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RESUMO 

 

 

Este trabalho visa investigar a oralidade como proposta pedagógica e verificar sua 
contribuição para a desinibição dos alunos. Foi desenvolvida uma pesquisa 
descritiva (GIL, 2002), de caráter qualitativo. A coleta de dados foi realizada em uma 
escola da rede pública, localizada em Porto Velho, por meio de entrevista com 
alunos tímidos e questionário com os professores das turmas do 1º ao 5° ano do 
Ensino Fundamental. Considerando a vivência que a pesquisadora enfrentou na 
educação básica e ensino superior, motivou ir mais fundo sobre o tema timidez, 
especificamente no ensino fundamental, investigando a importância do trabalho com 
a oralidade tanto para a desinibição, quanto para a aprendizagem dos alunos. Teve 
como intenção verificar se a timidez pode trazer prejuízo escolar para esses alunos 
e quais atividades realizadas em sala que amenize a timidez, contribuindo também 
para o seu desenvolvimento oral. Utilizamos para sustentar a pesquisa: Crawford & 
Taylor, Axia, Marcushi, Leal & Gois, entre outros, trazendo aspectos relevantes para 
compreender a timidez e oralidade no ambiente escolar. Na análise dos dados 
coletados para a realização desta pesquisa, ficou nítido que as práticas pedagógicas 
realizadas pelos professores, não são suficientes para que propicie o 
desenvolvimento oral, favorecendo também a desinibição e aprendizagem do aluno 
tímido.  
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ABSTRACT 

 

 

This work aims to investigate orality as a pedagogical proposal and verify its 
contribution to the students' disinhibition. A qualitative descriptive research (GIL, 
2002) was developed. Data collection was carried out at a public school, located in 
Porto Velho, through an interview with shy students and a questionnaire with the 
teachers from the 1st to 5th grade elementary school. Considering the experience 
that the researcher faced in basic education and higher education, motivated to go 
deeper into the subject shyness, specifically in elementary education, investigating 
the importance of work with orality both for disinhibition and learning of students. The 
intention was to verify if the shyness can bring school losses for these students and 
what activities performed in the room that softens the shyness, also contributing to 
their oral development. We used to support the research: Crawford & Taylor, Axia, 
Marcushi, Leal & Gois, among others, bringing relevant aspects to understand 
shyness and orality in the school environment. In the analysis of the data collected 
for the accomplishment of this research, it was clear that the pedagogical practices 
carried out by the teachers, are not enough to propitiate the oral development, 
favoring also the disinhibition and learning of the shy student. 

 

Keyworlds: Orality. Shyness. Elementary School. Learning. 
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INTRODUÇÃO 

Preocupações que se baseiam em vivências na educação básica e ensino 

superior motivou a realização desta pesquisa, tendo como foco investigar o trabalho 

em sala, observando se existem atividades que proporcionem o desenvolvimento da 

oralidade, a aprendizagem e a desinibição dos alunos. 

A partir das dificuldades que a pesquisadora enfrentou e está enfrentando de 

timidez, percebeu que precisava pesquisar mais sobre o assunto. No entanto, optou 

seguir em frente com a temática, a partir de um trabalho realizado em uma turma do 

5° ano, juntamente com seu Grupo de Trabalho- GT no Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) em 2016.2, em um período de quatro meses. 

Durante a elaboração do plano de trabalho 2016.2, como o GT já havia 

trabalhado com a mesma turma no semestre anterior, e conhecendo a realidade da 

turma, sabia que eles eram muito tímidos no momento de realização das atividades 

orais, tinham vergonha de se expressar, questionar, manifestar o que pensavam e 

sentiam. Foi decidido pelo GT buscar métodos e estratégias que permitissem o 

trabalho com a oralidade desses alunos tímidos.  

Com isso, o plano de trabalho foi pensado de forma que contemplasse a 

necessidade daquela turma, tendo como tema “Lendas”, era composto por 

atividades de: entrevista, círculo de leitura e teatro. Conforme o relato da professora 

da turma obteve-se um resultado satisfatório. 

Para abordar melhor sobre o tema timidez, retomo as minhas memórias, pois 

me recordo que sofri muito com a timidez na escola. Minha personalidade por várias 

vezes me colocou em momentos desagradáveis como: se recusar a ler em voz alta, 

não participar da aula de educação física, não porque não queria, mas sim por 

vergonha de me expor, e tremer compulsivamente em momentos que o professor 

fazia perguntas e apontava o dedo para minha direção. 

No ensino médio e superior a situação se agravou, pois são exigidas muitas 

apresentações orais, sendo que eu não estava preparada para tantas exposições. E 

uma das consequências, era por algumas vezes faltar aula para não apresentar o 

trabalho, ou em outros momentos estudar compulsivamente para que minha 

apresentação fosse clara e objetiva, não despertando dúvidas nos colegas. Os 



14 

professores usavam meu comportamento como “exemplar”, pois eu sempre ficava 

quieta e “comportada” durante as aulas.  

Sendo assim, as dificuldades enfrentadas no ensino médio e superior, nos 

levou aos seguintes questionamentos: Se a oralidade for trabalhada desde os anos 

iniciais, o aluno será desinibido nos anos seguintes? O aluno tímido tende a 

aprender menos se comparado com o não tímido? Durante a construção do plano de 

aula os professores pensam em atividades que trabalhe o desenvolvimento da 

oralidade e consequentemente a desinibição?  

Essas preocupações com os desafios e dificuldades que um aluno tímido irá 

enfrentar e as consequências que podem afetar o seu processo de aprendizagem, 

despertou-me o desejo de pesquisar e aprofundar-me no assunto. Quais as 

dimensões da oralidade como eixo para proposta pedagógica em uma escola 

pública de Porto Velho/RO que favoreça a aprendizagem e contribua para a 

desinibição dos alunos? Em busca de perceber possibilidades que a escola possa 

colaborar para a socialização, interação e aprendizagem desses alunos. 

Para a realização desse trabalho foi realizada uma pesquisa de campo, na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental- EMEF Padre Chiquinho, localizada em 

Porto Velho. Foram coletados dados por meio de questionário e entrevista, com 

professores das turmas do 1° ao 5° ano e com alunos tímidos dessas turmas. Esta 

pesquisa justifica-se para investigar a presença ou não de atividades que 

desenvolvam a oralidade em sala de aula, o comportamento e atitudes dos alunos 

tímidos em diferentes momentos durante a realização de atividades. 

A estrutura da monografia está organizada em cinco capítulos, sendo 

apresentado primeiro o capítulo teórico, que será abordado a diferenciação de 

oralidade, língua, linguagem e fala, como também a importância do trabalho com a 

oralidade no cotidiano escolar. 

No segundo capítulo vamos abordar sobre a definição de timidez, 

apresentando seu conceito a partir de diferentes teóricos. 

O terceiro capítulo é destinado aos procedimentos metodológicos que 

utilizamos para a realização da pesquisa. Neste também é apresentado uma sucinta 

descrição da escola. 
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No quarto capítulo ocorrerá a análise de dados por tema: Confronto: teoria e 

prática. Em que apresentaremos o resultado com a utilização de gráficos e alguns 

relatos de professores e alunos. 

O quinto capítulo optamos por revelar alguns exemplos de atividades para o 

desenvolvimento da oralidade que contribui também para a desinibição, como 

possibilidades para o professor realizar em sala. 

E por fim, apresentaremos as considerações finais a partir da análise de 

dados e teóricos que fundamentaram esta pesquisa. 
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1 ABORDANDO A ORALIDADE COMO ASSUNTO PARA INVESTIGAÇÃO 

1.1  Diferenciando oralidade, língua, linguagem e fala  

 

A maioria das pessoas utilizam qualquer um desses termos como se tivessem 

um único significado, mas eles não devem ser confundidos, pois cada um tem 

aspectos diferentes no processo de comunicação humana. É de extrema 

importância, entender a diferença e o conceito de cada uma, para que possa 

compreender melhor a finalidade da pesquisa. 

