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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta como objetivo principal elucidar as implicações que a timidez pode 

causar na vida das crianças, além, do prejuízo escolar. As crianças que não desenvolvem um 

repertório adequado para se relacionarem tendem ao isolamento e podem apresentar queixa de 

baixa autoestima e timidez no desenvolvimento sócio emocional. A relação com a família tem 

grande contribuição no desenvolvimento e na formação dos conceitos, bem como, no desempenho 

escolar. O ambiente escolar é um local essencial na obtenção de habilidades sociais, onde, pais e 

professores, necessitam ser cautelosos ao repertorio das crianças colaborando para o sucesso de 

sua socialização. Foi realizado um estudo teórico através de livros, monografias e artigos de autores 

especializados no tema abordado. Estudos demonstram que timidez infantil não é uma doença, mas 

uma característica da individualidade da criança, que, entretanto, se torna uma dificuldade 

significativa quando passa dos limites de normalidade prejudicando a criança em seu convívio 

social. Portanto, orienta-se assim que especialmente os casos de timidez mais acentuados venham 

a ser tratados clinicamente.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem sua relevância se considerarmos que estudos sistemáticos sobre a timidez 

são recentes, de poucas décadas, e com desafios e demandas atuais de uma sociedade que se 

modifica rapidamente, torna-se necessário um olhar para as crianças que muitas vezes tentam ficar 

no anonimato, prejudicando a própria socialização (CABALLO; SIMÓN, 2015). 

Abrantes (2006) define como comportamento socialmente habilidoso o conjunto de 

comportamentos emitidos por um indivíduo em um contexto interpessoal que expressa os 

sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos de um modo adequado à situação, respeitando 

esses comportamentos nos demais, e que geralmente resolve os problemas imediatos da situação 

enquanto minimiza a probabilidade de futuros problemas. 

Deficits nessas habilidades podem ser recuperados através do treinamento de habilidades 

sociais, pois já são diversos os formatos de trabalho destinados a tímidos, visando o 

aperfeiçoamento da competência individual e interpessoal em interações sociais (ABRANTES, 

2006). 

Ser tímido é ter medo de pessoas, especialmente daquelas que por qualquer motivo 

constituem uma ameaça no plano emocional: os estranhos, pelo fato de serem uma novidade e um 

fator de incerteza; as autoridades, por exercerem poder; e os membros do outro sexo, por 

representarem a possibilidade de encontros íntimos (AXIA, 2003).  

O processo de aprendizagem é social, o foco da nossa atenção desloca-se, então, para as 

interações e os procedimentos de ensino tornam-se fundamentais. Sendo, o que se fala, como se 

fala, em que momento e por quê; da mesma maneira que, o que se faz, como se faz, em que 

momento e por que se faz, afetam profundamente as relações professor-aluno, influenciando 

diretamente o processo ensino aprendizagem (CABALLO; SIMÓN, 2015). 

É importante esclarecer que, trata-se de uma temática relacionada com várias áreas da 

psicologia, especialmente a clínica, a escola, a social e a organizacional e não apresenta como 
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finalidade o aprofundamento sobre os construtos salientados até então, mas sim uma análise 

tratando dos principais tópicos e características que envolvem a timidez (SANTOS, 2014). 

A timidez na infância é um fenômeno considerado como aspecto para o qual se presta pouca 

atenção tanto por parte das famílias como dos professores, entre outros. Assim, em uma 

determinação de características os autores citados apontam que a timidez é um problema 

internalizado (comportamentos inadequados que se expressam para dentro) e de inabilidade social. 

Por ser um problema que não altera ou perturba o ambiente, não são identificados de início 

(CABALLO; SIMÓN, 2015).  

De tal modo, foram elaborados para a concretização deste trabalho, bem como para o 

provável alcance dos objetivos traçados, dados originados do levantamento teórico. De acordo com 

esses pressupostos o trabalho foi desenvolvido por partes, composto de uma introdução que 

apresenta o tema, os objetivos e a justificativa. 

De acordo com o tema, segundo Caballo (2015), a timidez refere se a um conjunto de 

fenômenos de naturezas diversas e, de certo modo, confuso, e na revisão bibliográfica podem ser 

vistos problemas terminológicos e conceituais existindo uma falta de acordo com relação à 

definição e delimitação do tema.  

É composto por um segundo titulo que aborda os aspectos conceituais e tipos de timidez que, 

segundo o dicionário ser tímido é ser difícil de abordar, por uma questão de acanhamento, 

prudência ou desconfiança. O terceiro título aborda a timidez infantil, seu desenvolvimento 

humano e suas relações enfatizando o desenvolvimento humano não apenas influenciado pela 

questão biológica, mas também pelas questões psicológicas e sociais. 

 O quarto titulo esclarece sobre, à timidez na infância, seu desenvolvimento humano, o 

contexto familiar e escolar. De acordo com Silvare (2008), além da família, a escola é um ambiente 

de fundamental importância para a aquisição de habilidades sociais. 

O próximo título esclarece a relação entre timidez infantil e a baixa autoestima, sendo 

considerada como fator determinante do êxito escolar, das relações sociais e da saúde mental. Em 

seguida, a metodologia que explana sobre as pesquisas bibliográficas consultadas e o penúltimo 

título oferece uma breve descrição das consequências finais da timidez, intervenções e tratamento. 

Finalmente, são apresentadas as conclusões do trabalho. 

