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RESUMO 

 

 

Neste trabalho analisamos o processo de aprendizagem dos tímidos a partir de uma 

narrativa pessoal. Para tanto, utilizamos a metodologia do relato de experiência, visando 

compreender os aspectos positivos e negativos de como se desvela o aprendizado do 

sujeito com timidez. O ambiente escolar é um local essencial para a obtenção de 

habilidades sociais, mas pode ser também um ambiente opressor, capaz de marcar 

negativamente um aluno para o resto de suas vidas. A timidez é uma característica 

individual que pode gerar estigma negativo pela leitura dos outros e prejudicar o sujeito 

tímido em seu convívio social, marcando-o profundamente. Desta maneira, o professor 

necessita ser cauteloso e atento quanto a seus alunos tímidos, colaborando para o 

sucesso de sua socialização. Neste trabalho, a narrativa pessoal é entremeada pelas 

leituras de Skliar e de Larrosa.  

 

Palavras-chave: Timidez. Escola.  Talvez fosse melhor Processo de Aprendizagem 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

In this work we analyze the process of learning of the timid ones from a personal 

narrative. Therefore, we use the methodology of the experience report to understand the 

positive and negative aspects of how the subject learns with shyness. The school 

environment is an essential place for social skills, but it can also be an oppressive 

environment that can negatively mark a student for the rest of their lives. The shyness is 

an individual characteristic that can generate negative stigma by the reading of the 

others and to undermine the shy subject in his social life, marking it deeply. In this way, 

the teacher needs to be cautious and attentive regarding his shy students collaborating 

for the success of their socialization. In this work, the personal narrative is interspersed 

by the readings of Skliar and Larrosa. 

 

 

 

Keywords: Shyness; School; Experience Report.  Would perhaps be leaming 

process   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este é um relato de experiência sobre as dificuldades que a timidez me trouxe 

para a aprendizagem e aceitação no convívio social. Como objetivo geral, busco 

compreender a experiência de aprendizagem pelas pessoas com timidez, seus 

sofrimentos e enfrentamentos. A oportunidade de compartilhar experiências amplia a 

minha própria formação profissional já que leva a também me ver enquanto sujeito de 

aprendizagem e em constante desenvolvimento. Escrever este trabalho foi um grande 

desafio para mim. 

Fundamento-me especialmente em Skliar, Larrosa e Freire para entender como 

os problemas surgem no espaço escolar em decorrência da diversidade humana. A 

linguagem que usamos para descrever as características e condições de vida do outro é a 

mesma linguagem que estigmatiza e negligencia. (isso é muito verdadeiro!) Nosso 

olhar, nossa forma de narrar o outro e a nós mesmos no espaço onde vivemos 

determinam os caminhos pelos quais seguiremos, de alegrias e sofrimentos. 

Segundo Gomes Filha (2018), a relação de desconforto social, para criança e 

para o adulto, é caracterizada pela inibição de situações que exijam algum tipo de 

interação pessoal, pois a timidez interfere na realização de objetivos, tanto pessoais 

como profissionais. 

Segundo Larrosa (2002), a partir da experiência é possível a transformação de 

um sujeito sensível, vulnerável e exposto a um sujeito aberto para sua transformação. 

Ou seja, de suas palavras, de suas idéias, de seus sentimentos, de suas representações, o 

sujeito faz a experiência de algo, sobretudo a experiência de sua própria transformação. 

É a partir da minha experiência, que trago meu olhar para o mundo de excluída que fui 

para mim mesma e para os outros. Motivou-me a escrever este tema a última disciplina 

cursada na faculdade e, a partir daí, me inscrevi em TCC IV, com a orientação da 

professora Cristiana Callai, no segundo semestre de 2017.  

Este trabalho está dividido em dois capítulos. No primeiro deles, trago 

apontamentos para a fundamentação teórica do tema, especialmente a partir de Larrosa 

e Skliar. No segundo, trago o relato de minha experiência com a timidez.  

Enfim, no presente trabalho destaco a importância das experiências sociais dos 

tímidos e da necessidade de serem implementadas práticas positivas que impulsionem 

suas habilidades sociais, a fim de se minimizarem problemas emocionais futuros.   
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2 OLHAR MANCHADO DO CÉREBRO: OS TÍMIDOS E O MUNDO 

 

Haverá um olhar manchado do cérebro? E, se sim, o que deverá ser? Por que 

esta mancha é tão marcante pelo julgamento do olhar exterior? Como pode o outro saber 

e dizer sobre a minha diferença simplesmente pelo seu olhar sobre mim? De que forma 

me construo a partir de um olhar de, e para as outras pessoas?  

Neste capítulo, de natureza fundamentalmente teórica, busco refletir sobre como 

pode uma pessoa ser marcada por como as outras pessoas a vêem, sobre como 

construímos nossas experiências e significações sobre os outros e sobre o mundo.  

 

2.1 Olhos que julgam, mas não vêem: reflexões sobre o conceito de experiência 

 

Nas palavras de Pontes (2013), é preciso educar o olhar que nos constitui antes 

de naturalizar a quem chamamos de outro e lhe projetarmos manchas. Quando julgamos 

os olhos e manchas do outro estamos rotulando a nós mesmos, ou seja, quem acaba 

tendo esse olhar rotulado sou eu mesma, com um padrão de olhares distorcido que 

comanda o nosso cérebro que mancha o mundo. 