Podemos definir como linguagem, segundo Terra: 

 

Todo o sistema de sinais convencionais que nos permite realizar atos de 
comunicação. De acordo com o sistema de sinais que utiliza, costuma-se 
dividir a linguagem em: 

a) Verbal: aquela cujos sinais utilizados para atos de comunicação são 
as palavras. 
b) Não- verbal: aquela que utiliza para atos de comunicação outros 
sinais que não as palavras. (1997, p. 12) 

 

A linguagem verbal caracteriza-se de forma oral ou escrita, já na linguagem 

não-verbal é utilizado símbolos ou sinais para a comunicação, sem o uso das 

palavras. Ainda trazendo a definição de linguagem conforme os autores Franco, 

Reis & Gil, (2013, p. 16) “A linguagem é um sistema convencional de signos 

arbitrários e de regras de combinação dos mesmos, representando ideias que se 

pretendem transmitir através do seu uso e de um código socialmente partilhado”. De 

acordo com essas definições de linguagem, conclui-se que esta é o meio para a 

comunicação dentre a sociedade, seja ela verbal ou não. 

Dessa forma, a linguagem traz possibilidades para que aconteça a 

comunicação, por exemplo, os sinais de trânsito, as bandeira que são sinalizadas 

para piloto em corrida de automóveis e a linguagem dos falantes. No entanto, 

quando uma sociedade, estado ou país se apropriam de uma dessas linguagens ela 

passa a ser chamada de língua.  
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Diante disto, fica explícito que a língua é um aspecto da linguagem que de 

acordo com Terra (1997, p. 13) “a língua é a linguagem que utiliza a palavra como 

comunicação, pertencente a um grupo de indivíduos, formado por um conjunto de 

sinais (as palavras)”, deste modo, ela é considerada pelo autor citado à cima um 

bem público, uso comum do povo, em que um indivíduo não pode criá-la ou 

modificá-la, e só existe por consequência de pessoas que no coletivo aderiram, 

podemos usar como exemplo a língua portuguesa e a língua de sinais (libras). 

Diferente da língua que é considerada um bem público da linguagem humana, 

a fala possui um caráter individual, Terra (1997, p. 16) diz que a fala “pertence 

exclusivamente a cada indivíduo que a utiliza”, cada um com seu modo ou jeito de 

falar. 

A partir do que foi esclarecido, torna mais fácil a explicação sobre a definição 

de oralidade. E dentre os termos citados a cima, a definição de fala é a mais 

confundida com a oralidade. Conforme Marcushi (2014): 

 

A oralidade não se restringe ao estudo da materialidade da fala, mas 
envolve, em contextos socioculturais específicos, a fala associada a seu 
ritmo, entonação, volume e entrelaçada a múltiplas linguagens, como a 
gestualidade, a mímica, a imagem. (s/p) 

 

O trabalho com a oralidade consiste em se preocupar com o ritmo, volume, 

entonação da fala e em conjunto se apoiando á linguagem, imagem e postura 

corporal para transmitir o que pretende.  No entanto, ao chegar à escola, por mais 

que o aluno saiba falar, ele não tem o domínio desses conceitos, sendo assim, 

compete ao professor ajudar esse aluno a ampliar esses aspectos para o seu 

desenvolvimento oral. 

 

1.2  A importância de trabalhar a oralidade no cotidiano em sala de aula 

 

A oralidade não trabalhada desde os primeiros anos, pode refletir de maneira 

negativa nos anos seguintes e até mesmo no ensino superior. Esta inquietação 

referente á pesquisa surgiu a partir do meu comportamento e minha vivencia, pois 

tenho muita dificuldade em apresentações orais, participação em atividades em sala 
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hoje no ensino superior Leal & Gois apresentam suas contribuições sobre o ensino 

da oralidade na escola: 

 

Em se tratando do ensino de oralidade, todos sabem que a escola precisa 
dar mais atenção a esse eixo de ensino da língua materna. Se não faz isso, 
a escola contribui apenas parcialmente para o crescimento dos alunos, que 
necessitam desenvolver suas competências de fala, a fim de exercerem 
com autonomia seu papel de cidadãos integrantes de uma sociedade que é 
essencialmente oralista. (2012, p. 40) 

 

Quando se trata do trabalho com a oralidade, o professor sendo o grande 

responsável pelo desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, deve buscar 

estratégias, métodos que possibilitem a desinibição e o desenvolvimento da 

oralidade, pois caso contrário, pode acarretar em prejuízos á aprendizagem, o 

envolvimento com a turma, na expressão e questionamentos durante a aula.  

Para esclarecer a afirmação que “a timidez pode prejudicar a aprendizagem”, 

trago alguns exemplos frutos de momentos que vivenciei. É válido dizer que, quando 

o aluno não entende a atividade e não pede para o professor repetir a explicação ,ou 

quando tem uma dúvida e não pergunta, ele está deixando de aprender, e isso faz 

parte do cotidiano de um tímido. Recordo-me que quando tinha dúvida durante a 

aula, esperava outro aluno se manifestar com a mesma dúvida, caso contrário 

permanecia com ela.  

Dessa forma, o trabalho com a oralidade é vista como uma proposta para 

desinibir os alunos, ela envolve regras e organizações de sons, palavras e frases 

com significados para a comunicação, mas além de sua estrutura e significados 

devem haver um propósito e intencionalidade (FRANCO, REIS e GIL, 2003), há 

também processos não linguísticos que também contribuem para a comunicação e 

interação que são: gestos, movimentos com o corpo, expressões faciais, escrita e 

desenho. Mas o objeto deste estudo será somente a linguagem oral e timidez. 

A linguagem oral tem uma importância fundamental para nossa vida, pois é 

através dela que socializamos, adquirimos conhecimentos, expomos nossas ideias, 

argumentos, críticas e organizamos o pensamento. Portanto, esse é um papel de 
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suma importância que deve fazer parte das práticas educativas em sala de aula, 

para que formem alunos que façam uso da língua oral de forma competente. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN da Língua Portuguesa terceiro e 

quarto ciclos, destacam algumas preocupações em relação ao trabalho com a 

oralidade: 

 

Ensinar língua oral deve significar para a escola possibilitar acesso a usos 
da linguagem mais formalizados e convencionais, que exijam controle mais 
consciente e voluntário da enunciação, tendo em vista a importância que o 
domínio da palavra pública tem no exercício da cidadania. Ensinar língua 
oral não significa trabalhar a capacidade de falar em geral. Significa 
desenvolver o domínio dos gêneros que apoiam a aprendizagem escolar de 
Língua Portuguesa e de outras áreas (exposição, relatório de experiência, 
entrevista, debate etc.) e, também, os gêneros da vida pública no sentido 
mais amplo do termo (debate, teatro, palestra, entrevista etc.). (BRASIL, 
1998, p.67) 

 

Desta forma, os PCN apresentam boas razões para trabalhar esse eixo de 

ensino. Sendo assim, cabe à escola e ao professor exercerem seu papel, 

preparando o aluno para lidar em situações de fala em domínio público, para que 

eles percebam que podem pôr em prática suas ideias, ponto de vista e garantir seus 

direitos de cidadania (LEAL e GOIS, 2012), ficando sob responsabilidade do 

professor planejar atividades que contemplem o desenvolvimento da oralidade e 

contribuam para que o aluno se torne um sujeito crítico, falante e participativo, não 

só na escola, como também na sociedade. 

Dentre essas atividades de oralidade planejadas pelo professor, inclui as que 

levam ao raciocínio lógico, ao pensar, questionar, criando um ambiente que estimule 

as novas descobertas (ALTOÉ, GASPARIN, NEGRÃO e TERUYA, 2010), e que 

também levam para o cotidiano escolar, experiências e interação. Um dos fatos que 

levam o aluno inibido a não se expressar, é a insegurança no que irá falar, e essas 

atividades contribuem para o aluno ter a autoconfiança, manifestação do que pensa 

e do que sente, através delas e no envolvimento com os colegas de sala, o aluno se 

tornará mais confiante para expressar-se oralmente. 