Para tanto, a finalidade do presente trabalho visa colaborar para a atuação do psicólogo e 

demais profissionais que trabalham com esse tema, na orientação aos pais em ajudar os filhos 

expondo-os gradualmente e gentilmente às situações e pessoas pouco familiares. Entretanto, em 

alguns casos, além do empenho dos pais, professores e responsáveis, torna-se necessário a ajuda 

de um profissional na área da saúde mental.  
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Este trabalho trata-se de pesquisa bibliográfica, os estudos foram realizados em livros, 

biblioteca virtual e artigos de autores especializados no assunto. 

Enfim, trata-se, por conseguinte, de um fenômeno recorrente no âmbito das relações humanas 

e que merece uma maior dedicação das ciências que se ocupam do comportamento dos indivíduos, 

especificamente da Psicologia.  

 

2. ASPECTOS CONCEITUAIS E TIPOS DE TIMIDEZ 

 

2.1 CONCEITOS DE TIMIDEZ 

 

Segundo Abrantes (2006), a palavra tímida surgiu pela primeira vez num poema anglo-

saxônico escrito por volta do ano 1000 D.C., tendo como significado que assusta facilmente.  

De acordo com o dicionário Aurélio, a condição da pessoa tímida, se trata de uma inibição; 

estado de quem tem vergonha de se expor, acanhamento, prudência ou desconfiança. 

O termo timidez segundo Caballo e Simón (2015), refere se a um conjunto de fenômenos de 

naturezas diversas e, de certo modo, confuso, e na revisão bibliográfica podem ser vistos problemas 

terminológicos e conceituais existindo uma falta de acordo com relação à definição e delimitação 

desse conceito. 

 Nesse aspecto, quando se faz referência aos problemas de relação interpessoal relacionados 

à baixa taxa de interação com os pares, Caballo e Simón (2015, p.272) pontuam que, os mesmos 

unindo à ansiedade social, aparecem múltiplos termos, entre os quais assinalamos timidez, 

retraimento social, inibição, introversão, isolamento, falta assertividade e solidão. De acordo com 

os autores esses termos muitas vezes são usados de forma arbitrária ou com significados diferentes. 

A palavra timidez segundo Axia (2003), deriva do latim timiditas, que possui a mesma raiz 

do timor e significa medo, nesse caso sob o ponto de vista biológico, a timidez é avaliada com 

tendência a se sentir medo diante de pessoas estranhas e em determinadas ocasiões sociais 

desconhecidas. Segundo a autora, a timidez surge mediante sensação de tensão e inibição diante 

das diversas situações do seu contexto social. 

Na continuação Axia (2003), caracteriza a timidez em três acontecimentos interiores que 

ocorrem concomitantemente discriminados a seguir: O primeiro é a predisposição para sentir medo 

em algumas circunstâncias sociais. O segundo é a intensa consciência de ter medo, onde a pessoa 

não consegue se libertar do pensamento referente as mudanças fisiológicas que estão acontecendo, 
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como também não consegue se livrar de sua condição emocional. Sendo o terceiro fator a 

experiência referente embaraço ou vergonha diante do acontecido. 

 

Segundo Caballo e Simón (2015) e Dalgalarrondo (2008), não existe referência no sistema 

de classificação diagnóstica DSM-5 e CID-10 sobre a timidez, no entanto, se encontra em um 

variado número de patologias e transtornos a existência de antecedentes de timidez e de isolamento 

social. 

 

2.2. TIPOS DE TIMIDEZ 

 

De acordo com Axia (2003), são dois os tipos de timidez, a denominada timidez situacional 

e a timidez crônica. Na timidez situacional ocorre uma manifestação em certas situações peculiares, 

onde, por exemplo, o indivíduo tímido não consegue se relacionar com pessoas do sexo oposto ou 

com autoridades e apresenta dificuldades em apresentar um trabalho escolar ou falar em público. 

Quanto à timidez crônica, sua manifestação ocorre em todas as formas de relacionamento 

social. Nesse caso, a pessoa tímida não consegue interagir com outras pessoas, principalmente 

estranhos, bem como falar em público ou diante de autoridades.  O indivíduo com esse tipo de 

timidez sente ansiedade quando precisa realizar alguma coisa na presença de outras pessoas, 

ficando incapacitada de agir (AXIA, 2003). 

Segundo Caballo e Simón (2015), as crianças apresentam uma baixa taxa de interação 

simplesmente porque preferem estar sós a estar com os outros. Fala-se em baixa sociabilidade para 

referir à criança que tem uma boa motivação de aproximação social, mas, não necessariamente um 

grau de evitação.  

Crianças que recebem poucas escolhas e muitas rejeições, nesse ponto, quando uma criança 

é querida, aceito ou rejeitado em seus grupos de pares. Essas medidas através de estratégias chamou 

a atenção dos estudiosos do comportamento infantil como um fator de risco significativo. Existe 

um grupo de crianças que tem baixa frequência de interação social e isso devido ao fato de 

apresentarem uma baixa aceitação social e serem excluídas ou esquecidas pelos colegas 

(CABALLO; SIMÓN, 2015). 

Caballo e Simón (2015) sugerem diferenciar entre o comportamento da criança tímida e da 

criança agressiva, bem como, as respostas dos outros a esses comportamentos: aceitação, 

ignorância ou rejeição. O retraimento de tipo passivo-ansioso é o perfil de uma criança que está 

isolada em seu grupo. 
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De acordo com Caballo e Simón (2015), o medo de estranhos em situações não familiares 

parece ser um traço temperamental estável desde a primeira infância, sendo, especifico da timidez 

temporal. No caso da rejeição ou ignorância é o perfil de uma criança que esta isolada por seu 

grupo e sofre rejeição ou abandono.  

O comportamento tímido pode ser contemplado ao longo de um continuo, onde existe uma 

graduação no nível da gravidade, encontrando-se desde problemas leves e moderados até 

transtornos muito graves (CABALLO; SIMÓN, 2015). 

