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Alunos tímidos precisam de abordagem que respeite a introspecção 

 

Nada de preconceito com os tímidos. Quando se fala em escola do futuro, chama atenção as propostas 

de mudanças pedagógicas que impactam diretamente o comportamento dos estudantes, cada vez mais 

inseridos em situações interativas. Para frente, prometem-se ainda mais métodos de aprendizagem 

compartilhada, espaços de convivência fora de quatro paredes e salas de aula invertida (Flipped 

Classroom), quando o aluno é o protagonista em uma discussão, tendo estudado antes a matéria e vai 

para a aula apenas para aprofundar o aprendizado com professor e colegas. São práticas e didáticas 

que são eficientes em alguns casos, mas podem prejudicar estudantes com tendência introspectiva. 

 

A cultura da colaboração e autoexposição forçada acaba subvalorizando os introvertidos, segundo a 

escritora e conferencista norte-americana Susan Cain, autora do livro “O poder dos quietos”. A 

palestrante, que tem uma apresentação de sucesso em um TED Talk (Quiet: The Power of Introverts in 

a World That Can’t Stop Talking ), alerta para a falta de respeito aos diferentes perfis de estudantes 

dentro da escola – algo que pode prejudicar os introvertidos – quase um terço da população. 

 

Da mesma forma como seria uma violência obrigar um canhoto a ser destro, e vice-versa, não respeitar 

a introspecção de alunos com essa tendência pode empobrecer a convivência. Nesse cenário, a escola 

tem o desafio de permitir que os alunos mais inibidos possam se expressar de forma diferente, mesmo 

que não seja pela palavra. 

 

“A criança mais silenciosa tem papel dentro do grupo também, importante para o equilíbrio”, explica a 

psicóloga e filósofa Alba Regina Bonotto.“As mais introspectivas falam pouco, mas servem para dar 

força para os que falam mais. Professores ou alunos que não sabem lidar com o silêncio são mais 

barulhentos e acabam projetando naquela pessoa fantasmas e medos. A pessoa introspectiva serve 

para revelar o outro.” 

 

Alerta vermelho 

As especialistas lembram que a introspecção só pode ser considerada um inconveniente ou um 

problema se levar o aluno ao isolamento, impedindo-o de fazer amigos, de transitar entre diferentes 

papeis que podem lhe ser atribuídos ou de enfrentar os inúmeros desafios presentes nas diferentes 

atividades escolares. “Se você acha que sua timidez faz com que você deixe de fazer coisas que 

deseja, então é hora de falar com alguém sobre isso. Às vezes pode ser fobia social, caso em que a 

pessoa nem sai mais de casa. No caso do autismo aparecem outros componentes, como diminuição de 

afetividade, dificuldade de contato visual, problemas de comunicação, comportamentos repetitivos”, 

aponta Lidia Weber, professora sênior do Doutorado em Educação da UFPR e autora de 13 livros, 

como “Professores e estilos de liderança” (Editora Juruá). 
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Mais do que uma característica que pode ser vista como defeito ou qualidade, a introspecção e os 

momentos de silêncio são fundamentais para o aprendizado. A professora do Departamento de 

Psicologia Educacional da Unicamp, Ana Archangelo, lembra que a instituição escolar é, por definição, 

um espaço que requer grande investimento cognitivo e afetivo por parte de todos e que aprender (e 

ensinar) envolve processos internos complexos, como o contato com a frustração por não se saber 

tudo. “Todos nós precisamos de experiências compartilhadas, de troca e de cooperação, que envolvam 

claramente a figura do outro. Mas há muito movimento na introversão, investimento psíquico, que nos 

permite maior contato com os processos de transformação que nos movem”, diz. 

 

A ciência de olho nos introvertidos 

Mais do que resultado da educação e dos estímulos recebidos, a introversão ou timidez tem sido 

apontada pela ciência como fruto de características genéticas e neurológicas. Há mais de 30 anos, o 

psicólogo Jerome Kagan, da Universidade Harvard, acompanhou 500 bebês avaliando seu crescimento 

e a intensidade do choro, a taxa cardíaca, pressão e temperatura. Observando a diferença de perfil, 

entre bebês reservados e extrovertidos, verificou diferenças biológicas, ocasionadas pelas funções da 

amígdala (região do cérebro). A amígdala também foi destaque em pesquisa da Universidade de 

Vanderbilt, que demonstrou que essa área primitiva influencia um comportamento mais inibido nas 

pessoas, e emoções como o medo e a ansiedade. 
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