20 

Sabendo que a oralidade é uma das modalidades de comunicação sendo 

muito utilizada, seja em uma conversa formal ou em interações sociais, mesmo 

assim é o eixo de ensino menos prestigiado na educação básica.  

Com isso um dos motivos da desvalorização da oralidade em sala de aula, 

comparando com a escrita, é o fato da existência de uma crença que faz com que as 

pessoas pensem que a escola é lugar para se aprender a escrita, e não a fala. 

Seguem um raciocínio que a fala não precisa ser aprendida, pois é algo que vem 

desde o berço, mas em se tratando da escrita, esta sim precisa de atenção da 

escola (MARCUSHI e DIONÍSIO, 2007). No entanto, discordando desta crença, a 

oralidade está muito além do que um simples ato de falar, o trabalho com as práticas 

orais é tão importante quanto o ensino da escrita, e ambas devem ter seu espaço no 

processo de ensino no ambiente escolar. 

Abordando ainda o que foi dito anteriormente, podem-se trabalhar a oralidade 

e escrita, a partir de uma atividade, como exemplo, primeiro o professor pede para o 

aluno fazer a escrita de um texto, e depois a leitura do mesmo em voz alta, o 

momento da leitura em voz alta contribui para o desenvolvimento da oralidade (LEAL 

e GOIS, 2012), além disso, durante a construção do texto o aluno usará a sua 

imaginação, criatividade e o pensar. 

É na escola que as crianças são instigadas a fazer apresentações orais em 

público, a partir de diversas atividades que para Leal & Gois:  

 

Deparamo-nos como desafio de, por exemplo, apresentar um seminário, 
expor oralmente nossa opinião sobre um tema, debater com os colegas, 
expor o que pesquisamos sobre determinado assunto, ler um texto em voz 
alta, declamar um poema, fazer um agradecimentos em nome da turma, 
contar uma história, apresentar uma peça teatral, participar de um júri 
simulado, dar um recado em outras turmas, etc. (2012, p. 66) 

 

Sendo esses, alguns dos desafios que os alunos se deparam ao chegar na 

escola. Cabendo aqui reforçar a ideia de que a escola deve sim preparar os alunos 

para o desempenho e realização dessas atividades, pois se tratando 

especificamente de alunos tímidos, essas atividades devem ser trabalhadas desde 

os anos iniciais, para que estes alunos não tenham dificuldade nas séries seguintes. 
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2 MAS AFINAL, O QUE É TIMIDEZ? 

 

A timidez desperta grandes reflexões, e é especificamente na sala de aula que 

passa ser mais que uma personalidade humana, torna-se um impedimento, 

dificultando a convivência do aluno no ambiente escolar. 

Conhecida desde os tempos antigos, a timidez é uma característica humana 

bastante popular, derivada do latim timiditas que significa medo, apreensão e 

ansiedade (AXIA, 2003), sendo este um sentimento de amedrontar-se perante as 

pessoas, e assim dificultando em suas relações sociais. 

O termo timidez de acordo com o dicionário online Dicio, se refere a “inibição; 

estado de quem tem vergonha de se expôr; condição da pessoa tímida, acanhada: 

não conseguiu discursar e culpou sua timidez, fraqueza, expressão de debilidade, de 

fragilidade, frouxidão”. De modo geral, uma pessoa tímida é popularmente 

conhecida como a que tem medo de se comunicar, relacionar e dizer o que sente 

e/ou pensa. 

Na escola, frequentemente a timidez é interpretada como indiferença ou como 

uma criança desinteressada, por se isolarem, ficando ali “no seu mundinho” não 

participando, nem interagindo com a turma. Por consequência disto, passam ser 

excluídas ou ignoradas pelos colegas. Na sala de aula, como esses alunos têm 

dificuldade de expor suas indagações e conhecimento, e por sua vez, preferem 

escondê-las, acabam formando um abismo entre ele e o professor. 

A timidez pode estar relacionada a duas situações, sendo elas, o prefixado ao 

nascer através de origem biológica, ou por ser muito ligada ao lar (AXIA, 2003). 

Crawford & Taylor (2000) apresentam outro aspecto que pode tornar uma criança 

tímida, sendo ela, as experiências vivenciadas na infância, como repreensão dos 

pais, citam que: 

 

Padrões de comportamentos familiares ou críticas severas recebidas na 
infância, tais como “A criança deve escutar e não falar”, ou “ Você é 
estupido, não sabe o que está dizendo”. Talvez tenham nos dito que 
devemos escutar os mais velhos e que não sabemos o que estamos 
dizendo. Esses padrões destrutivos de comportamentos nos fazem duvidar 
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da habilidade de pensar e ter opiniões. Perdemos a crença em nosso 
próprio conhecimento interior. Críticas dessa natureza, na infância, podem 
levar a uma falta de crença em nós mesmos ou em nossa capacidade de 
fazer escolhas e tomar decisões apropriadas. (2000, p. 40) 

 

Conforme a crítica citada pelos autores, atitudes abusivas vinda de um adulto 

irão refletir em características futuras na criança, tornando-a reprimida, de forma que 

passa ter medo de se expressar. Trazendo consequências para sua vida escolar, 

pois, além de ter dificuldades em atividades que exigem a oralidade, o aluno terá 

dificuldade também na relação com a turma, na interação e construção coletiva, e 

esses também propiciam a aprendizagem (VIGOTSKII, LURIA e LEONTIEV, 2010). 

Sendo este um momento em que o aluno fará a troca de saberes e experiências, 

contribuindo para o repertório de conhecimentos. 

Através das experiências e o envolvimento com a turma, também ocorre a 

aprendizagem por intervenções direta com outros, trazendo mais benefícios e um 

melhor resultado quando comparado com atividades que são realizadas 

individualmente (ARAÚJO, 2011), atividades que permitem o trabalho em grupo 

ajudando na participação daquele aluno inibido. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa ocorreu em uma escola pública de Porto Velho- Rondônia, com 

professores das turmas do 1° ao 5° ano e com os alunos tímidos das mesmas 

turmas, tendo como objetivo geral, investigar as práticas pedagógicas dos 

professores das turmas do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental, que possibilitem o 

desenvolvimento da oralidade dos alunos tímidos. E os objetivos de, averiguar quais 

atividades os professores realizam em sala, que possibilitam o desenvolvimento da 

oralidade; Identificar a percepção que os alunos têm em relação á timidez a partir de 

suas vivências e o que sentem os alunos tímidos ao terem que se expressar 

oralmente em sala de aula; e analisar em que medida a falta de atividades que 

possibilitem o desenvolvimento da oralidade podem prejudicar a aprendizagem das 

crianças. 

A pesquisa utilizou como abordagem, a pesquisa qualitativa que para Gerhardt & 

Silveira (2009, p.31) “não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, 

com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma or-ganização”, 

sendo neste estudo necessário, pois a partir dela foi aprofundado e investigado as 

especificidades de cada aluno e professor, para que chegasse ao objetivo. 

Esse tipo de pesquisa é classificada como descritiva que de acordo com Gil: 

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que 
podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
dados, tais como o questionário e a observação sistemática. (2002, p. 42)  

 

O propósito da pesquisa atentou-se em ir além do que o fenômeno estudado 

tem a mostrar. Sendo assim, a realização da pesquisa é do tipo pesquisa de campo, 

pois procura um aprofundamento com as questões propostas, estuda um único 

grupo ou comunidade (GIL, 2002), ressaltando a interação entre os componentes. 
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3.1  Tipo de abordagem e instrumentos para pesquisa 

 

A pesquisa teve como suporte o questionário com questões abertas 

destinadas aos professores, com o objetivo de deixa-los á vontade para responder, 

respeitando seu tempo. Segundo Gil (2002, p. 114), “questionário entende-se um 

conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado”, ocorreu 

desta forma para que se percebesse a especificidade de cada professor em sala de 

aula e quais as diferenças no pensar sobre as atividades.  