Segundo Caballo e Simón (2015) e Axia (2003), existe ainda um tipo de timidez, onde o 

indivíduo tímido por não se se sentir confiante em si mesmo e não ter determinadas habilidades, 

ele expressa certa agressividade para esconder sua timidez.  

 

3. TIMIDEZ NA INFANCIA 

 

3.1 O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SUAS RELAÇÕES 

 

De acordo com Axia (2003), há pessoas que nascem tímidas e pessoas que nascem muito 

sociáveis. Existem ambientes que conspiram ativamente contra os tímidos e os martirizam, e 

existem ambientes que são perfeitos para eles, as experiências iniciais de vida excessivamente 

frustrantes e desalentadoras, que levem a criança a desacreditar nas atenções e nos cuidados que 

os adultos lhe dispensam. 

Santos (2014) enfatiza que, um repertório social empobrecido pode constituir em um sintoma 

ou correlato de problemas psicológicos, podendo se expressar como dificuldades interpessoais na 

infância. Tais dificuldades podem ser classificadas, na psicopatologia infantil, em dois grandes 

grupos de comportamentos: os externalizantes (que se expressam predominantemente em relação 

a outras pessoas) e os internalizantes (que se expressam predominantemente em relação ao próprio 

indivíduo).  

De acordo com Gomide (2003), a família presente em todas as sociedades, é um dos primeiros 

ambientes de socialização do indivíduo, atuando como mediadora principal dos padrões, modelos 

e influências e também considerada a primeira instituição social que, em conjunto com outras, 

busca assegurar a continuidade e o bem-estar dos seus membros e da coletividade, incluindo a 

proteção e o bem estar da criança.  

A família é vista como um sistema social responsável pela transmissão de valores, crenças, 

ideias e significados que estão presentes nas crianças e, portanto, um impacto significativo e uma 
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forte influência no comportamento dos indivíduos, especialmente das crianças, que aprendem as 

diferentes formas de existir, de ver o mundo e construir as suas relações sociais (ZIMBARDO, 

2002). 

Em suma, Santos (2014) menciona que, a família hoje não é mais vista como um sistema 

privado de relações, ao contrário, as atividades individuais e coletivas estão intimamente ligadas e 

se influenciam mutuamente. O que ocorre na família e na sociedade é sintetizado, elaborado e 

modificado provocando a evolução e atualização dela e de sua história na sociedade.  

A família também é a responsável pela transmissão de valores culturais de uma geração para 

outra. Essa transmissão de conhecimentos e significados possibilita o compartilhar de regras, 

valores, sonhos, perspectivas e padrões de relacionamentos, bem como a valorização do potencial 

dos seus membros e de suas habilidades em acumular, ampliar e diversificar as experiências e 

assegurar a continuidade biológica, as tradições, os modelos de vida, além dos significados 

culturais (EISEN, 2008). 

 De acordo com Santos (2014), há evidências de que se a criança desenvolver um amplo 

repertório de habilidades sociais terá mais probabilidade de estabelecer, futuramente, relações 

sociais mais saudáveis e com menor risco de rejeição por seus pares. Os primeiros sinais da timidez 

podem ter inicio ainda na infância, no momento em que a criança começa a distinguir o conhecido 

do desconhecido, e podendo passar despercebidas. 

Neste sentido, o ambiente familiar pode desempenhar um papel importante para a 

socialização de uma pessoa tímida. As crianças tímidas fugirão de interações sociais ainda que 

irracionalmente. O relacionamento com colegas é parte importante do desenvolvimento social e 

emocional. As crianças aprendem habilidades específicas a partir da interação com os colegas 

(SANTOS, 2014). 

De acordo com Santos (2014), as principais manifestações do comportamento retraído na 

infância são as seguintes: a) déficit ou carência de comportamentos de interação com pares ou 

adultos; b) comportamentos de ansiedade, temor, preocupações e pensamentos negativos diante de 

situações interpessoais habituais e de situações que impliquem avaliação; c) problemas relativos 

ao conceito de si mesmo e à afetividade. 

 Podem apresentar, entre outros: baixo autoconceito, autoestima e autoavaliação negativas, 

tendência a subestimarem-se, sentimentos de inferioridade, alto grau de auto exigência e 

autocrítica, hipersensibilidade, emocionalidade excessiva, tristeza ou depressão, sentimento de 

culpa ou auto percepção negativa da própria competência social (SANTOS 2014).   

Em estudo, Axia (2003), enfatiza que Jerome Kagan, professor de psicologia do 

desenvolvimento na Universidade de Harvard, reconhecido como o maior estudioso das origens 
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biológicas da timidez, assegura existir diversas formas pelas quais uma criança pode tornar-se 

tímida, à medida que ela cresce, as causas se multiplicam e são mais variadas.  

A timidez de uma criança de 2 ou 3 anos é provavelmente de origem biológica. Uma criança 

de 9 ou 10 anos não mais é necessariamente de origem biológica, ela pode torna-se tímida porque 

é muito ligada ao lar, ou porque não pode praticar esportes, ou porque fala uma língua estranha 

(AXIA, 2003). 

Magalhães (2010) ressalta que, um dos principais problemas da pessoa tímida é a forte 

percepção de medo e que não deve ser meramente ignorada, ou brilhantemente administrada. Esse 

medo está internalizado na consciência de si, exatamente quando a pessoa gostaria de prestar o 

mínimo de atenção possível a si mesma e a seus movimentos internos.  

A atenção da pessoa tímida não deve estar vinculada da percepção do próprio estado interior. 