Volto a falar de mim com meu olhar de julgamento com pensamentos que não 

existem do outro e procuro valorizar o outro como eu mesma. Nas palavras de Lopes 

(2005): 

 
Os saberes que justificam os problemas que surgem em espaços 
reconhecidos como sendo alto risco social, produzido para outro. A 

linguagem que usamos para descrever as condições de vida do outro é 

a mesma linguagem que usamos para descrever nas condições que 
temos. Nosso olhar, nossas formas de narrar o outro e a nós mesmos, o 

espaço onde vivemos e onde vive outro as condições de vida que 

temos e que outro possui para também, a importância de nós e do 
outro, são condições que determinam boa parte para que vivessem em 

sociedade (LOPES, 2005, p. 3). 

 

Para que todos possam narrar essas formas de estar num espaço público e saber 

valorizar o eu e o outro sem qualquer tipo de preconceito, é que a palavra diferença 

deve ser redimensionada. É preciso que ela seja usada para trocarmos idéias entre 

grupos de trabalho, amigos e família. Ela deve estar presente para mudarmos o modo 

como nos relacionamos em sociedade. 
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Segundo Veiga-Neto (2001), o saber se constitui na partilha entre normal/ 

anormal e todo problema se expressa na relação do grupo consigo mesmo. A 

solidariedade é o mecanismo que poderá mudar o mundo e nossas relações com as 

outras pessoas. Precisamos abraçar o pensamento de que “o relacionamento é o meu 

forte” pois só assim poderemos ver a beleza do mundo. É buscando um olhar de amor 

para com o próximo e um olhar de amor para com nós mesmos que poderemos, de fato, 

exercitar a solidariedade e mudarmos a nossa forma de ser e estarmos no mundo. 

Compartilho com a proposta de Skliar (2003): 

 
Tudo é possível com a mudança na educação: a insistência em uma 

única espacialidade e em uma única temporalidade, mas com outros 

nomes; a infinita transposição do outro em temporalidades e 
espacialidades homogêneas; a aparente magia de alguma palavra que 

se instala pela enésima vez, ainda que não nos diga nada; a pedagogia 

das supostas diferenças em meio a um terrorismo indiferente; chamar 

ao outro para uma relação escolar sem considerar as relações do outro 
com outros; e a produção de uma diversidade e uma alteridade que é 

pura exterioridade de nós mesmos; uma diversidade que apenas se 

nota, apenas se entende, apenas se sente. Não temos, nunca, 
compreendido o outro'. O temos, sim, massacrado, assimilado, 

ignorado, excluído e incluído, e, por isso, para negar o nossa invenção 

do outro, preferimos hoje afirmar que estamos frente a frente com um 
novo sujeito. Mas, é preciso dizer: com um novo sujeito da mesmice' . 

Porque se multiplicam suas identidades a partir de unidades já 

conhecidas; se repetem exageradamente os nomes já pronunciados; 

são autorizados, respeitados, aceitos e tolerados apenas uns poucos 
fragmentos da sua alma. (SKLIAR, 2003, p. 39) 

 

Minha trajetória da vida é como o vento. Me sinto como esse outro que é 

“massacrado, assimilado, ignorado, excluído e incluído”. Há dias de alegrias, mas 

muitas vezes levamos tropeções durante nossa caminhada da vida e aprendemos. Hoje 

conto minha história sem ter vergonha, pois tenho autoconfiança naquilo que penso e 

falo. A vida é muito preciosa e, mesmo que levemos tropeços no decorrer dela, não 

podemos ter vergonha diante do público. Levar tombos não significa que somos 

diferentes, significa que estamos aprendendo. 

A experiência nos informa daquilo que acontece e nos toca sobre o que vivemos. 

Como diz Larrosa (2002) a informação não é algo que cancele a experiência, é algo que 

nos informa a constituir a toda retórica ênfase contemporânea do sujeito informado para 

a sua possibilidade de experiência. Diz-nos: 

 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. 

Não o que se passa não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se 
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passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos 

acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que 
nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um texto célebre, já 

observava a pobreza de experiências que caracteriza o nosso mundo. 

Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais 
rara. Em primeiro lugar pelo excesso de informação. A informação 

não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a 

experiência, ela é quase o contrário da experiência, quase uma 

antiexperiência. Por isso a ênfase contemporânea na informação, em 
estar informados, e toda a retórica destinada a constituirnos (conferir a 

escrita desta palavra na fonte) como sujeitos informantes e 

informados; a informação não faz outra coisa que cancelar nossas 
possibilidades de experiência. O sujeito da informação sabe muitas 

coisas, passa seu tempo buscando informação, o que mais o preocupa 

é não ter bastante informação; cada vez sabe mais, cada vez está 
melhor informado, porém, com essa obsessão pela informação e pelo 

saber (mas saber não no sentido de “sabedoria”, mas no sentido de 

“estar informado”), o que consegue é que nada lhe aconteça. A 

primeira coisa que gostaria de dizer sobre a experiência é que é 
necessário separá-la da informação. E o que gostaria de dizer sobre o 

saber de experiência é que é necessário separá-lo de saber coisas, tal 

como se sabe quando se tem informação sobre as coisas, quando se 
está informado. É a língua mesma que nos dá essa possibilidade. 