A aplicação do questionário consiste em analisar e identificar a presença de 

atividades que contribua de forma direta ou indiretamente para o desenvolvimento 

da oralidade dos alunos e que atividades são essas. Com o propósito também de 

perceber a relação do aluno inibido com a turma, o modo de se comportar durante 

as atividades orais em sala e se de certa forma, houve um desempenho desse aluno 

no decorrer do ano.  

Para investigar o comportamento dos alunos inibidos e suas ações perante 

atividades que exige a oralidade, utilizamos a entrevista semi-estruturada, aplicada 

individualmente em um local reservado, de forma que o aluno se sentisse à vontade 

e não ficasse com vergonha. A princípio ficaram envergonhados, mas com tempo de 

conversa foram respondendo as perguntas. A entrevista foi formada por perguntas 

do cotidiano do aluno na escola, nos remetendo sempre a pensar sobre a timidez. 

Para debater sobre o resultado da pesquisa no campo, utilizamos a pesquisa 

bibliográfica como apoio, para fomentar a ideia que se pretende defender, conforme 

diz Gerhardt & Silveira:  

 

Pesquisa bibliográfica - Considerada mãe de toda pesquisa, fundamenta-se 
em fontes bibliográficas; ou seja, os dados são obtidos a partir de fontes 
escritas, portanto, de uma modalidade específica de documentos, que são 
obras escritas, impressas em editoras, comercializadas em livrarias e 
classificadas em bibliotecas. (2009, p.69) 

 

Com a pesquisa bibliográfica associada á entrevista semi-estruturada, em que 

o pesquisador organiza um conjunto de questões sobre o tema estudado, mas é 

permitido que o entrevistado fale livremente sobre assuntos do tema (GERHARDT e 
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SILVEIRA, 2009), juntos terão como objetivo embasar teoricamente todo o trabalho. 

As perguntas foram elaboradas com antecedência, para que depois fossem feitas 

diretamente aos entrevistados, podendo ser modificadas ou acrescentadas 

perguntas de acordo com o desenrolar da conversa. 

 

3.2  Aproximação do espaço escolar: uma visita necessária 

 

Para a realização da pesquisa, efetuamos o primeiro contato com a gestão da 

EMEF Padre Chiquinho, localizada na Avenida Campos Sales n° 881, no bairro 

Areal, em Porto Velho. De acordo com informações fornecidas pela escola, esta 

funciona nesse local desde a inauguração no ano de 1973 na época possuía 

apenas duas salas de aulas, e tinha por nome Grupo Escolar Municipal Padre 

Chiquinho, em homenagem ao padre Jose Francisco Pucci. Em 08 de março de 

2012 houve uma reforma e ampliação de suas instalações, com isso ocorreu a 

reinauguração do prédio escolar. 

Esta pesquisa decorreu entre os meses de outubro a novembro de 2018, no 

período matutino com professores (5) e alunos tímidos (14) do 1° ao 5° ano. E 

compreendendo a importância de compartilhar os dados coletados sem omitir 

informações, ficou acordado o sigilo absoluto dos participantes e suas informações 

pessoais. Dessa forma, os professores serão identificados pela letra P e os alunos 

pela letra A. 

Com os professores a intenção da pesquisa foi perceber em sua prática, 

atividades que contribuam para o desenvolvimento da oralidade e desinibição dos 

alunos. A aplicação do questionário com perguntas abertas, foi realizado em sala de 

aula, deixando os professores à vontade para respondê-lo, mas sempre à disposição 

para tirar dúvidas caso houvesse. 

A partir da resposta do questionário, os professores especificaram quem eram os 

alunos tímidos de sua turma. E, após esta análise de identificação desses alunos, a 

entrevista ocorreu em um espaço reservado fora da sala de aula, com a finalidade 

de colher relatos de vivências dos alunos em momentos que a timidez se manifesta, 

descrevendo que momentos são esses.  
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Portanto, disponibilizaremos a análise das respostas obtida pelo questionário e 

entrevista através de gráficos, fundamentando com os referenciais teóricos que 

sustentaram a pesquisa até o momento. 
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4 DIÁLAGO: TEORIA E PRÁTICA 

4.1  Apresentação e análise- Relato dos professores da instituição 

 

A análise da resposta do questionário visa compreender a importância de 

trabalhar oralidade em sala de aula, abordar e investigar a aprendizagem desses 

mesmos alunos e averiguar se realizam atividades que desenvolva a oralidade ou 

que viabilizem a interação dos alunos tímidos. 

Na análise dos questionários foram levantadas seis categorias, sendo divididas 

em duas subcategorias e apresentadas no gráfico conforme a semelhança nas 

respostas. No decorrer do texto traremos alguns relatos dessas subcategorias, 

considerados os mais relevantes para debater com os teóricos. 

 

Categoria a: Atitude que classifica como estado de timidez 

 

Na primeira categoria, a partir da pergunta: Há quantos aluno(s) tímidos na sua 

sala e quais atitudes você classifica como estado de timidez? Os professores 

descreveram que são aqueles que: 

 

- Quase não fala, não participa junto com os colegas das atividades é muito 
raro a participação.  (P1) 

- São calados e não participam oralmente. Dificilmente conversam com os 
colegas. (P4) 

 

As respostas dos professores foram unânimes, ao citarem comportamentos 

que definem o perfil de uma pessoa tímida como aquele que não fala, não interage 

com os colegas e não participa das atividades. Segundo Axia (2003, p.07) timidez é 

“propensão a sentir muito medo diante das pessoas que não se conhece e em 

situações sociais pouco familiares.” Com isso faz com que esse aluno se isole do 

restante da turma. 
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Nas respostas os professores também relataram a falta de participação dos 

alunos tímidos nas atividades, este fato só contribui para que o aluno continue 

retraído, vale ressaltar, a importância do olhar cuidadoso do professor com esse 

aluno, tendo em vista que a criança pode superar ou amenizar a timidez, a partir da 

sua proposta pedagógica.  

Dessa forma, compete ao professor a inserção desse aluno nas atividades, 

solicitando a sua participação, ofertando a ele oportunidade para expressar suas 

ideias e questionar. Tornando essas atividades desafios que o aluno terá que 

enfrentar, e se fizer parte do seu cotidiano escolar, transformará algo natural para 

eles.  

 

Gráfico 1- Categoria b: Atividade que contribua para o desenvolvimento oral e 

interação 

 

Fonte: ALPIRI, 2018 

 

Nesta categoria, obtivemos duas subcategorias, que tratam das atividades 

que os professores trabalham em sala de aula e que contribua para o 

desenvolvimento oral. Dois professores relataram o seguinte: 

 

- Procuro fazer com que todos participem das atividades propostas. (P3) 

As atividades são pensadas para
a turma, para que todos
participem. Três professores.

Leitura, conversa de roda e
perguntas durante a aula,
debate. Dois professores.
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- Apesar de não ter como propósito o desenvolvimento da oralidade, mas 
ajuda, realizo atividades de leitura em voz alta, participação oral e roda de 
conversa.  (P2) 

 

O P3 e os outros professores dessa mesma subcategoria, não citaram as 

atividades para o desenvolvimento oral, apenas expressaram a sua preocupação 

com a participação de todos durante as atividades, no entanto, sem especificar quais 

atividades, enfim, não responderam a pergunta. Não podemos concluir se esses 

professores não realizam atividades que possibilite esse desenvolvimento ou não 

quiseram se expor. 

Sem ter como intencionalidade o desenvolvimento oral dos alunos, o P2 realiza 

com a turma leitura em voz, participação oral e roda de conversa. Esses são bons 

exemplos para o desenvolvimento da oralidade, retomando ao que trouxeram Leal & 

Gois (2012), sobre trabalhar em sala a escrita de texto e na sequência a leitura em 

voz alta para tal finalidade. Sobre a roda de conversa Marcushi (2014), ressalta que 

o professor pode trazer assuntos do cotidiano para debater em sala de aula ou pedir 

para o aluno falar sobre determinado conteúdo. 