“A pessoa tímida está, por assim dizer, cravada a um eu que sofre uma reação emotiva 

desagradável. É a penosa consciência de si, de um eu imerso em problemas, que está bem no centro 

da timidez” (AXIA, 2003, p.18 e 19). 

 

 3.2.  TIMIDEZ INFANTIL NO CONTEXTO FAMILIAR 

 

Segundo Caldas (2005), um dos primeiros ambientes de interação da criança é a família, 

sendo, presente em toda a sociedade, atuando como mediadora dos padrões e modelos culturais. A 

família é observada como um princípio social e responsável em transferir significados existentes 

nas culturas como os valores, os ideais e suas crenças, bem como, garantir a proteção e o bem-estar 

da criança e da sociedade.  

A partir de determinados conceitos morais, os pais, orientam seus filhos desenvolvendo 

comportamento de autonomia, responsabilidade e também, reduzir as condutas inadequadas das 

crianças. Diferentes estratégias e procedimentos são adotados pelos pais para nortear o 

comportamento de seus filhos utilizando-se, de práticas educativas e partindo desse pressuposto de 

interação entre pais e filhos é que a criança aprende sobre padrões morais da sociedade (CALDAS, 

2005).  

Em concordância, Magalhães (2010), mencionam que a família contribui significativamente 

na educação dos filhos, como é fundamental no desenvolvimento dos mesmos. Segundo os autores, 

a qualidade do relacionamento familiar implica na construção da autoimagem que repercute no 

autoconceito positivo.   

Os métodos educacionais utilizados pelos pais para com os filhos poderão desenvolver 

condutas pró-sociais, como antissociais, dependendo da intensidade com que os pais empregam 
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determinadas práticas educativas. Os métodos educacionais aplicados pelos pais é a base para a 

construção do autoconceito, isto é, o conhecimento da criança de sua capacidade e sobre si mesma 

(LIBORIO, 2010).  

De acordo com Caldas (2005), as condutas educativas positivas dos pais são definidas da 

seguinte forma: acompanhamento positivo, sendo: 1) o uso correto da atenção e a divisão de 

vantagens, a definição apropriada de regras, o investimento permanente e garantido de afeto. 2) 

Comportamento moral, que remete o aumento da empatia, da ponderação de reconhecimento de 

mérito, do compromisso, dos afazeres, da bondade e do entendimento do que é correto e do que é 

ilícito em relação a drogas, álcool e prática de sexo seguindo o modelo dos pais. 

As condutas educativas negativas, segundo Caldas (2005), são definidas em: 1) Negligência, 

ausência de cuidado e de amor; 2) Agressão física e psicológica que representa lesão corporal e 

intimidação de desamparo da criança; disciplina negligenciada, inclui o descuido das normas 

impostas. 3) Repreensão de modo inconsciente, caracterizado pelo estado emocional em que os 

pais se encontram no momento em castigar ou elogiar. 4) Acompanhamento negativo, incide pelo 

exagero de ensino independente do cumprimento resultando em um ambiente agressivo.  

Na concepção de Liborio (2010) a família atualmente se revela como um conjunto de 

atividades tanto individuais quanto coletivas, e não como um sistema privado de relações, portanto 

essas atividades se encontram intimamente vinculadas, comunicando-se reciprocamente. Os 

autores enfatizam que, nesse aspecto a família é responsável em transmitir os valores culturais que 

se perpetuam por gerações. 

De acordo com Caldas (2005), as vivencias familiares contribuem para as várias formas de 

autoconceito. Segundo o autor, um dos subsídios da dinâmica nas interações familiares que aparece 

com frequência junto com a constituição das reproduções sobre si mesmo é o apoio emocional 

oferecido pela família. O autor enfatiza que o apoio emocional e social oferecido pelos pais é 

firmado de maneira segura, ligada à observação de eficiência nas interações e motivações 

familiares. 

Para Caldas (2005), existem vários contextos interpessoais na vida familiar, os quais 

precisam ser enfrentados pela criança. Sendo assim, o esforço da criança em enfrentar as demandas 

apresentada pela família, sendo, contentamento ou conflitos. As causas que predispõe o 

desequilíbrio para cada indivíduo, mecanismos de proteção são visto como úteis para o 

restabelecimento do equilíbrio perdido e manifestação de eficiência, apesar da adversidade. 
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3.3. TIMIDEZ INFANTIL NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Na concepção de Gonçalves (2008) além da família, a escola é um ambiente de fundamental 

importância para a aquisição de habilidades sociais, se a escola ignorar o repertório de 

comportamentos sociais da criança, ou o seu desenvolvimento interpessoal, ela colabora para a 

conservação ou a gravidade de conflitos. Esses conflitos, além de se constituírem um problema em 

si mesmo, atrapalham a aprendizagem, comprometendo também sua formação social. 

De acordo com Caldas (2005), a escola contribuiu para a evolução da sociedade e da 

humanidade. Como um microssistema da sociedade, ela não apenas reflete as transformações 

atuais como também tem que lidar com as diferentes demandas do mundo globalizado.  

Na escola, o educador deve observar a criança em várias situações diárias e, com isso, analisar 

em quais momentos ela se sente mais ou menos à vontade para a criança ampliar seu conjunto de 

relações compartilhando sua vida com outras crianças e adultos, sendo de fundamental importância 

para a aquisição de habilidades sociais (DEL PRETTE, 2008). 

Santos (2014) descreve que, no contexto escolar, professores qualificam crianças tímidas 

como quietas e medrosas, geralmente não as identificam como indivíduos com problemas, sendo 

muitas das vezes valorizados como bons alunos, já que seus comportamentos não perturbam.  