Depois de assistir a uma aula ou a uma conferência, depois de ter lido 

um livro ou uma informação, depois de ter feito uma viagem ou de ter 

visitado uma escola, podemos dizer que sabemos coisas que antes não 
sabíamos, que temos mais informação sobre alguma coisa; mas, ao 

mesmo tempo, podemos dizer também que nada nos aconteceu, que 

nada nos tocou, que com tudo o que aprendemos nada nos sucedeu ou 
nos aconteceu. (LARROSA, 2002, p. 21) 

 

A informação pode cancelar nossas possibilidades de experiência e, por vezes, 

de existência. Nos faz olhar para nossa própria experiência, por meio de livros, do 

trabalho e das diversas relações sociais. Aprendemos da teoria à prática, que a nossa 

experiência é a mesma. Mudamos o modo de praticá-la no decorrer de nossa própria 

vida. 

  Segundo Larrosa (2002), o princípio de transformação desse sujeito sensível, 

vulnerável e exposto em um sujeito aberto para sua transformação decorre de suas 

palavras, idéias, sentimentos, representações. O sujeito faz a experiência de algo, 

sobretudo a experiência de sua própria transformação. A transformação da experiência é 

que me toca e me faz sentir como sujeito de minhas representações, de minhas palavras, 

de minhas idéias. 

Como diz Larrosa (2002), o verbo que decorre da palavra “experiência”, 

“experimentar”, indica um “fazer uma experiência de algo” ou “padecer uma 

experiência como algo”. É fruto de uma palavra em castelhano, “periri”, que significa 
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“perigo”. Seria o primeiro sentido de passar. O que chamamos de princípio de 

passagem. Sinto na minha própria vida esse sentido que da “experiência” e do 

“experimentar” referidos por Larrosa; “perigos” que no decorrer da vida podemos 

passar. O que me atravessa me deixa marcas, vestígio destes perigos ou de feridas. O 

saber da experiência e o saber experimentar o que chamamos de transformação do 

sujeito moderno informado pode conformar o mundo tanto natural quanto social.  

 

 

2.2 O Mundo pelo Olhar dos Tímidos 

 

A experiência de olhar dos outros sobre os tímidos é algo que, em geral, os faz 

inferior ao outro. Quero ser igual ao outro, mas não consigo e acho que só outro 

consegue. Acho que eu não sou capaz de conseguir. Assim me frustro por tentar ser 

igual ao outro e não conseguir. O outro não é para ser igual, é para ser solidário, para 

dar apoio em momentos difíceis e para quando nos sentimos inseguros durante a vida. 

Não é para nos inferiorizar. A experiência é algo que acontece a duas pessoas e que as 

poderá marcar para o resto de suas vidas. 

Diz-nos Larrosa (2002): 

 

Se a experiência é o que nos acontece e se o saber da experiência tem 

a ver com a elaboração do sentido ou do sem-sentido do que nos 
acontece, trata-se de um saber finito, ligado à existência de um 

indivíduo ou de uma comunidade humana particular; ou, de um modo 

ainda mais explícito, trata-se de um saber que revela ao homem 

concreto e singular, entendido individual ou coletivamente, o sentido 
ou o sem-sentido de sua própria existência, de sua própria finitude. 

Por isso, o saber da experiência é um saber particular, subjetivo, 

relativo, contingente, pessoal. Se a experiência não é o que acontece, 
mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo 

acontecimento, não fazem a mesma experiência. O acontecimento é 

comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e de alguma 
maneira impossível de ser repetida. O saber da experiência é um saber 

que não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna. Não 

está, como o conhecimento científico, fora de nós, mas somente tem 

sentido no modo como configura uma personalidade, um caráter, uma 
sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana singular de estar 

no mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) e 

uma estética (um estilo). Por isso, também o saber da experiência não 
pode beneficiar-se de qualquer alforria, quer dizer, ninguém pode 

aprender da experiência de outro, a menos que essa experiência seja 

de algum modo revivida e tornada própria. (LARROSA, 2002, p. ) 
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Segundo Larrosa (2002), o saber da experiência se materializa como um saber 

que se torna próprio. É um projetar em mim mesmo aquilo que o mundo me traz.  

Pensar que só o outro é que é importante não irá nos definir, não irá determinar nossas 

experiências. O resultado não serão minhas palavras, minhas idéias, meus projetos e 

nem minhas intenções. O que sou é em experiência com o outro, mas principalmente é 

como a experiência com o outro se torna minha própria experiência. 

Assim, devo dizer sobre minha experiência com o mundo. Por causa de uma 

expressões simples, como “não”, “não vai conseguir” e “não és capaz”, me coloco como 

inútil, como um objeto que não serve para mais nada. Como disse Larrosa (2011): 

 

A experiência é “isso que me passa”. Vamos agora com esse me. A 

experiência como algo que não sou eu, um acontecimento, passa. Mas 

supõe também, em segundo lugar, que algo me passa. Não que passe 
ante de mim, ou frente a mim, mas a mim, quer dizer, em mim. A 

experiência supõe como já afirmei um acontecimento exterior a mim. 

