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RESUMO 

Na tentativa de analisar o bem-estar psicológico em professores, por meio da variável 
ansiedade e a sua influência no estresse do cotidiano escolar, através da dificuldade de 
aprendizagem em matemática em professores da cidade de Itabaiana –Se, esta pesquisa 
observou que os professores entrevistados apresentam índices de ansiedade significativa, 
principalmente em aspectos como: nervosismo (81%), Incapacidade de relaxar (72%); 
Inseguro (83%) e medo de perder o controle (71%). Foi observado também um número 
significante de professores que não possui conhecimento sobre discalculia. Além disso, se 
observou que o desgaste do professor é expressivo e que o acumulo de jornadas em diferentes 
escolas ou até mesmo em outras atividades leva-os a um nível de ansiedade elevado. 

 
Palavras Chave: Aprendizagem matemática, Professor e Ansiedade. 

 

RESUMEN 

En la tentativa de analizar el bien-estar psicológico en profesores, por medio de la 
variable ansiedad y su influencia en el estrés cotidiano escolar, esta investigación ha tenido el 
objetivo de observar la percepción de los profesores de la ciudad de Itabaiana-SE-Brasil, 
sobre la dificultad que sus alumnos presentan en el aprendizaje de matemática y como el nivel 
de ansiedad de los docentes influyen en este aprendizaje. De acuerdo con los resultados 
encontrados, observarse que los profesores entrevistados presentan índices de ansiedad 
significativa, principalmente en aspectos como: nerviosismo (81%), Incapacidad de relajar 
(72%); Inseguro (83%) y miedo de perder el control (71%). Notase que un número 
significativo de profesores no presentan conocimiento a cerca de la discalculia. Además, se 
observó que el desgaste del profesor es expresivo y que la acumulación de los turnos de 
trabajos en diferentes escuelas o en otras actividades promueve el aumento del nivel de 
ansiedad en los mismos.   

 
Palabras Clave: Aprendizaje matemática, Profesor y Ansiedad. 
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INTRODUÇÃO 

A ansiedade está presente no dia-a-dia de qualquer indivíduo, seja em problemas 

familiares, profissionais, psicológicos, enfim, ela é algo indispensável na vida do ser humano. 

Sem ela, não haveria o preparo para enfrentar uma situação de grande perigo ou uma forte 

emoção. White (2008) define ansiedade como “forma de desassossego, pela expectativa de 

algo, geralmente associado ao medo”. Embora ainda sem uma definição exata, a ansiedade 

pode ser facilmente notada. 

A ansiedade, porém não afeta somente os estudantes, mas também os professores, 

deixando-os estressados, pois quase sempre se empenham o mês inteiro, dedicam horas extras 

para ensinar determinado conteúdo aos seus alunos e na hora do resultado final as notas são 

baixíssimas. Entretanto Crianças, pais e educadores ficam ansiosos e frustrados em função do 

mau rendimento escolar. Muitas vezes a atenção dos pais e educadores concentra-se nas 

dificuldades, desviando-se dos comportamentos adaptativos das crianças, o qual agrava ainda 

mais o problema. Uma das causas de ansiedade entre os estudantes pode ser a maneira com 

que a matemática é transmitida. Muitas vezes a disciplina é passada de forma excessivamente 

teórica e lógica, e não está relacionada com a realidade do estudante. Devido a estes motivos, 

os alunos se sentem inseguros, e criam expectativas ou ansiedade em relação a sua 

aprendizagem. 

É importante ressaltar que a falta de tempo do professor impede-os de modificar suas 

práticas pedagógicas. Muitos não percebem que isso é um grande obstáculo na vida do 

docente. É necessário perceber também que as precárias condições de trabalho faltam de 

recursos didáticos e tecnológicos, quantidade enorme de alunos por sala de aula, baixos 

salários, longas jornadas de trabalho, dificulta essa mudança e também fazem do professor um 

profissional com pouca esperança. Estes enfrentam sua profissão como uma atitude de 

desilusão e de renuncia. A falta de tempo do educador leva-o a certos impedimentos de 

modificar suas práticas pedagógicas. É esse obstáculo na vida profissional do professor, 

especificamente o de matemática. 

