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Por Dr. Stuart Shanker (D. Phil), CEO do MEHRIT 
Center e distinto professor pesquisador de filosofia 
e psicologia da Universidade de York.

QUANDO UMA CRIANÇA NÃO SE SENTE 
SEGURA, HÁ ALGUNS SINAIS  
INCONFUNDÍVEIS: a criança é muito retraída e 
subjugada, emocionalmente volátil, 
excessivamente ansiosa, altamente impulsiva, 
desatenta, facilmente distraída – ou 
intimidando outras crianças. É esta última 
frase que deve nos fazer sentar de repente e 
perceber que precisamos pensar seriamente 
sobre o que entendemos por “seguro”.

Temos tantas pesquisas agora nos dizendo o 
quão importante é para o bem-estar das 
crianças que elas se sintam seguras. Tendemos 
a interpretar essas descobertas em termos da 
necessidade de acabar com o bullying; no 
entanto, se o bullying em si é um sinal 
inequívoco de que uma criança não se sente 
segura, então o que exatamente significa 
“seguro”?

Os neurocientistas encontraram uma resposta 
importante para essa pergunta. Eles falam 
sobre neurocepção: sistemas que se 
encontram nas profundezas do cérebro, que 
estão constantemente à procura de ameaças. 
E essas ameaças vêm em todas as formas e 
tamanhos.
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Existem ameaças emocionais; ameaças ao 
nosso ego; ameaças ao nosso senso do que é 
certo e errado. Um olhar, uma vocalização, um 
gesto, até um movimento pode ser ameaçador; 
e também a falta de um olhar, vocalização, 
gesto ou movimento. Às vezes, o que é 
ameaçador é a exigência que nos é feita; ou 
não saber como o que estamos fazendo ou 
dizendo será recebido. Às vezes, o que é 
ameaçador é não saber o que alguém está 
pensando ou uma ação que não entendemos. 
Às vezes, a ameaça vem do entendimento 
compartilhado de um grupo que nós mesmos 
não entendemos. Às vezes, a ameaça decorre 
de nossos sentimentos de vulnerabilidade; ou 
ser removido de nossas rotinas confortáveis.

O que é comum a todas as ameaças é que elas 
fazem disparar o sistema de alarme da criança, 
liberando uma onda de adrenalina que leva a 
criança a lutar ou fugir.

Todas as crianças respondem de maneira 
diferente a um alarme que continua sendo 
acionado ou que não desliga. Como acabamos 
de ver, alguns ficam muito retraídos e 
subjugados. Alguns têm problemas de humor e 
ansiedade. Alguns se tornam muito impulsivos 
ou facilmente distraídos. Alguns se tornam 
agressivos. E alguns passam por todos os itens 
acima.

A razão para esses diferentes tipos de 
respostas está profundamente ligada na 
biologia de uma criança, juntamente com sua 
história de experiências de interação, desde 
uma idade incrivelmente jovem.
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Quando falamos sobre a importância de criar 
ambientes seguros e cuidadosos, estamos 
falando sobre criar o tipo de ambiente, 
emocional e físico, que desliga o alarme de 
uma criança. Isso produz uma mudança do 
que os neurocientistas chamam de “cérebro 
de sobrevivência” para o “cérebro de 
aprendizagem”. O aprendizado que está 
acontecendo aqui não diz respeito apenas ao 
que acontece em sala de aula.

É aprender sobre o que está acontecendo 
dentro do seu corpo, entender seus 
sentimentos e emoções, saber o que os outros 
estão pensando e sentindo, reconhecendo o 
impacto de suas ações e declarações sobre os 
outros.

A razão pela qual é tão importante 
expandirmos nossa compreensão de “seguro” 
é que isso nos ajuda a deixar de pensar que o 
que as crianças precisam é de maior 
autocontrole para reconhecer que o que as 
crianças realmente precisam é de melhor 
autorregulação. Pois as habilidades acima são 
o que significa a autorregulação.

O problema de ver “seguro” apenas em termos 
de reprimir o bullying é que isso pode nos 
levar a pensar que a segurança das crianças é 
simplesmente um problema de autocontrole. 
Mas não é isso. As crianças só podem exercer 
o autocontrole quando estão calmas, e isso 
requer saber quando e por que estão agitadas 
e o que podem fazer para voltar a ficar calmas. 
Em outras palavras, quando se autorregulam.

Tradução gentilmente cedida por Leila Maria 
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