Mas o lugar da experiência sou eu. É em mim ou em minhas palavras, 

ou em minhas idéias (conferir a escrita desta palavra na fonte), ou em 
minhas representações, ou em meus sentimentos, ou em meus 

projetos, ou em minhas intenções, ou em meu saber, ou em meu 

poder, ou em minha vontade onde se dá a experiência, onde a 
experiência tem lugar. (LARROSA. 2011 p.06) 

 

O não que penso na vida “não é para desistir” do meu objetivo é para refletir 

“naquilo que eu errei”. Ter a experiência do não que errei (por acaso nãos seria “do que 

não errei”?) é o resultado “daquilo que eu não sei” para melhorar “aquilo que eu sei”. 

Quando tiver o primeiro erro, não posso desistir porque errar é aprender aquilo que não 

sei e sou capaz de melhorar aquilo que sei. 

Compartilho a proposta de Pontes (2013) ao entender que entre um sim e um não 

existe um talvez, um quem sabe, um emaranhado de caminhos possíveis. Temos que  

nos acostumar com o “não”, oposto do “sim”? Se for para nos depreciarmos, de jeito 

nenhum, de forma nenhuma... São palavras que interrompem, impedem, reforçam o eco 

de significados engessados. Assim como o erro que cometo parece que nunca chega ao 

fim, fico manchada na normalidade ou na anormalidade. O medo de errar nos impacta 

forte e, quando não acertamos, pensamos que não somos capazes, que somos anormais. 

Pensar na normalidade e nas diferenças como um problema pressupõe aceitar 

uma “norma”. E de onde vem tal norma? É ser baixa, gorda, pobre, feia, ter cabelos 

cacheados ou lisos? Diversidade não é um desvio a ser corrigido, um mau uso social da 

norma. Pontes (2013) explica que: 
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A palavra norma etimologicamente surge do latim norma e se refere a 

um esquadro, uma régua usada por carpinteiros para verificar se as 
peças de madeira estavam em ângulo reto[4]. Quando as peças de 

madeira não estavam retas, dizia-se então que elas estavam anormais 

(com o prefixo grego de negação a-). Parte desse processo histórico 
de construção da norma, da normalidade contrapõe-se a anormalidade, 

pois na construção desse padrão as diferenças delimitam não somente 

quem está fora dele, mas principalmente quem está dentro do limite da 

normalidade, construindo uma forte relação de poder e superioridade. 
Podemos então pensar que o conceito da norma, tal qual o percebemos 

hoje, emergiu no contexto da modernidade, pela prática de vigilância e 

de controle constante. Para isso utilizou-se das ciências como forma 
de legitimação e aceitação de um modelo “normal”. Na medida em 

que nos transformamos em agentes da normalização, passamos a 

exigir para nos e para os outros uma adequação aos padrões 
(PONTES, p. 13) 

 

Como discorre Veiga-Neto (2001, p. 26):   

 

A inclusão pode ser vista como o primeiro passo numa operação de 

ordenamento, pois é preciso a aproximação com o outro, para que se 
dê um primeiro (re)conhecimento, para que se estabeleça algum saber, 

por menor que seja, acerca desse outro. Detectada alguma diferença, 

se estabelece um estranhamento, seguido de uma oposição por 
dicotomia: o mesmo não se identifica com o outro, que agora é um 

estranho. É claro que aquele que opera a dicotomia, ou seja, quem 

parte, "é aquele que fica com a melhor parte". Nesse caso, a melhor 

parte é do mesmo ou, talvez seja melhor dizer: é o próprio mesmo. 
Portanto, o resultado dessa operação não é simétrico, ou seja, essa 

operação cria, de saída, dois elementos que guardam um diferencial 

entre si. Um diferencial que expressa, ainda que seja em termos 
simbólicos, um poder que esteve ativo, que funcionou que aconteceu 

no aparentemente simples ato de repartição. E porque parece simples, 

esse ato parece ser um ato "puramente" epistemológico. E mais: ao 
parecer uma operação puramente epistemológica, de simples 

reconhecimento ou estranhamento cognitivo, a dicotomia esconde seu 

compromisso com a relação de poder que estava na sua origem.  
 

A norma, a ordenação, não é algo que está na natureza. É conectada com seu uso 

(ou mau uso) social.  Assim, muitas vezes uma característica pessoal passa a ser um 

desvio a ser corrigido em relação a um estado dito natural, original e prévio, neutro 

como diriam alguns; bom, diriam outros. O estado natural em relação no qual o homem 

esse ser que é visto com imperfeito, ignorante, cego e egoísta, na sua menoridade. O 

olhar humano para o mundo é cheio de defeitos de tal forma que ninguém é perfeito. 

Por isso a “anormalidade” não é argumento para a “correção” de características que não 

seguem um pretenso estado natural do eu.  
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Ao falar da palavra diferença não poderia deixar de me expressar sobre minha 

experiência com a diferença. Em poucas palavras: tenho medo e vergonha de estar em 

sociedade, exatamente por causa deste olhar negativo do outro (pessoa) para mim. 

Dom Bosco (1889) dizia que o grupo de jovens pobres e desvalorizados com que 

trabalhava, não deveria ser julgado pela sociedade da época. Todos os indivíduos 

merecem viver dignamente e serem respeitados com suas diferenças, quer sejas pobres, 

nobres, brancos, pretos, gordos, magros, pardos etc. A inclusão é um direito para que 

todos e todas tenhamos salvaguardados os direitos de cidadãos e cidadãs. 

Na escola, pode-se estimular o olhar que aprende a olhar para outro sem pensar 

em discriminá-lo negativamente. A fala do olhar e uma fabulam de forma que o eu 

pensa em coisa que não existem no pensamento do outro. A compensação e distinção do 

olhar que mancha não correspondem às expectativas e não progridem ao esperado em 

relação do poder que estabelece na organização do espaço e no controle do tempo. 

