
Autorregulação na Educação Infantil

Autorregulação na pré-escola
Os primeiros anos são uma época de crescimento e 
desenvolvimento extraordinários. A capacidade das 
crianças para autorregulação - como elas gerenci-
am o gasto de energia em resposta a estressores e, 
em seguida, se recuperam do esforço - é construída 
durante esses anos críticos. As trajetórias são defin-
idas no início e, uma vez definidas, pode ser difícil 
mudar mais tarde na vida. Qualquer pessoa inter-
essada com o desenvolvimento saudável de uma 
criança precisa prestar muita atenção à sua autor-
regulação.

Infelizmente, a autorregulação é frequentemente 
confundida com autocontrole, o que leva as pessoas 
a pensar que uma disciplina eficaz é a chave. Técni-
cas de modificação de comportamento e programas 
projetados para incutir autocontrole em crianças 
pequenas podem ter sucesso. No entanto, essa 
abordagem também pode levar a problemas adicio-
nais de humor, atenção e comportamento a longo 
prazo.

Da mesma forma, a autorregulação não deve ser 
confundida com a capacidade de controlar emoções 
ou com programas de aprendizagem sócio-emocio-
nal (SEL-Social Emotional Learning) projetados para 
ensinar a regulação da emoção, apesar de existir 
uma ligação íntima entre esses programas e a au-
torregulação. Ajudar as crianças a desenvolver uma 
autorregulação eficaz nos primeiros anos de vida 
estabelece a base subjacente para a aprendizagem 
sócio-emocional de sucesso ao longo de suas vidas 
inteiras.

Em sua essência, a autorregulação refere-se à ma-
neira como uma criança se recupera das despesas 
de energia necessárias para lidar com fatores de 
estresse. O  estresse prolongado e excessivo (so-
brecarga alostática) pode colocar uma criança em 
estado de luta, fuga, ou trava, que afeta significa-
tivamente funções “superiores”, como linguagem, 
cognição social, funções executivas e, na verdade, 
autocontrole.
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Autorregulação: Uma ferramenta 
Valiosa
A autorregulação na abordagem de Shanker 
(Shanker Self-Reg®) é um processo para 
melhorar a autorregulação pela compreensão 
e manejo desse estresse. No Self-Reg, 
consideramos nossas respostas ao estresse 
bem como ele afeta nossa capacidade de 
manter um equilíbrio saudável entre energia e 
tensão. A autorregulação analisa o estresse em 
cinco domínios: biológico, emocional, cognitivo, 
social, e pró-social. A elevação do estresse em 
qualquer um ou todos esses domínios levam 
a problemas de comportamento, humor, 
aprendizagem e desenvolvimento geral. 
Identificar e reduzir os estressores infantis é 
o primeiro passo para aliviar seus níveis de 
estresse e trazê-los de volta a um ambiente 
calmo e a um estado de atenção (foco) e, 
finalmente, melhorar sua capacidade de se 
autorregular.
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Os estressores podem variar significativamente 
de criança para criança. O que é estressante 
para uma criança pode não ser para outra. E o 
que pode ser um estressor em um momento, 
pode não ser em outro, quando a criança está 
em um estado físico ou emocional diferente. 
Estressores comuns para crianças na Educação 
Infantil incluem:
 • A biologia da criança - por exemplo, seu   
  sistema sensorial / motor
 • Sono insuficiente
 • Dieta pobre (rica em alimentos    
  processados)
 • Falta de atividade física
 • Estressores no ambiente - por exemplo,   
  muito barulho, luz ou aglomeração.
 • Dificuldade em entender os padrões e   
  aspectos não verbais da interação social

Estudos clínicos demonstraram que é realmente 
possível melhorar a autorregulação de 
crianças pequenas, e isso resulta em melhorias 
significativas em qualquer um ou todos os cinco 
domínios citados acima.

No entanto, não existe algo como um “conserto 
rápido ”ou uma solução única para a construção 
da autorregulação em crianças pequenas. É um 
processo gradual, educacional e experiencial. 
A autorregulação pode nos ajudar a entender 
e responder às raízes dos problemas de 
comportamento, de aprendizagem, de 
motivação e de problemas sociais em 
crianças pequenas, que estão quase sempre 
relacionados ao excesso de estresse.

As Cinco Práticas da Autorregulação
A autorregulação na abordagem de Shanker 
(Shanker Self-Reg®) tem cinco práticas acessíveis 
que pais e outros cuidadores podem usar 
para compreender e resolver problemas de 
autorregulação em crianças, seja um problema 
crônico ou algo que está acontecendo “agora”.

 1. Ressignifique o comportamento. Aprenda  
  a distinguir entre mau comportamento e   
  comportamento de estresse.
 2. Reconheça os estressores.
 3. Reduza o estresse.
 4. Reflita: Tome consciência do estresse.
 5. Restaure a energia.

Essas práticas têm se mostrado muito bem-
sucedidas auxiliando pais e professores a educar 
(nutrir) crianças mais felizes e mais saudáveis. 
Elas podem ser aplicadas a indivíduos, grupos de 
crianças, ou mesmo, aos próprios cuidadores. As 
formas como são aplicadas variam na execução 
entre centros, salas de aula, comunidades e famílias. 
Com o tipo certo de suporte, os resultados podem 
acontecer rapidamente.

Contate o Centro MEHRIT em info@self-reg.ca ou 
visite www.self-reg.ca para mais informações.

Original em inglês: https://self-reg.ca/wp-content/
uploads/2021/05/infosheet_Early-Year_Educators.
pdf