De acordo com Santos (2014), o desenvolvimento sócio emocional se processa através de 

desafios próprios de cada etapa da vida. A resolução satisfatória ou o fracasso em uma dada etapa 

influenciam as etapas posteriores. Para Del Prett (2008) as crianças, a escola funciona como um 

marco de inserção que reproduz e atualiza o contexto sociocultural mais amplo, explicitando papéis 

sociais e exigências formais de aprendizagem e aquisições de habilidades, colocando-as em contato 

com novas oportunidades e proporcionando-lhes uma ampliação do universo de interação com 

adultos e crianças. 

De acordo com Del Prett (2008), a forma de aprendizagem das crianças, seu desempenho 

escolar e o valor a ele atribuído podem constituir-se em condições de proteção ou de 

vulnerabilidade para o desenvolvimento. O bom desempenho pode favorecer a superação de 

dificuldades e o envolvimento com projetos de vida que potencializam a autorrealização.  

Os problemas escolares, por sua vez, podem acentuar as dificuldades e as vivências de 

menos-valia, condições estas favorecedoras de outras dificuldades comportamentais e emocionais 

(SANTOS, 2014).  

Durante o período escolar, o ambiente familiar afeta diretamente o desempenho e o 

ajustamento à escola. Práticas educativas negativas, níveis elevados de conflito e vínculo afetivo 

frágil entre pais e filhos aumentam o risco para problemas emocionais e comportamentais. Por 
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outro lado, práticas educativas positivas, estruturação de regras e rotinas no lar, o suporte à 

autonomia, o envolvimento dos pais com a escolaridade dos filhos e a oferta de atividades sociais 

e enriquecedoras durante os anos da escola favorecem o bom desempenho escolar, sociabilidade 

na sala de aula, autorregulação e percepção de controle por parte da criança (AMARO, 2006).  

A experiência escolar, no aspecto positivo, proporciona trocas interpessoais que aumentam 

as chances de desenvolver um repertório diversificado de estratégias adaptativas para enfrentar de 

maneira autônoma os desafios da vida em comunidade. Por outro lado, no aspecto negativo, pode 

afetar o desenvolvimento com uma limitação de repertório, interferir negativamente na formação 

do senso de autoestima reduzindo suas chances de desenvolver um fator de resiliência frente a 

adversidades futuras e contribuir para aumentar a vulnerabilidade da criança, exposta a um 

ambiente físico e social estranho (CALDAS, 2005). 

  

4. TIMIDEZ INFANTIL E BAIXA AUTOESTIMA 

 

De acordo com Acampora (2016), a autoestima é a fonte do nosso poder pessoal, da 

capacidade que todo ser humano tem de influenciar e ser influenciado nas relações sociais. Em 

todos os tipos de relações a autoestima é o pano de fundo, pois ela determinará o modo como o 

indivíduo irá lidar com seu corpo, se emocionar e agir.  

Em situações de trabalho, por exemplo, pessoas com elevada autoestima tendem a ser mais 

ágeis, a falar assertivamente o que querem, a lutar pelos seus objetivos de modo claro. Alguém 

com autoestima alta acreditam em si mesmo, é o que quer ser, goza a vida e assume 

responsabilidades sem culpar os outros e sem se justificar pelas escolhas que faz (ACAMPORA, 

2016). 

A função democrática da família está integrada a desenvolvimentos na autoestima e um 

esclarecimento entre o apoio fornecido pela família e o andamento democrático com o autoconceito 

e as particularidades das relações impostas nas interações sociais (CALDAS, 2005).  

De acordo com Caldas (2005), em geral, a timidez está relacionada à escassa habilidade 

social, são na interação com os pares que se desenvolvem as habilidades sociais. Dessa forma, as 

crianças que não se relacionam com outras correm o risco de apresentar dificuldades emocionais 

em seu desenvolvimento.  

A empatia pode ser entendida como a capacidade de compreender acuradamente os 

pensamentos e sentimentos dos outros e de transmitir entendimento sem fazer julgamentos, de tal 

forma que a outra pessoa se sinta compreendida. Essa habilidade tem sido considerada fundamental 

para a qualidade das relações pessoais e profissionais. Estudos mostram uma forte relação entre 
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empatia e autoconceito positivo. As crianças estimuladas a obter uma boa opinião ao seu próprio 

respeito podem estar mais inclinadas a empatizar com os outros (CABALLO; SIMÓN, 2015). 

As principais manifestações de timidez na infância relacionam-se com carência de interação 

com pares ou adultos, comportamentos de ansiedade e pensamentos negativos diante de situações 

interpessoais habituais ou que impliquem avaliação e problemas relativos ao conceito de si mesmo 

e à afetividade (CALDAS, 2005). 

Assim, entende-se que uma criança que possui autoestima tem maior probabilidade de 

solucionar problemas e de vivenciar, com menor nível de sofrimento, situações de crise. Portanto, 

garantir um ambiente social favorável ao desenvolvimento da autoestima deve ser uma das 

preocupações da família, da escola e de outras instituições e pessoas que lidam com crianças 

(PEIXOTO, 2004). 

A autoestima é considerada fator determinante do êxito escolar, das relações sociais e da 

saúde mental. Em virtude de a autoestima implicar em uma orientação afetiva que pode ser avaliada 

como positiva ou negativa, seus estudos concentram-se fundamentalmente em dois aspectos: 

fatores que determinam a autoestima baixa ou alta e se existem ou não tendências gerais na 

evolução da autoestima ao longo da infância, adolescência e idade adulta (AXIA, 2003). 