(PONTES, 2013, p. 21) 

É importante educarmos nosso olhar para refletirmos e não magoarmos aos 

outros. Podemos machucar o outro com aquilo que falamos e interpretamos. Assim, 

também precisamos pensar “naquilo que ouvimos” e “naquilo que nos contam” porque 

podemos colocar o outro em dificuldade ao não interpretarmos o que nos contaram. A 

audição é uma forma de olharmos para outro. (Muito interessante! O ouvido realmente é 

a visão do ser humano. Aquilo que ouvimos pode condenar e nos condenar! Por isso, na 

Bíblia, Tiago 1: 19 adverte que todo homem deve ser, primeiramente, pronto para ouvir, 

ouvir com sabedoria!). A partir dela podemos ter um novo olhar para o outro. Assim, 

conheceremos melhor quem está ao nosso redor. A escola é um espaço para 

aprendermos a lidar com nosso próprio olhar e com o olhar dos outros.  

 

2.3 Entre a vida escolar e a vida social: caminhos e descaminhos 

 

Há necessidade uma caminhada escolar para aprendermos a seguir no caminho 

das vivências sociais. Desde a pré-escola aprendermos a conviver com outros (pessoa), 

podendo respeitar ou não cada um. O importante é aprendermos a conviver desde 

pequenos com a diferença para que, quando nos tornemos adultos, saibamos conviver e 

respeitar os outros.  

O desejo dos pequenos seres humanos é se relacionar e interagir com outros, 

sem discriminação. Como seria se esses pequenos humanos crescessem com um olhar 
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de respeito, de solidariedade e de amor ao próximo? Como iria ser um país com estas 

pessoas? Mas formamos crianças que só reproduzem frases como “eu sei de tudo”, “só 

para mim” e “só eu que falo”. Crianças que nunca dão as vezes para o outro, que não 

reconhecem os próprios erros pois “a culpa é do outro”. E alimentamos estas condutas 

com frases como “ficou com olho grande”, “ficou com inveja”, “aquele objeto é mesmo 

seu, pegue a todo custo” e “você não merece mesmo”. Podemos alimentar o narcisismo 

e a ausência de solidariedade. Não poderia deixar de citar os ensinamentos de Dom 

Bosco sobre que o olhar do eu nunca pode ser discriminatório para com o olhar do 

outro. Não podemos desrespeitar e desvalorizar o outro. Para com ele, um olhar como se 

para consigo mesmo fosse. 

Gomes Filha (2018), sobre a relação da timidez com seu desconforto social para 

crianças e adultos, caracteriza a negativa da inibição em situações que exijam algum 

tipo de interação pessoal, pois é notório que a timidez interfere em realização de 

objetivos tantos pessoais como profissionais. Há uma valorização do “descolado”, 

daquele que chega e domina o ambiente. Quem é tímido, se fecha em si mesmo, e sofre 

com a obsessiva preocupação relacionada às atitudes e pensamentos dos outros. Ser 

tímido é algo que nos coloca barreiras diante do convívio social e que nos impede de 

falamos em público e nos causa isolamento.  

Gomes Filha (2018. p.4) 

Afirmam que o sintoma de manifestação da timidez como o medo das 

pessoas, medo dos convites, medo de falar, medo de enrubescer, 

enfim, tendem a reduzir o contato com as pessoas e que trazem o 

isolamento. Assim como, a pessoa tímida prefere o isolamento e 

enfrentar determinados sentimentos. 

A timidez causa o isolamento da pessoa tímida e lhe aumenta a angústia e medos 

de conviver em sociedade. Ela vive em sofrimento e se sente excluída. Tranquilidade 

não combina com timidez por causa da ansiedade. Portanto, a ansiedade é um dos 

problemas relacionados com a timidez: a ansiedade faz com que a pessoa tímida se 

recolha em seu próprio isolamento e solidão. Desse modo, pode ser que a ansiedade 

esconda o problema de timidez que vem desde que somos pequenos. Quando a criança 

começa a querer ficar sozinha, pais e professores devem ficar atentos. Pode ser sinal de 

problemas emocionais que se avolumarão com o passar dos anos. 

 



19 
 

3 RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

Neste capítulo, trago o meu olhar para vida e o mundo: minha experiência por 

ser tímida e por ter olhos de exclusão atentos sobre mim ao longo de toda a minha vida. 

Também meus olhos me fizeram ver o mundo negativo e a mim mesma como parte da 

exclusão social. 

 

3.1 Minha Infância, minhas “manchas” 

 

O relacionamento não é meu forte, eu até prefiro permanecer excluída a ocorrer 

o risco de ser antipática. Desde minha infância, a timidez foi ponto de dificuldade na 

convivência. Eu era baixa, gordinha, pobre, feia, com cabelos cacheados. Não estava no 

“padrão adequado”. Tentei ficar no padrão dos outros, mas não consegui. Penso que sou 

diferente e que nunca vou estar no padrão. Como disse Pontes: “O padrão do diferente 

em projetar a mim a margem do feio, do incapaz. Este foi o único lugar que o olhar da 

norma me possibilitou, já que não somente os ditos deficientes encontram-se a essa 

margem”. (PONTES, 2013, p. 20). 