 

Gráfico 2- Categoria c: A timidez prejudica a aprendizagem 

Fonte: ALPIRI, 2018 

 

 

Não prejudica, ele aprende sim.
Três professores.

Prejudica, pois eles não tiram as
dúvidas. Dois Professores.
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Gráfico 3- Categoria d: O aluno não tímido aprende mais que o tímido 

 

Fonte: ALPIRI, 2018 

 

Ao analisar as respostas do questionário percebemos que as categorias C e 

D tratam do mesmo tema “aprendizagem”, dessa forma concluímos que devem ser 

discutidas em um único tópico, pois não há necessidade de discuti-las 

separadamente, sendo que uma complementa a outra. 

Quando falamos de aprendizagem, podemos dizer que depende muito de 

cada aluno, pois cada um tem sua especificidade e ritmo. Para Vigotskii; Luria & 

Leontiev (2010, p.101) “uma criança não se desenvolve em todos os aspectos no 

mesmo ritmo. Ela pode aprender e inventar formas culturais de enfrentar problemas, 

mas permanecer em níveis anteriores e mais primitivos quando se trata de outras 

áreas de atividade”. E quando se trata de aluno tímido não é diferente. 

Observamos que na categoria C a maioria relatou que a timidez não prejudica 

a aprendizagem. A partir disto, podemos ressaltar que na sala de aula sempre tem 

aquele aluno aplicado, que faz as atividades, que se empenha em aprender, quando 

tem dúvida vai até o professor ou pergunta de conhecidos em casa, como também, 

tem aquele aluno desinteressado, que não faz a tarefa porque não quer. Dessa 

maneira, acontece também com o grupo de alunos tímidos. Então, a aprendizagem 

vai depender muito do perfil do aluno. 

Não. O aluno tímido possuem
boas notas e fazem todas as
atividades. Quando tem dúvida
vai na mesa do professor. Um
professor.

Sim. Porque o que participa
assegura o desenvolvimento
cognitivo. Quatro Professores.
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Nesta mesma categoria, alguns professores enfatizaram que timidez interfere 

na aprendizagem de alguns alunos por não tirar as dúvidas, para debater com ele 

retomo ao que nos diz Altoé, Gasparin, Negrão & Teruya (2010, p.77), segundo eles: 

“o papel do professor consiste em desafiar o aluno a buscar o conhecimento e ao 

mesmo tempo prestar atendimento adequado às necessidades individuais, por meio 

da problematização da situação em estudo”. Cabendo ao professor instigar seus 

alunos á buscarem o conhecimento e ir além do que já sabe.  

Entretanto, a importância do professor em inserir atividades de oralidade no 

cotidiano do aluno, sendo um benefício para o tímido e não tímido, sabendo a 

dimensão e o ganho que proporcionará ao aluno, dediquei um capítulo deste 

trabalho para apresentar exemplos de atividades, sendo possibilidades para o 

professor trabalhar em sala, contribuindo para o desenvolvimento da oralidade 

Na categoria D na primeira subcategoria, contendo apenas um relato de um 

professor, afirmando que o aluno desinibido não aprende mais que o tímido, e ainda 

completa que os tímidos possuem boas notas, fazem todas as atividades e quando 

tem dúvida vai á mesa do professor. Na sequencia a segunda subcategoria, vem 

discordando a partir dos relatos de quatro professores, dizendo que o não tímido se 

sobressai, aprende mais, pois participa durante a aula. 

Ainda na categoria d: o aluno não tímido aprende mais que o tímido: 

 

- Não, o único aluno tímido que tenho em minha turma é mais inteligente 
que alguns alunos que não são tímidos e possui boas notas. (P1) 

- Acredito que ao participar mais da aula o aluno assegura o 
desenvolvimento cognitivo eles tem boas notas. Isso porque estão sempre 
tirando suas duvidas, buscando respostas.  (P4) 

 

Dessa forma, ao trazer o relato de dois professores P1 e P4, retomando ao 

que já abordamos, o desempenho do aluno vai depender da sua vontade de querer 

aprender, do seu empenho durante as aulas ou do seu esforço para fazer as 

atividades. 

No entanto, não podemos negar que aquele aluno que participa, questiona, 

interage com a sala e com o professor, se sobressaem aos tímidos. Nesse sentido, 
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cabe dizer que existe sim, momentos que a timidez interfere na aprendizagem, mas 

ele não tem cem por cento de prejuízo, pois o tímido é muito observador, presta 

atenção na aula, e por muitas vezes são taxados como exemplos de bons alunos 

por permanecerem quietos. E enquanto muitos estão conversando e bagunçando, 

ele está concentrado no que o professor está dizendo. 

Como a timidez me acompanhou da educação básica até o ensino superior, 

trago minha vivência e retomo ao que disseram Araújo (2011) e Vigotskii, Luria & 

Leontiev (2010), para discordar do P5 que relatou: 

 

Não prejudica, ele aprende sim. Às vezes não é a timidez é a 
falta de vontade. De três alunos tímidos em minha sala dois 
vão bem, fazem todas as atividades e um não presta atenção e 
não faz nada. 

 

Observa-se que, o aluno tímido não interage, não participa de algumas 

atividades, não se envolve com colegas, e essa falta de envolvimento em sala de 

aula, faz com que o aluno perca oportunidade de conhecer mais sobre algum 

conteúdo ou determinado assunto por medo de perguntar, não tirar as dúvidas, não 

interagir com a turma e não conversa com o colega. Não afirmo que o aluno “não 

aprende”, ele aprende sim, mas deixa de obter mais conhecimento por guardar suas 

dúvidas para si. 

  

Gráfico 4- Categoria e: A importância de trabalhar atividades que contemple o 

desenvolvimento oral 

Fonte: ALPIRI, 2018 

É importante sim. Realizo várias
atividades para perder o medo.
Dois Professores.

É importante, mas não realizo
atividades específicas para o
desenvolvimento da oralidade.
Três professores.
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A categoria “E” reflete sobre o olhar do professor para a importância de 

realizar em sala de aula, atividades que contemplem o desenvolvimento oral. Os 

professores P2 e P3 citam os seguintes relatos: 

 

- Sim, porque através da oralidade eles vão se desprendendo do medo. E 
se não trabalhar assim o aluno fica com medo de responder. (P2) 

- Apesar de eu ter sido uma aluna muito tímida no ensino fundamental 
nunca pensei sobre a importância de trabalhar com atividades para ajudar 
esse aluno a perder o medo. É importante, mas não realizo atividades 
especifica para esse desenvolvimento. (P3)  

 

Nesta categoria o P2 trata a oralidade como o ato de falar, relatando que 

através da fala o aluno perde o medo. Resgatamos o que já foi abordado por 

Marcushi (2014) a oralidade não se limita somente ao estudo da materialidade da 

fala, mas sim a fala associada a seu ritmo, entonação e volume, associada á 

gestualidade, expressão corporal e imagem. Favorecendo o desenvolvimento da 

proficiência do aprendiz em gêneros orais formais públicos. A questão está muito 

além do simples ato de falar. 

Vale destacar, que apenas dois professores responderam que realizam 

atividades, e na categoria “B” o P2 citou algumas atividades que realiza em sala. Já 

o P3 relata que foi uma aluna tímida, conhecendo as dificuldades que o tímido 

enfrenta em sala, não se preocupou em trabalhar a oralidade de seus alunos, não 

realizando atividade com essa intenção. 
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Gráfico 5- Categoria f: Acompanhou algum aluno que era tímido, mas está 

desinibido 

 

Fonte: ALPIRI, 2018 

 

Na ultima categoria desenvolvida a partir do questionário respondido pelos 

professores, trata se o professor acompanhou algum aluno tímido, seja em sua 

turma ou ex-aluno, que agora está menos tímido. Obtivemos os seguintes relatos: 

 

- Em minha turma não tem aluno que perdeu a timidez, não tem como 
perceber se os alunos estão menos tímidos, pois só vejo no recreio. (P5) 

- Já sim. Tenho alunos que chegaram muito tímidos aqui em minha turma, 
mas com o passar dos meses isso desapareceu. Estão mais confiantes, a 
confiança os deixa livres para expor o que pensa. (P2) 

 

Sobre algum caso de desinibição o P5 relatou que em sua turma não 

percebeu essa evolução, e no caso de ex-aluno, não consegue acompanhar. Já o 

P2 relatou que já percebeu que alguns alunos chegaram em sua turma tímidos, mas 

que com o tempo foram se desinibindo. 

