 
trabalho, ou fornecer às crianças a 
oportunidade e os meios para o crescimento 
pessoal, o fato é que os professores 
assumiram uma proporção muito grande das 
tensões envolvidas na educar uma criança. 
Mas falar de educação universal como um 
aspecto central de nossa abordagem 
contemporânea de criação comunitária de 
filhos é falar de compartilhamento, não de 
transferir a carga de estresse. Estamos todos 
juntos nisso, e o primeiro passo é reconhecer 
e reduzir o estresse onde pudermos: nos 
educadores e seus alunos.

Tradução gentilmente cedida por Leila Maria
Catão

Por Dr. Stuart Shanker