Os defensores atuais da matemática acreditam que os professores precisam modificar 

suas práticas pedagógicas e aplique novas metodologias, porém é importante ressaltar que não 

é tão simples assim para o educador modificar sua maneira de ensinar. Segundo CUNHA; 

 

Os processos de reforma introduzem inovações que pressupõem mudanças 
na atuação dos agentes que as tornam possíveis - mudanças ao nível das 
concepções e das práticas. Contudo, um processo de mudança está longe de 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 3 

se operar de imediato: a simples publicação de decretos-lei não pressupõe 
que as modificações se processem de modo a surtir efeitos instantâneos, 
sempre que as novas leis impliquem, para se tornarem operacionalizáveis, a 
alteração de mentalidades. Os professores, corno seres humanos, são 
resistentes à mudança são resistentes no sentido em que necessitam de tempo 
para compreender os princípios, os meios e os fins da mudança. Os sistemas 
dinâmicos autoregulam a sua actividade e, quando as condições exteriores se 
modificam, reagem no sentido de diminuírem a entropia instalada. 
Analogamente, nos professores, a reacção às mudancas de nível curricular 
também provoca uma sensação de desconforto, de pouco à vontade, de 
insegurança e de desorganização. Só o tempo, a experimentação, a análise e 
a reflexão sobre os novos métodos e estratégias poderão trazer-lhe de novo a 
sensação que o meio em que gerem as suas necessidades e as exigências é de 
novo um meio com condições favoráveis à sua acção. Pág (04) 

 

A educação básica trouxe como conseqüência o aumento do número de professores que 

passaram a atuar mesmo sem formação adequada, muitas vezes sem clareza sobre seu papel 

como professor de matemática, e também como educador. Estes Imaginam que transmitir para 

o aluno conteúdos de forma mecânica está contribuindo para o seu aprendizado, e deixam de 

avaliar a forma com que os assuntos estão sendo transmitido, passando despercebido diante 

desse educador que este aluno pode trazer consigo uma grande dificuldade de aprendizado e 

até mesmo uma discalculia.  

Há aqueles que acreditam que as dificuldades em matemática fluem por fatores 

psicológicos, familiares e emocionais, porém há aqueles que criticam o sistema de ensino, 

alegando que a capacitação do professor não é suficiente ou a instituição não oferece 

condições para esses estudantes. È importante ressaltar que esses transtornos relacionados 

com a matemática precisam de apoio, já que quanto mais cedo for trabalhado o problema, 

melhor rendimento haverá. É preciso também que o professor ao iniciar o seu trabalho com 

estudantes que possuem tal dificuldade perceba o quanto é grande a sua importância. Pois 

dessa forma ajudará aos alunos a resgatar a sua auto estima e a sua auto imagem, já que as 

dificuldades em matemática apresentadas pelo individuo trazem prejuízo em sua vida 

cotidiana. 

A dificuldade de aprendizagem em matemática pode ser decorrente de vários fatores 

entre eles, se pode observar a Discalculia. Essa é classificada como sendo uma má formação 

neurológica que causa transtornos na aprendizagem matemática, como fazer operações 

matemáticas, dificuldade em entender os conceitos matemáticos e dificuldade em aplicar a 

matemática no dia a dia. Aprender a contar, entender o sistema numérico, decorar a tabuada, 
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lentidão para fazer cálculos também faz parte desse transtorno matemático. Segundo 

ALMEIDA (2006); 

Não existe uma causa única que justifique as bases das dificuldades 
com a linguagem matemática, que podem ocorrer por falta de aptidão 
para a razão matemática ou pela dificuldade em elaboração do cálculo. 
Essa dificuldade não se relaciona com a ausência das habilidades 
básicas de contagem, mas sim com a capacidade de relacioná-las com 
o mundo.  (pag; 3) 

Tal dificuldade diz respeito ao desenvolvimento das habilidades relacionadas com a 

matemática, as quais incluem as habilidades lingüísticas, perceptuais e de atenção. Essa 

dificuldade não diz respeito à falta de capacidade básica de contagem, mas sim com a 

habilidade de relacioná-la com o mundo. É preciso que o aluno desenvolva outras habilidades, 

tais como: Capacidade de resolução de problemas e capacidade de aplicar os conceitos e 

habilidades matemáticas no seu dia a dia.  