O PCN da Língua Portuguesa 1° e 2° ciclos (p.73), inclui pistas sobre 

atividades a serem realizadas em sala que possibilitem o desenvolvimento da 

oralidade, como “exposição oral com ajuda do professor, usando suporte escrito, 

quando for o caso. Manifestação de experiências, sentimentos, ideias e opiniões de 

forma clara e ordenada”. Podemos encontrar na segunda categoria desta análise o 

relato do P2, que declara realizar atividades para o desenvolvimento da oralidade 

Não. Não tem em minha turma
e não consegui acompanhar ex-
aluno. Dois professores.

Sim. Em minha turma, ganhei a
confiança do aluno. Três
professores.
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como a roda de conversa, leitura em voz alta e participação dos alunos em 

atividades orais. A realização dessas atividades pode ser um dos motivos da 

desinibição dos alunos citado á cima. 

  

 

4.2  Apresentação e análise - Relato das crianças 

 

Para fomentar a pesquisa foi primordial a entrevista com os alunos tímidos, 

nas turmas dos professores que responderam o questionário. Ao responder o 

questionário, os professores revelaram a quantidade de alunos tímidos em sua 

turma, sendo assim, os alunos tímidos entrevistados, foram indicados pelos 

professores, facilitando para a etapa da entrevista, totalizando quatorze alunos. 

Tendo em vista o retraimento desses alunos, optamos por realizar a entrevista 

individualmente em um espaço reservado.  

Para a análise dos dados, utilizaremos o gráfico e assim como na análise do 

questionário, as entrevistas também foram divididas em categorias e subcategorias, 

conforme a resposta de cada um.  

Esta etapa de entrevista com os alunos tímidos foi desafiador, pois ficar 

acanhado perante estranhos e falar baixinho é uma de suas características. Antes 

de iniciar a entrevista, conversamos sobre outros assuntos para conquistar sua 

confiança. Para a análise será exposto alguns relatos.  

Gráfico 6- Categoria g: Definição de timidez 

Fonte: ALPIRI, 2018 

Pessoa que não fala. Seis
Alunos.

Fica vermelha ou tremendo
quando fala. Três alunos.

Fica nervosa ou gagueja. Três
alunos.

Não tem amigos. Dois alunos.
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Nessa categoria obtivemos como subcategorias, a seguinte referência na maioria 

das respostas, uma pessoa tímida é aquela que não fala ou tem medo de falar. 

Podemos dizer que o principal motivo que interfere na desinibição do tímido é o 

medo, conforme Axia (2003, p.53), “a raiz semântica da timidez está 

fundamentalmente ligada ao medo.”, contribuindo para que o aluno não se expresse. 

À vista disso, por muito tempo na educação básica carreguei esse medo como: 

não arriscar por medo de errar, medo do que vão pensar, medo da repreensão do 

professor, medo de ser chamada de burra, medo da “zombação” por parte dos 

colegas, dentre outros sentimentos que impediam atitudes e ações em sala de aula. 

Ainda nesta categoria, alguns entrevistados trazem outras características, sendo 

o “tremer” ao falar, gagueira e ficar vermelho, esses são alguns aspectos 

provenientes da timidez, que segundo Axia (p.82) “uma voz balbuciante, trêmula ou 

entrecortada é um sinal garantido de medo e de timidez”. Dificultando ainda mais a 

socialização do tímido com o outro.  

 

Gráfico 7- Categoria h: Se considera tímido 

 

Fonte: ALPIRI, 2018 

 

Ao perguntar se esses alunos se consideravam tímidos, dois alunos 

responderam que não, expliquei como se comportam pessoas tímidas e fiz a 

pergunta novamente, no entanto, esses alunos permaneceram com a mesma 

Não. Dois alunos.

Sim. Mas nunca me chamaram
de tímido. Quatro alunos.

Sim. E já me chamaram de
tímido. Oito Alunos.
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resposta. De outro modo, os demais alunos afirmam ser tímidos, sendo que, oito 

alegam ser rotulados como tímidos pela família ou conhecidos e quatro disseram 

não receber esse rótulo.  

Dentre os dois alunos que não se consideram tímidos, o identificado como A8 

explicou o porquê “em casa e na escola me chamam de tímida, mas eu acho que 

não sou tímida”. Perguntei o porquê e ela disse “em casa eu brinco com meu irmão 

e na escola no recreio e na educação física eu brinco com meus amigos”, relatando 

ter dois amigos. 

Sendo assim esta aluna tem a percepção de que uma pessoa tímida é aquela 

que se isola e não fala com ninguém, dessa maneira como ela não se isola 

totalmente ao ter duas amigas, não se considera tímida. Discordando disso, Axia 

(2003), afirma que normalmente o tímido interage com a família ou com conhecidos 

de forma desinibida e se retrai perante pessoas desconhecidas.  

 

Gráfico 8- Categoria i: Atividades em sala que a timidez se manifestou de 

forma intensa 

Fonte: ALPIRI, 2018 

 

Já discutimos anteriormente, sobre a importância da realização de atividades 

que contribui para desenvolvimento da oralidade, dentre as perguntas do 

questionário respondido pelos professores, havia uma sobre as atividades que 

realizam em sala de aula para tal finalidade. Dessa forma, esta etapa nos possibilita 

Perguntas na aula de
matemática. Dois alunos.

Leitura para a turma. Seis alunos.

Perguntas que o professor faz
durante a aula. Quatro alunos.

Responder no quadro. Um aluno.

Trabalho de apresentação em
grupo. Um aluno.
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investigar algumas atividades que esses professores realizam em sala, mas que 

passou despercebido ao seu olhar. Vale ressaltar que três professores não 

especificaram no questionário quais atividades. 

Em vista disto, podemos perceber a partir das subcategorias do gráfico, que 

todos os alunos citaram atividades e ao analisar podemos concluir, que de certa 

forma podem auxiliar no desenvolvimento da oralidade. 

Assim, podemos averiguar duas subcategorias sobre atividades que a timidez 

se manifesta: perguntas na aula de matemática e perguntas que o professor faz 

durante a aula, ambas levam o aluno ao pensar, estimula inquietações e permite o 

aluno expor o que pensa (ALTOÉ, GASPARIN, NEGRÃO e TERUYA, 2010), por 

mais que o aluno se recuse a responder, o professor deve proporcionar ao aluno 

atividades como esta em seu cotidiano escolar. 

Recordo-me que no ensino médio tive dois professores, um de biologia e o 

outro de geografia, costumavam em todas as aulas questionar os alunos ou 

submetê-los a apresentar seminário. Trago como exemplo o professor de geografia, 

em suas aulas sempre questionava cada aluno, mas quando chegava minha vez, eu 

sempre me recusava a responder. 

Portanto, no decorrer das aulas percebi que eu e outra colega éramos as 

únicas que não participava da aula desse professor, certa vez, decidi me esforçar 

para responder a questão. E assim aconteceu, na aula seguinte ele fez a pergunta, 

eu respondi em voz baixa, a resposta estava errada, mas respondi. E assim 

aconteceu nas aulas seguintes, minhas respostas eram resumidas em uma palavra 

para evitar falar muito.  

Esse relato nos leva a pensar o quanto seria importante e proveitoso 

professores como este de geografia no ensino fundamental. Propiciando o aluno ao 

pensar e expor ideias, desafiar o aluno diariamente, fazer o aluno perceber a 

importância de sua opinião. 