Este padrão me faz sentir inferior, fora da normalidade e me colocou barreira. Eu 

não me achava autoconfiante e fazia minha própria exclusão em sociedade. Nessa base 

de produção de minha singularidade de forma inferior, percebo que a marca fica. Algo 

acontece para que tivesse medo da diferença. Como nos ensina Veiga-Neto (2001), a 

diferença é algo que machuca. Se não somos iguais aos outros na beleza fundamental, 

somos excluídos.  

Meu trajeto na escola foi abundantemente difícil por ser tímida. Por isso, tive 

bastante dificuldade no meu aprendizado, por causa da vergonha em tirar dúvidas na 

sala de aula. Desde minha época de infância tive esse olhar manchado a mim por ser 

tímida e achava que era diferente dos meus colegas de turma.  Ao pensar num padrão, 

buscava a beleza dos outros para eu mesma, por seguir uma norma em sociedade. Mas 

na faculdade foi um espaço de referência e amadurecimento da minha vida, onde 

comecei a viver num mundo bem diferente daquele que vivi na infância, porque para ser 

diferente não é necessário ser fisicamente igual aos outros (pessoas). E, então, tive o 

privilégio de deixar o preconceito que carreguei desde minha infância de lado.  

 Em relação à experiência vivenciada em como conviver com diferença, pude 

aprender a ter um novo olhar para a vida e para o mundo, de forma que todos os termos 
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aparentemente iguais nem sempre devem ser assimilados como únicos e mais valiosos. 

Somos seres que pensam de maneira diferente, com olhares diferentes, vestimos 

diferente. Como poderemos seguir um padrão de normalidade único? 

Há relação da timidez com a diferença. Há uma constante preocupação com a 

caminhada da diferença que vivemos neste mundo, pelos olhares da experiência dos 

diferentes, pois conforme salienta Larrosa (2011, p.8): 

 

O fato de a experiência ter o ex de exterior também esse per que é um 

radical indo-europeu para a palavra que tem que ver com travessia, 
com passagem, com caminho, com viagem. Portanto a experiência 

supõe uma saída de si para outra coisa, um passo para outra coisa, 

para esse ex de que falamos antes, para esse isso de “isso que me 

passa”. 
 

O início de minha caminhada na universidade me despertou para a experiência 

do encontro comigo mesma a cada disciplina que cursei. Assim, aprendi a ter um outro 

olhar para mim mesma e para a sociedade. Um olhar mais generoso. Nem sempre tive o 

mesmo corpo e esse olhar.  

Pensar o olhar excluído no espaço social me despertou para discussão de um 

projeto de educação para todos. E considero que o processo de inclusão teria questões 

importantes, especialmente quanto a incluir os ditos diferentes, com o paradigma do 

olhar manchado do cérebro para o mundo, reproduzindo várias formas de ver e pensar o 

mundo. E, assim, a escola e a uniformização dos alunos, como se todos fossem aprender 

da mesma forma e no mesmo lugar, gera um enviesamento do nosso olhar sobre o que é 

ou não normal. 

A escola tem que preparar em relação ao outro sem diferenciar, classificar e 

rotular os ditos diferentes porque o espaço,é um lugar para aprendermos a conviver com 

outros de culturas, raças e religiões diferentes. Ou seja, a escola é a instituição que têm 

que estimular o respeito e a solidariedade. Ao discutir sobre inclusão para encontrarmos 

caminhos de incluir os diferentes de uma forma harmoniosa, temos a idéia de que 

conviver é difícil, mas que, muitas vezes, pressupõe renovar o que nós mesmos 

entendemos por inclusão. 

Muitas vezes os alunos aprendem em casa a intolerância e a reproduzem porque 

aprendem a não respeitar os diferentes. Para estes casos, a escola é fundamental. O 

papel da escola deve se centrar em dar-se apoio aos ditos diferentes e ensinar os alunos 

a respeitar os diferentes.  
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Me questiono sobre meu olhar nesta prática e sobre este sujeito manchado nesta 

lógica. Me inundei por esse discurso mas é hora de enxergar o caminho de minha vida a 

partir de mim mesma. Foi assim que veio o tema de TCC. Graduada em Pedagogia não 

poderei deixar de ter este enfrentamentos. A prática vai me fazer lidar com isto sempre. 

Como a possibilidade de repensar e construir novas perspectivas enraíza-se em mim, 

haverá necessidade de ressignificação. Acredito no ser e ver do dicionário no sentido de 

atribuir novo olhar pela forma cor, em uma ótica do primeiro olhar do eu para outro. 

As palavras resgatam várias experiências vivenciadas e as memórias contadas 

pelos nossos avós. Quando eu era pequena ouvia deles as brincadeiras que brincamos 

com eles, com primos e tios. Em minha vida é normal sair para conversar com os 

outros. O problema sempre foi passar do portão de minha casa para estas conversas. Do 

portão para fora já muda meu olhar e me sinto com baixa autoestima. Vem aquele 

pensamento de que o outro me olha com olhos rotulados.  

Conversar com outro me gera angústia. Se começo a conversar com outro e este 

não tiver olhando para dentro de meus olhos, já logo vem aquele pensamento que ele 

não está dando ouvidos para aquilo que estou falando. O outro me chama para participar 

de algum projeto, fico toda animada em ajudar nas coisas, mas, quando eu vou, me dá 

uma vontade de desistir e não volto mais. Vem em meu pensamento “não vai” e não 

vou. Logo vem em meu pensamento de que falaram mal de mim, e não quero mais 

voltar.  