 

Dessa forma, a baixa autoestima relaciona-se com o surgimento da timidez infantil assim 

como o baixo autoconceito, o alto grau de exigência e autocrítica e auto percepção negativa da 

própria competência social. A habilidade de interagir socialmente pode promover efeitos positivos 

na qualidade das relações interpessoais, com consequentes benefícios profissionais e pessoais. Por 

outro lado, estudos mostram que os comportamentos sociais inadequados estão relacionados a uma 

variedade de problemas clínicos (CALDAS, 2005). 

Santos (2014) menciona que, à empatia é uma habilidade importante para o ajustamento 

pessoal e profissional, exercendo grande influência sobre o bem-estar individual e social. Estudos 

sugerem que as pessoas empáticas que despertam afeto e simpatia, são mais populares e ajudam a 

desenvolver habilidades de enfrentamento, bem como reduzem problemas emocionais e 

psicossomáticos em amigos e familiares.  

As crianças com relações positivas e estáveis com suas mães são também as mais 

competentes nas interações sociais com colegas da mesma idade, isto é, crianças de apego seguro 

têm mais oportunidade para desenvolver habilidades interpessoais e são, portanto, mais hábeis para 

iniciar e manter interações com igual (CABALLO; SIMÓN, 2015). 
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5. CONSEQUÊNCIAS DA TIMIDEZ  

 

Para melhor compreendermos a timidez é fundamental conhecermos quais são as 

consequências que lhe estão subjacentes e que influenciam na vida dos indivíduos tímidos.  

Segundo Valente (2014), a timidez apresenta-se como um fenómeno que acarreta algumas 

consequências para o desenvolvimento das crianças. Assim, as principais consequências desta, 

incidem sobre as competências sociais e comunicacionais, nomeadamente, na dificuldade de falar 

com clareza e comunicar com eficácia. A timidez associa-se a diversos sentimentos negativos como 

a ansiedade, a solidão e a depressão. 

De acordo com os estudos sobre a timidez, Caballo e Simón (2015), revelaram que, torna-se 

essencial compreender as consequências destas problemáticas que afetam também outros domínios 

de desenvolvimento das crianças. O autor ainda menciona que, desta forma, as crianças 

socialmente isoladas poderão estar em risco na aquisição da linguagem, valores morais e modo 

expressar sentimentos de agressividade, o que significa que não se trata apenas de uma dimensão 

social. 

Para, além disso, as pessoas tímidas possuem mais dificuldade em conhecer pessoas novas e 

fazer amizades. Para Axia (2003), o que se pressupõe é que mantenham mais vezes isoladas do que 

as outras crianças. Neste sentido, Caballo e Simón, (2015), indica que o isolamento social na 

infância deve ser alvo de atenção, pois representa um padrão de respostas bastante inibidoras da 

aquisição de comportamentos adaptativos e pode provocar problemas de ajustamento durante todo 

o ciclo de vida. 

Segundo Canfield (2015), enfatiza ser essencial levar em conta que o suicídio é um problema 

complexo para o qual não existe uma única causa ou uma única razão, pois é um ato que resulta de 

uma complexa interação de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e 

ambientais.  

De acordo com Canfield (2015), Durkheim (2008, p.294), já no século XIX (1897), entendia 

o suicídio como: 

 

“Um fato social ligado a motivações de natureza coletiva e não estritamente individual 

ligado a dois fatores: o grau de interação, solidariedade e coesão entre as pessoas e o 

grau de influência social no campo das normas de conduta e comportamento. Portanto, 

o suicídio deve ser explicado em função das sociedades nas quais as pessoas vivem e 

não exatamente em termos individuais biológicos ou psicológicos, de modo que cada 

suicida personaliza o seu ato.” 
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De acordo com Canfield (2015), o último estágio do processo da timidez é o suicídio, quando 

a pessoa não consegue mais nenhum tipo de satisfação devido a sua conduta perante a vida. O 

suicídio entra exatamente neste ponto, sendo um último apelo ou protesto em relação a um poder 

desejado ou que foi retirado da pessoa. A autora ainda menciona que, ao contrário do que muitos 

pensam o suicídio não é o último estágio do sofrimento, mas um atalho para não o vivenciar, sendo 

que assim como o tímido sua meta é a fuga. 

Os trabalhos sobre suicídio da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2000), do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2006) e do Centro de Valorização da Vida (CVV, 2015) mostram que, a 

maioria das pessoas que cometem suicídio, ou tentam, passou por acontecimentos estressantes.  

A Organização Mundial de Saúde (2013) mostra, em varias publicações, que o suicídio tem 

aumentado nas ultimas décadas. Nas ultimas quatro décadas, o suicídio cresceu significativamente 

em todos os países, envolvendo todas as faixas etárias e também, os vários contextos 

socioeconômicos.  

Entretanto, o comportamento suicida em crianças tem sido cada vez mais observado, haja 

vista que o aumento da incidência entre os principais sinais emitidos pela criança pode citar a 

tristeza, apatia, timidez, isolamento social, dificuldade de interação com outras crianças e baixa 

autoestima. Mostram-se, geralmente, caladas, amedrontadas e inseguras, no entanto, podem 

apresentar comportamentos agressivos, impulsividade e baixa tolerância à frustração (CFP, 2013). 

De acordo com o Conselho Federal de Psicologia (2013), o desafio é social, econômico, 

político e, provavelmente, essas diversidades vão se mantiver ao longo da história, no entanto, é 

preciso começar pelas escolas, ensinando as pessoas a enfrentar situações difíceis, embora não 

signifique que futuramente essa pessoa não venha a tentar o suicídio, ou efetivamente venha a se 

matar, porque houve uma vulnerabilidade psíquica que não deu conta de poder se preparar para 

enfrentar situações difíceis.  