Nesta categoria, temos também como subcategorias: responder no quadro, 

trabalho de apresentação em grupo e leitura para a turma.  As três oportunizam ao 

aluno a exposição perante os colegas de sala, sendo muito desafiador para os 
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tímidos, pois eles não gostam de chamar a atenção dos outros sobre si (AXIA, 

2003), preferem a discrição. 

Em conformidade com as subcategorias “trabalho de apresentação em grupo 

e leitura para a turma”, os PCN da Língua portuguesa primeiro e segundo ciclos 

apresentam: 

  

A produção oral pode acontecer nas mais diversas circunstâncias, dentro 
dos mais diversos projetos: atividades em grupo que envolvam o 
planejamento e realização de pesquisas e requeiram a definição de temas, 
a tomada de decisões sobre encaminhamentos, a divisão de tarefas, a 
apresentação de resultados;(1997, p.39) 

 

Podemos perceber que se apoiando em uma atividade, o professor pode 

contribuir para a formação de várias habilidades que serão desenvolvidas a partir de 

uma conversa entre o grupo, envolvimento e a tomada de decisões. 

 

Gráfico 9- Categoria j: Atividades que participa 

Fonte: ALPIRI, 2018  

 

Nesta categoria fica explícito que o tímido prefere participar em atividades que 

se expõem o mínimo possível. Porém, se esses alunos realizarem atividades que 

não favoreça o seu desempenho oral ele nunca irá desinibir. 

Ouvir histórias. Sete alunos.

Ler, mas só pra mim. Quatro
alunos.

Copiar atividade do livro ou do
quadro. Um aluno.

Educação física. Dois alunos.
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Ao terminar o ensino médio em 2009, o meu desejo era ingressar logo no 

ensino superior. Porém, a partir de meus relatos ficou explícito o motivo desse 

desejo realizar somente cinco anos depois, sim a “bendita” timidez. No ultimo ano da 

educação básica comecei imaginar como seria a minha vida acadêmica e logo veio 

o medo das exposições, apresentações, estágios, etc. 

A partir dessa experiência os PCN da Língua portuguesa primeiro e segundo 

ciclos exemplificam: 

 

Não basta deixar que as crianças falem; apenas o falar cotidiano e a 
exposição ao falar alheio não garantem a aprendizagem necessária. É 
preciso que as atividades de uso e as de reflexão sobre a língua oral 
estejam contextualizadas em projetos de estudo, quer sejam da área de 
Língua Portuguesa, quer sejam das demais áreas do conhecimento. (1997, 
p.39) 

 

Com isso, compreendemos a importância de permitir ao aluno atividades que 

propicie o desenvolvimento da oralidade, pois caso não ocorra podemos imaginar a 

dimensão das consequências desencadeando para a vida adulta. 

 

Gráfico 10- Categoria k: O aluno que participa das atividades aprende mais que 

o aluno tímido  

 

Fonte: ALPIRI, 2018 

 

Os dois aprendem igual. Dois
alunos.

O que não é timido aprende
mais. Três alunos.



41 

Esta ultima categoria, obteve duas subcategorias coletadas com os alunos das 

turmas do quarto e quinto ano, levando em conta o tempo de escolarização. Teve 

como intenção investigar se esses alunos concordam ou não que a timidez prejudica 

a aprendizagem. 

Conforme o que já foi destacado nesse trabalho, a partir do que apresentam 

Vigotskii, Luria & Leontiev (2010), não podemos mensurar o nível de aprendizagem 

dos alunos, pois cada um tem sua especificidade e ritmo, numa atividade ela pode 

ter facilidade para aprender e outras nem tanto. 

Na escola, sempre fui observadora em todas as aulas não tirava os olhos dos 

professores e fazia anotações no caderno, sendo essa a estratégia que criei para 

não ter dúvidas. Mesmo assim, é impossível contar às vezes que professores 

perguntavam em sala se alguém tinha dúvida, e eu com milhares de inquietações e 

questionamentos não manifestava, guardando-as para quando chegar em casa 

perguntar da minha mãe ou pesquisar em livros e dicionário. Vale dizer que em 

relação á algumas dúvidas, eu não tive prejuízos ao tomar a iniciativa de pesquisar 

em casa, mas em outros momentos que eu não anotava a dúvida, o resultado era 

negativo. 

Portanto, assim como o exemplo acima, o A9 do quarto ano relata que não 

concorda que o aluno não tímido aprende mais que o tímido: “Eu sou tímida e só tiro 

nota boa, faço as tarefas do quadro e do livro que o professor passa, quando eu 

tenho dúvida vou na mesa dele perguntar. Não sei muito o português, mas eu 

pergunto do professor”. Sendo assim, a aluna tem vergonha de se pronunciar 

perante a sala, mas estratégia usada por ela, para não permanecer com a dúvida foi 

ir á mesa do professor perguntar. Segundo ela ambos aprendem iguais. 

De outro modo, o A14 do quinto ano afirma que o aluno que não é tímido 

aprende mais que o tímido.  

 

Porque ele não tem vergonha e faz tudo que a professora manda. A 
professora também dá ponto para quem participa. Ela sempre conversa, 
fala para eu participar, que não preciso ter vergonha, que não é feio errar, 
mas eu não consigo, parece que dá um nó na minha garganta. 
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Ao analisar de forma geral em sala, há momentos que o tímido tem prejuízos na 

aprendizagem, seja em atividades diversas, ao não interagir, negar-se participar de 

determinadas atividades ou até mesmo não tirar dúvidas. Mas quando se trata de 

aprendizagem, não falando especificamente do tímido, mas de modo geral, sempre 

tem aquele aluno que se destaca e se dedica, vale ressaltar que o nível de 

aprendizagem não é o mesmo para todos, vai depender de cada um.  
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5. COMO A ESCOLA PODE CONTRIBUIR PARA A SOCIABILIDADE DESSES 

ALUNOS TÍMIDOS? 

 

A escola é um ambiente que pode contribuir através de atividades de oralidade 

para a desinibição, aprendizagem e desenvolvimento, os PCN da Língua Portuguesa 

primeiro e segundo ciclos afirmam: 

 

Depende de a escola ensinar-lhe os usos da língua adequados a diferentes 
situações comunicativas. De nada adianta aceitar o aluno como ele é, mas 
não lhe oferecer instrumentos para enfrentar situações em que não será 
aceito se reproduzir as formas de expressão próprias de sua comunidade. É 
preciso, portanto, ensinar-lhe a utilizar adequadamente a linguagem em 
instâncias públicas, a fazer uso da língua oral de forma cada vez mais 
competente. (1997, p.37) 

 

Vale salientar, que a aprendizagem ocorre de maneira contínua e o professor 

ajudará o indivíduo a passar de um nível de aprendizagem a outro. Sendo assim, 

neste capítulo mostraremos alguns exemplos de atividades, como possibilidade para 

o professor desenvolver em sala. Apresentando alguns referenciais teóricos para 

firmar essa ideia. 

Conforme Vigotskii, Luria & Leontiev (2010), o indivíduo faz um percurso para 

desenvolver suas funções que ainda estão em processo de amadurecimento e que 

futuramente se tornará consolidadas. Segundo eles: 

 

O que uma criança é capaz de fazer com o auxílio dos adultos chama-se 
zona de seu desenvolvimento potencial. Isto significa que, com o auxílio 
deste método, podemos medir não só o processo de desenvolvimento até o 
presente momento e os processos de maturação que já se produziram, mas 
também os processos que estão ainda ocorrendo, que só agora estão 
amadurecendo e desenvolvendo-se. O que a criança pode fazer hoje com o 
auxílio dos adultos poderá fazê-lo amanhã por si só. (2010, p.112) 

 

Com isso podemos sintetizar que, desenvolvimento potencial significa quando a 

criança não consegue fazer certa atividade, mas é capaz de realizar com a ajuda de 

uma pessoa experiente.  

Imaginamos que o aluno tímido esteja no desenvolvimento potencial, mesmo que 

o professor realize atividades de oralidade esse aluno não terá um progresso 

significativo, mas ao permitir que um colega ajude-o ele poderá avançar, e como o 
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tímido não gosta de se expor perante muitas pessoas, pode ser que com um colega 

de sala ele fique mais á vontade. 