Quando estava em grupo, onde começavam todos a brincar e eu não conseguia 

entrar na brincadeira, já pensava que eles não estavam dando atenção para mim e não 

queriam que eu brincasse. Também quando vou algum lugar, na primeira vez em que 

chego atrasada e tem lugar na frente e não atrás, só quero ficar atrás porque tenho 

vergonha de entrar e sentar na frente, mesmo que tenha que ficar em pé só para não ficar 

na frente. 

 E quando estou na rua ou em outros lugares em que há movimento e estou com 

alguém, não gosto de conversar por causa das pessoas rirem de mim. Ou senão, às vezes 

falava bem baixinho para ninguém ouvir como também não gostava de falar na escola 

porque achava que os alunos iam rir de mim, mesmo na faculdade. A timidez tomou 

parte de minha vida, onde todos estes problemas me tornaram hábitos. Há anos e anos 

venho tendo dificuldade de me relacionar com a sociedade. O problema é que vejo que 

muitas vezes não é um problema da sociedade propriamente, mas da forma como meus 

olhos vêem o mundo social. 
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3.2 Compartilhando medos e angústias 

 

O medo me faz pensar que “isso não me passa”. O ‘isso’ é “algo que me dá 

medo”, “algo que não consigo”, “algo que é fútil” e “algo que não pode”. O medo me 

causa uma situação horrível, de forma que olho para mim mesma e digo que sou fútil, 

que não consigo, que não posso. O medo me faz insegura diante do mundo. 

 A timidez me faz retrair diante da sociedade.  Quando estou em sociedade, o 

medo me coloca barreiras de forma que não consigo transmitir minhas palavras. É como 

se colocasse uma chave e desses várias voltas para não abrir minha boca. O olhar que 

vem para mim mesma é do “sou diferente” porque não consigo dialogar com o público e 

acabo me colocando como um lixo na sociedade, como se não servisse para nada, nem 

para reciclagem. Assim, venho a dizer que olho para o que escrevo e penso que não tem 

sentido algum minhas palavras. Levo em consideração que não sou capaz. A timidez 

não me faz acreditar e nem valorizar as palavras que escrevo. É como se não tivessem 

significado algum.  

Pensar nas palavras não é procurar significados negativos para nós: é passar 

coisa positivas e negativas. É tentar fazer mais coisas que nos dão prazer, algo que 

vamos conseguir como diz Larrosa (2002): 

 

Eu creio no poder das palavras, na força das palavras, creio que 
fazemos coisas com as palavras e, também, que as palavras fazem 

coisas conosco. As palavras determinam nosso pensamento porque 

não pensamos com pensamentos, mas com palavras, não pensamos a 

partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de 
nossas palavras. “E pensar não é somente “raciocinar” ou “calcular” 

ou “argumentar”, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é 

sobre tudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece.” 
(LARROSA, 2002, p 21) 

 

As palavras podem ter sentidos positivo como negativos. Assim, se não 

consigo dar um sentido positivo em me relacionar para o mundo, só acharmos que 

transmite algo negativo e que minhas palavras não têm valor para o mundo. De mesma 

forma que a força da palavra pode dizer que não sou capaz de ensinar, que sou pobre, 

pode, de outro lado, dizer que tenho algo a ensinar, que sou rico e que tenho muita coisa 

para receber. (isso!) 

A palavra é como se fosse um trem bala que vai passando no túnel do tempo, 

resgatando aquelas experiências que tivemos em nossas vidas que nós relembramos no 
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presente para não esquecer no futuro. Paulo Freire (1989) disse que “a leitura de mundo 

precede a leitura da palavra” e deste não podemos prescindir de continuar da leitura 

daquele.  

A linguagem da realidade se prende dinamicamente por sua leitura crítica que 

implica a percepção das relações entre texto e contexto. E ao ir escrevendo este texto, o 

ato de ler veio dando em possibilitando em mim uma experiência existencial. 

Primeiramente a leitura mundo, do pequeno mundo em que me movia; depois a leitura 

da palavra que veio desde minha escolarização. E fui à leitura do mundo. Ao escrever 

algum contexto temos que elaborar a leitura mundo para executarmos a escrita mundo.  

O mundo da leitura é importante para se fazer uma escrita tranquila de mundo 

com as memórias vividas, ou que nós vamos vivenciar em nossas caminhadas. As letras, 

as palavras que elaboramos em nossos textos de histórias vivenciadas ao mundo teriam 

significados nos contextos escritos e lidos para que haja importância ao ato de ler nossas 

histórias.  

Paulo Freire (1989) nos faz compreender como fazermos uma leitura de texto 

sem ser mecanicamente memorizada. Nos traz uma visão mágica da palavra escrita. 

Temos que qualificar a possível visão mágica de um texto ou palavras sem mecanizar, e 

procurarmos fazer de minhas experiências com os textos um aprender a valorizar 

minhas memórias vivenciadas durante a vida. 