Segundo Conselho Federal de Psicologia (2013), as pessoas com comportamento suicida são 

pessoas que estão em sofrimento. Há uma dor psíquica insuportável, e essa dor, em qualquer faixa 

etária, pode levar ao suicídio. É importante não considerar o indivíduo de forma parcial. Se a 

criança tem 5, 10, 12 ou 16, e posteriormente, como adulto jovem, e assim até a velhice, mas sim, 

considerar que sujeito é esse, que idade ele tem, de que contexto familiar ele vem, de que contexto 

socioeconômico, quais os hábitos principais que ele tem para organizar sua vida, a fim de buscar 

melhores formas de prevenção.  

Enfim, tanto o tímido como o suicida acha que seus esforços são em vão para mudar 

determinada condição. Apenas a conduta difere, sendo que o tímido adota uma introversão de 

comportamento e o suicida acaba por extroverter sua raiva contra si própria. Há muito que estes 

dois fenômenos deveriam ser prioridade de uma política séria de saúde mental, pois as 
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consequências são devastadoras; tanto no nível de perdas humanas, como um comprometimento 

total na qualidade das relações sociais (CFP, 2013). 

 

6. INTERVENÇÕES NA TIMIDEZ 

 

Segundo Axia (2003 p.122), para colaborar na intervenção do fenômeno da timidez é 

relativamente fácil, os pais podem ajudar os seus filhos expondo-os gradualmente às situações e 

pessoas pouco familiares. É importante habituar a criança, aos poucos, a tudo que possa causar-lhe 

medo. Entretanto, em alguns casos, além do empenho dos pais, professores e responsáveis, torna-

se necessário a ajuda de um profissional, na área da saúde mental.  

Segundo Caballo e Simón (2015), as intervenções da timidez infantil requerem, ainda, um 

acompanhamento com os pais, para orientações e colaboração no tratamento. Os pais são as figuras 

principais no desenvolvimento da criança, que ainda está desenvolvendo suas habilidades, 

principalmente sociais, e é de fundamental importância verificar se há influência do 

comportamento do meio quando o desenvolvimento não é satisfatório.  

A intervenção atual da timidez, e o retraimento social, orientam-se em programas de 

tratamento em que o principal elemento é o treinamento em habilidades sociais, acompanhado e 

completado por programas de autoestima e redução da ansiedade. O psicoterapeuta deve se manter 

atento e avaliar a influência da família no processo, assim como, a participação na busca de 

resolução do problema da criança, orientando, o incentivo do reforçamento de comportamento 

desejáveis, participação nas tarefas de casa, entre outros (CABALLO E SIMÓN, 2015). 

Segundo Santos (2014), em qualquer interação social são requeridas habilidades sociais para 

que a convivência seja satisfatória para as pessoas envolvidas na interação, onde, se convive com 

várias pessoas em situações diferentes, nas quais precisamos nos comportar adequadamente. O 

autor ainda menciona que, em termo escolar, a intervenção psicológica nas escolas seria 

indispensável na prevenção da timidez, trabalhando com a orientação dos pais e professores em 

relação à importância que deve ser dada à socialização de crianças e para o desenvolvimento 

natural das habilidades sociais como fator de proteção à saúde e o bem estar dos mesmos. 

Dessa forma, a família deve atentar para a necessidade de compreensão do desenvolvimento 

infantil, visando um acompanhamento do processo de socialização da criança de maneira a 

estimular suas interações sociais. Os pais, a partir das práticas educativas que orientam o 

comportamento de seus filhos, podem favorecer com o surgimento dos comportamentos pró-

sociais ou desenvolver comportamentos antissociais, dependendo da frequência e da intensidade 

das estratégias educativas (SANTOS, 2014). 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 25.02.2018 

 

 

Maria Rosa de Oliveira  
Wenner Daniele Venâncio dos Santos 

16 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

Amaro (2006) sugere-se uma orientação na escola visando sua participação no sentido de 

estimular as crianças a emitir comportamentos pró-sociais e outros para o manejo efetivo das 

interações sociais, por sua própria estrutura, trata-se de um ambiente socializador que viabiliza a 

intervenção sobre a qualidade das relações sociais nessa importante fase do desenvolvimento 

infantil. 

De acordo com Caldas (2005), para os casos de crianças encaminhadas pela escola ou pela 

família com queixa de timidez, o terapeuta pode estruturar sessões de atendimento por meio de 

atividades e brincadeiras visando à discriminação de sentimentos, a auto-observação, o lidar com 

regras e auto percepção, entre outros. Outra sugestão é efetuar a observação direta dos 

comportamentos da criança na escola e orientar os professores no processo de socialização. 

 Na abordagem com os pais, o foco deve ser em como os pais podem favorecer ocasiões para 

que a criança em casa exercite as habilidades que vem desenvolvendo nos contatos do grupo de 

crianças e em como os pais podem estimular e apoiar suas crianças quando são assertivas, 

empáticas, solucionam de forma apropriada problemas presentes em suas vidas e fazem leitura 

acurada do contexto em que estão inseridas (MALUF, 2004). 

O terapeuta deve considerar a história de aprendizagem e analisar as contingências que 

mantém a baixa autoestima e o retraimento. Segundo Axia (2003), a comunicação pessoal, em um 

indivíduo cuja relação com o ambiente está repleta de fracassos, com críticas, censuras ou 

rejeições, mantém uma baixa autoestima. A autora ainda menciona que, por outro lado, uma relação 

de sucessos e fracassos mantém uma autoestima média e aquele indivíduo que teve maior 

influência de contingências reforçadoras apresenta uma autoestima positiva.  