Ainda, de acordo com Mores (2001, p.11), “Uma implicação importante é a de 

que o aprendizado humano é de natureza social e é parte de um processo em que a 

criança desenvolve seu intelecto dentro da intelectualidade daqueles que a cercam”. 

Ou seja, a criança aprende com o outro ou aprimora aquilo que ele já sabe. Mas 

compete ao professor proporcionar ao aluno a interação, e esse envolvimento entre 

os sujeitos, permitir que os alunos conversem, troquem ideias, conhecimentos e 

experiência entre si, tornando a sala de aula um ambiente de troca de saberes. 

Antes de apresentar exemplos das atividades, é importante destacar que um dos 

fatores que faz parte das características da timidez e afeta muito o tímido, é a falta 

de autoconfiança, pois esta contribui para que o aluno fique retraído. De acordo com 

Crawford & Taylor (2000, p.55) “Em contraste, parecer autoconfiante e seguro pode 

fazer toda a diferença para progredir em sua carreira.” Esse sentimento de 

autoconfiança será construído quando o indivíduo passar por momentos de desafios, 

ser instigado pelo professor e assim conhecer suas potencialidades, sentindo-se 

confiante para se expressar. 

É óbvio, momentos em apresentações orais, de expor o que pensa sobre um 

assunto em questão durante a aula, o aluno tímido se inibir mais ainda, mas não 

oferecer atividades desse tipo é como se os professores aceitassem que os alunos 

permanecessem na mesma situação e não acreditassem no potencial de seu aluno. 

Destacamos a relevância das atividades, conforme Leal & Gois (2012, p. 17), os 

exemplos são: “textos de tradição oral, são as parlendas, os trava-línguas e as 

cantigas. As crianças se divertem com tais textos ou atividades, que passam a 

compor o repertório de suas brincadeiras.”. Proporcionando momento como círculo 

de leitura. 

Como também, os exemplos declarados pelos PCN da Língua Portuguesa 

primeiro e segundo ciclos: 

 

O trabalho com linguagem oral deve acontecer no interior de atividades 
significativas: seminários, dramatização de textos teatrais, simulação de 
programas de rádio e televisão, de discursos políticos e de outros usos 
públicos da língua oral. Só em atividades desse tipo é possível dar sentido e 
função ao trabalho com aspectos como entonação, dicção, gesto e postura 
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que, no caso da linguagem oral, têm papel complementar para conferir 
sentido aos textos. (1997, p.40) 

 

Dessa maneira, percebemos a importância do planejamento dessas 

atividades, pois os benefícios dela sobre o aluno é grandioso, atividades como essas 

podem ser desenvolvidas não só na língua portuguesa, mas em diversas disciplinas. 

Os PCN da Língua Portuguesa terceiro e quarto ciclos ressaltam que: 

 

Ensinar língua oral não significa trabalhar a capacidade de falar em geral. 
Significa desenvolver o domínio dos gêneros que apoiam a aprendizagem 
escolar de Língua Portuguesa e de outras áreas (exposição, relatório de 
experiência, entrevista, debate etc.) e, também, os gêneros da vida pública 
no sentido mais amplo do termo (debate, teatro, palestra, entrevista etc.). 
(1998, p.68) 

 

Reafirmando o que já foi dito, o ensino da língua oral não é trabalhar a 

capacidade de falar, vai muito além disso. Oferecer aos alunos atividades como 

exposição, relatório de experiência, entrevista, debate, teatro, palestra, como 

exemplos, algumas atividades servem como apoio para a aprendizagem das 

disciplinas escolares e outras formam o indivíduo para a vida pública.  

Assim também, Marcushi (2014) contribui com outros exemplos de atividades 

como o “áudio e/ou em vídeo, tais como “receitas de cozinha”, “propagandas”, 

“entrevistas”, “notícias” e que devem ser selecionados, quanto ao tema e 

complexidade, em função da faixa etária a que se destinam (s/p)”. Sendo outros 

exemplos que não devem ser ignorados pelos professores. 

Dessa forma, podemos entender que o aluno tímido precisa de estímulo e não 

pode ser ignorado. Sendo um equívoco pensar que eles preferem ficar isolados e 

não incitá-los para evitar constrangimento, pelo contrário, é importante o professor 

inseri-lo em situações interativas e dinâmicas na escola.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa buscou investigar as implicações da timidez na vida da 

criança principalmente no ambiente escolar. E tendo em vista as dificuldades que 

enfrentei na educação básica e ensino superior, como futura professora senti a 

responsabilidade de contribuir para a desinibição desses alunos tímidos e trazer 

como possibilidade atividades de oralidade.  

A partir disso, podemos mensurar a importância do professor em intervir 

através dessas atividades para a desinibição dos alunos tímidos no processo de 

escolarização, de modo que a timidez não atrapalhe na vida adulta, na relação 

social, no trabalho e na continuidade dos estudos. 

Após a realização da pesquisa na escola com turmas do 1° ao 5° ano do 

Ensino Fundamental, percebemos que apesar de alguns professores realizarem 

atividades que contribui para o desenvolvimento oral e desinibição, considera-se que 

não são suficientes para a proficiência em relação à oralidade. E que pode ser feito 

muito mais atividades para tal finalidade. 

Portanto, ficou claro que a oralidade vai além do “falar bem”, pois ela contribui 

para o desenvolvimento, aprendizagem, interação, pensar, questionar, se expor 

oralmente, com isso, torna-se um instrumento para auxiliar nas aulas, 

desenvolvendo várias competências e vale ressaltar que o trabalho com a oralidade 

é importante não só para o aluno tímido, mas, também com o não tímido. 

Vale ressaltar ainda, que é urgente e necessário o debate e ampliação de 

propostas de ensino que incluam atividades com oralidade. E com isso, é 

absolutamente preciso que decorra pesquisas que contemple essa temática. 

Enfim, com a realização desta pesquisa, tive a oportunidade de refletir sobre o 

ensino da oralidade e destacar a importância de realizar um trabalho efetivo em sala 

de aula, que contribua de forma significativa numa mudança no enfoque atual sobre 

a oralidade e a desinibição dos alunos, de modo que esses alunos não sejam 

ignorados. 
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APÊNDICE A- Questionário para professores 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
Fernanda Viana Alpiri 

 
 

PESQUISA PARA O TCC 
 

Quais as dimensões da oralidade como eixo para proposta pedagógica em 
uma escola pública de Porto Velho/RO que favoreça a aprendizagem e 
contribua para a desinibição dos alunos? 
 
 
QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 

 

Turma:_________ 

1) Há quantos aluno(s) tímidos na sua sala e quais atitudes você classifica como 

estado de timidez? 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2) No planejamento de aula, você elabora atividades que comtemple esses alunos? 

Quais as atividades que contribua para seu desenvolvimento oral e interação com a 

turma? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3) A timidez prejudica a aprendizagem desses alunos? Relate. 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4) O aluno que participa efetivamente das atividades aprende  mais que um aluno 

tímido? Qual o desempenho desses alunos em sala, eles possuem boas notas? De 

exemplo. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5) Você acha importante trabalhar com atividades que contemple o desenvolvimento 

da oralidade com os alunos tímidos? Explique.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6) Em sua turma ou em outra existe algum aluno que você acompanhou ou 

percebeu que agora está menos tímido? Explique. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B- Roteiro da entrevista 

 

ENTREVISTA COM OS ALUNOS DO 1° ao 5° ANO 

 

1) Pra você o que é timidez, como é uma pessoa tímida? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2) Alguém já chamou você de tímido? Você se considera tímido? 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3) Em quais atividades em sala de aula a timidez se manifesta ou manifestou de 

forma mais intensa? Em algum momento você já deixou de participar de alguma 

atividade devido a timidez? Relate a situação. 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4) Quais as atividades escolar que você mais participa?  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5) O aluno que participa efetivamente das atividades aprende  mais que um aluno 

tímido? (pergunta para o 5° ano) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 