 

3.3 Minha Experiência com as Palavras 

 

Destaco meu medo de contar minha história ao achar que as pessoas não 

estariam dando a importância para o que estou falando. Venço, com este trabalho, a 

timidez que me faz olhar para as palavras que escrevo, como se não tivessem 

significado, como se eu não fosse capaz de escrevê-las. Paulo Freire (1989) nos ensinou 

que o resultado de uma página escrita diante de nós nem sempre diz algo. Pode ser 

meramente algo cadenciado, mecânico e enfadonhamente soletrado. Ler e escrever 

exige dar significado ao contexto de quem está escrevendo. Como dito, a leitura da 

palavra que lemos vai escrever o mundo com significado. 

Segundo Paulo Freire (1989) o aspecto importante da relação dinâmica da leitura 

da palavra, com a leitura da realidade, pode ser relacionado ao que tratamos como 

experiência. Neste sentido, quando fazemos uma leitura de um texto, precisamos ir além 

das palavras escritas. A experiência não se constrói com simples leitura de palavras, 
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mas com o como estas me atravessam, fazem parte de encontros, de conversas com os 

outros e comigo mesma.  

 

3.4 Minha Experiência em Grupos 

 

Muitas vezes a experiência de ficar em grupos de trabalho, família ou amigos, se 

torna complicado para mim porque fico com vergonha de expor minhas palavras. Minha 

exclusão se dá por mim mesma, por causa de minha timidez. Me faço insegura e tenho 

vergonha de expor minhas palavras para a sociedade.  

Segundo Veiga Neto (2001), não um corpo, mas toda uma fração social para que 

depois, siga que qualquer corpo desta fração é normal ou anormal pelo simples fato de 

pertencer a tal fração. Isto equivale a dizer que o critério de entrada não é o mais o 

corpo (em sua morfologia e comportamento), mas sim o grupo social a que esse corpo é 

visto como indissoluvelmente ligado. 

A timidez atrapalha o meu olhar de frequentar um grupo social, assim como a 

timidez coloca barreiras no meu olhar para meu comportamento diante público. Desta 

forma acabo tendo olhos para mim como uma pessoa  anormal. Assim, antecipo os 

juízos negativos dos outros. Desta forma, vem em meu pensamento que a sociedade tem 

dois grupos, normal/anormal, porque os olhos do “eu” olham para a norma que me 

coloca ao grupo da anormalidade, e por causa desse olhar preconceituoso me afasto de 

amigos e familiares.  

Os problemas dos olhos do eu não são os mesmo do outro, que muitas vezes o eu 

acha que o erro só vem do outro, nunca vem do eu, e sempre que a algo de elogio só 

pode ser para o eu e não do outro. Como também um dos grandes problemas em 

participar do trabalho em grupo é o medo do errar, de modo que na hora que eu vou me 

apresentar meus saberes diante ao grupo me causa insegurança. Tenho medo de 

apresentar minhas palavras e fugir do assunto ao qual o grupo está discutindo. 

Reforço que pais e professores da pré-escola devem incentivar as crianças a 

dialogarem com seus coleguinhas vizinhos e de sua turma da escolinha, para que 

quando crescerem não fiquem constrangidos em participar dos grupos escolares e 

sociais. Estou dizendo estas palavras porque aconteceu comigo. Eu só queria ficar no 

meu canto e meus pais e professores nunca me incentivaram em me dialogar com meus 

primos e colegas.  
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Os transtornos de ansiedade e a dificuldade afetiva de me relacionar na vida 

escolar, familiar e social me fizeram criar rótulos sobre mim, para mim e para os outros 

darem a mim. A timidez é algo que acaba me silenciando diante ao convívio escolar, 

familiar e social. É uma luta para não deixar que a timidez silencie minhas palavras 

diante do mundo social. Assim como não é vergonha dizer minhas palavras diante ao 

público, se elas estão certas ou erradas, é apenas uma troca de conhecimento do eu com 

outro. 

O silêncio é algo que me incomoda. Significa o bloqueio de minhas falas. O 

silêncio me calou no convívio social durante toda a minha vida e, por causa da timidez, 

vivi com medo, como se o mundo fosse uma onça que se chegasse perto dela fosse me 

engolir inteira. Mas estou exercitando a convicção de que o mundo não é um bicho de 

sete cabeças... 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho me fez refletir sobre a minha própria experiência com a timidez, o 

que me permitirá ser uma profissional capaz de entender melhor meus alunos e alunas. 

Enfrentar nossas experiências negativas é um exercício formativo importante. 

Percebo a necessidade de vivenciar com fôlego as palavras que me são dirigidas, como 

alguém com timidez, sensível, vulnerável, mas exposta a transformação.  

Esse trabalho traduz a minha experiência com a timidez. Os estudos me 

apontaram que a oportunidade de experiência nos amplia o repertório como sujeitos de 

aprendizagem e em desenvolvimento. A escola também tem sua parcela de contribuição 

no desenvolvimento do indivíduo, mais especificamente na aquisição do saber e no 

respeito à diversidade. 

Superar os sentimentos negativos decorrentes da avaliação do mundo sobre nós 

mesmos depende de buscar as fontes que originam essas sensações. E, por vezes, será 

necessária uma ajuda qualificada de um profissional, seja da educação ou da saúde.  

A timidez me faz retrair diante da sociedade, mas também me faz dominar as 

palavras para me relacionar com o público. O medo que vem com a timidez pode me 

colocar barreiras para transmitir sentimentos em palavras, mas a esperança na educação 

e no trabalho com a educação me ajudarão a enfrentá-lo. 
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