De acordo com Acampora (2016), o fator social principalmente o relacionado à vida afetiva, 

é o que mais contribui para a autoestima do indivíduo.  

Para Axia (2003), cabe ao terapeuta compreender o processo de aprendizagem pelo qual a 

criança desenvolveu suas autodescrições e reformular suas crenças sobre si mesmas. Em 

continuação a autora relata que, muitas vezes os pais inserem nas crianças descrições relacionada 

com o agir como, por exemplo: Por que você fez isso? Ou você é feio? Nesse caso ocorre uma 

relação de funcionalidade entre o eu da criança e o contexto (AXIA, 2013).  

Segundo Axia (2003), a intervenção terapeuta, poderá valorizar a relação pais e filhos 

enfocando a necessidade de práticas parentais de percepção e compreensão. Uma atuação direta 

com os pais da criança abrangeria o reforço sobre as práticas educativas positivas, monitoria 

positiva e comportamento moral.  

Por outro, lado uma avaliação das práticas educativas negativas, abuso físico e psicológico, 

disciplina relaxada, monitoria negativa e negligência que estariam afetando o processo de 

socialização da criança, na qual, o manejo apropriado das interações sociais, dando especial 
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atenção ao desenvolvimento da assertividade, manejo que favoreça a solução de problemas, 

treinamento em leitura do contexto, assim como o desenvolvimento da empatia (AXIA, 2003). 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto neste trabalho, observa-se que a timidez se apresenta como característica 

própria do ser humano, não se limita somente a determinados contextos históricos ou culturais, 

sendo vivenciadas por pessoas pertencentes a sociedades as mais diversas, o que somente confirma 

a sua universalidade.  

Percebe-se, assim, a necessidade de que haja novos estudos específicos sobre a natureza da 

timidez e suas implicações, como possíveis variáveis de estudo que aqui não foram contempladas. 

Existe uma relação entre habilidades sociais e timidez, onde, a timidez só chama a atenção de pais 

e professores quando o comportamento se torna exagerado, pois as crianças tímidas não lhes trazem 

dificuldades na interação.  

O objetivo geral deste trabalho foi o de compreender as consequências psicológicas e sociais 

que as crianças acometidas pela timidez possam sofrer. Com base nos resultados do presente 

estudo, constatou-se que a timidez é um fenômeno universal, inserido em todas as fases do 

desenvolvimento humano.  

Os estudos apontam que, a família não é o único contexto em que a criança tem oportunidade 

de experienciar e ampliar seu repertório como sujeito de aprendizagem e desenvolvimento. A 

escola também tem sua parcela de contribuição no desenvolvimento do indivíduo, mais 

especificamente na aquisição do saber.  

Compreende-se que, o atendimento às necessidades cognitivas, psicológicas, sociais e 

culturais é realizado de maneira mais estruturada e pedagógica do que no de casa. As práticas 

educativas escolares têm também um cunho eminentemente social, uma vez que permitem a 

ampliação e inserção dos indivíduos como cidadãos e protagonistas da história e da sociedade. 

É necessário enfatizar que, os propósitos do presente trabalho foram os de investigar os 

aspectos negativos da timidez, ou seja, quando a timidez deixa de ser uma característica do 

indivíduo que atua como inibidor de comportamentos socialmente reprováveis, sendo, nesse 

sentido, uma característica positiva para se transformar num fator de limitação excessiva do 

comportamento individual, de forma a prejudicar o convívio social da pessoa. 

A escola deve oportunizar o contato social da criança, estimulando o exercício e novos papéis 

e habilidades. Estes ambientes podem amenizar as consequências negativas por meio de processos 
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educacionais apropriados, como, por exemplo, o encorajamento ao exercício de atividades sociais, 

bem como a expressão de sentimentos e a ausência de superproteção.  

No entanto, para superar os sentimentos de inadequação causados por tal fenômeno é preciso 

buscar as fontes que originam essas sensações, onde será preciso em muitos casos uma ajuda 

qualificada de um profissional da área da saúde mental. Ressalta-se que, a timidez não é uma 

doença, mas traz sofrimentos como se fosse uma, a timidez passa a ser um problema grave quando 

as manifestações de ansiedade passam a prejudicar de forma intensa o desempenho no cotidiano 

das crianças. 

Neste sentido, a atuação do psicólogo torna-se indispensável para facilitar a compreensão de 

tais sentimentos, sendo, importante compreender o sucesso das etapas formativas do indivíduo que, 

depende primordialmente, do processo de socialização. Inicialmente, no contato com os pais é que 

a criança aprende uma série de habilidades, pois o ser humano vive em sociedade e as relações que 

mantemos com os outros são de fundamental importância para o nosso aprendizado. 

Embora não se tenha uma definição clara da origem da timidez, sabe-se que é um aspecto 

muito frequente na vida humana. Sendo, na maioria das vezes, um atributo negativo, porque 

compromete a aproximação com outras pessoas, impede a formação de laços de amizade, de 

desfrutar de experiências que poderiam ser enriquecedoras. 

Os autores mencionados no presente trabalho destacam a importância de pais e professores 

estarem atentos ao desenvolvimento das crianças e atuar com práticas educativas positivas para 

que suas habilidades sociais sejam adequadamente desenvolvidas evitando-se o desenvolvimento 

de problemas emocionais futuros.  

A criança tímida se retrai se isola do contato com outras crianças, não se arrisca, tem muito 

medo de errar. Ser inadequada para ela representa ter que enfrentar a culpa e a solidão combinadas. 

Uma criança tímida aprendeu a não ser ela mesma, pois sua espontaneidade já lhe causou muita 

vergonha e consequência danosas. 
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