Porém, essa dificuldade pode ocorrer não pela disciplina ser difícil, ou pelo o aluno não 

gostar, mais sim por outros fatores mentais, psicológicos, familiares e pedagógicos o qual 

engloba uma série de fatores que necessita ser estudada quando se trata de qualquer 

dificuldade na aprendizagem, incluindo também a matemática. De acordo com ALMEIDA 

(2006); 

A discalculia impede o aluno de compreender os processos matemáticos. A 
discalculia é um transtorno de aprendizagem que causa a dificuldade em 
matemática. Este transtorno não é causado por deficiência mental, nem por 
déficits visuais ou auditivos, ou por má escolarização. Os processos 
cognitivos envolvidos na discalculia referem-se a dificuldades na memória 
de trabalho, na contagem e em tarefas não verbais e escritas. O indivíduo 
com discalculia geralmente não apresenta problemas fonológicos, mas 
possui dificuldade nas habilidades visuo-espaciais, e nas habilidades 
psicomotoras e perceptivo táteis. 

É de grande importância ressaltar que os profissionais da educação se quiserem ter uma 

melhora educativa, ele terá que enfrentar diversas barreiras. Na formação do professor de 

matemática isto se torna ainda mais claro. Já que algumas vezes durante as licenciaturas, as 

disciplinas com conteúdos específicos são ensinados teoricamente, sem relação com as 

práticas docentes em sala de aula. O graduando simplesmente não consegue fazer uma 

associação entre o que aprendeu no ensino médio com o que está vendo na graduação e o que 

vai ensinar quando terminar o curso.  

As dificuldades de aprendizagem em matemática podem ser diversas e não existe uma 
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forma única de solucioná-las. Todavia, conhecer essas dificuldades possibilitará aos 

profissionais da educação, especialmente aos professores de matemática, condições de melhor 

analisar o desempenho de seus alunos a fim de propor alternativas para melhor conduzir o 

trabalho pedagógico com eles. Para estes estudantes que tem dificuldades de aprendizagem 

em matemática é necessário que eles interajam socialmente e que vivenciem outras formas de 

pensamento. Segundo Del Prette & Del Prette: “Durante toda a sua vida, o ser humano 

necessita aprender continuamente novas habilidades porque o seu ambiente está em contínua 

transformação e grande parte desse ambiente é social”. 

Em casos como esse o papel do professor é algo de grande relevância, pois a atitude 

deste em sala de aula pode ajudar ou prejudicar ainda mais o aprendizado do aluno. O 

estudante dentro da sala de aula pode ter vários desconfortos, para Del Prette & Del 

Prette(1999) Pág. 36  

O desconforto produzido pelas situações ansiógenas varia de indivíduo para 
indivíduo, mas em geral, a situações que provocam mais desconforto são 
aquelas que envolvem o confronto de opiniões, diálogo com autoridades, 
situações de grupo em geral, tarefas de falar em público, situações de 
expressar sentimentos, de reclamar direitos e estabelecer contatos 
heterossexuais. 

Mas a realidade que se conhece mostra que a maioria dos professores não tem tempo 

nem recursos necessários para trabalhar devidamente. Ele não se sente bem remunerado e não 

está preparado para lidar com diferentes realidades em sala de aula. O aluno por sua vez não 

vê suas expectativas serem atendidas e não se esforça para superar as dificuldades. Para 

controlar a indisciplina em sala de aula é um desafio, pois muitos alunos agem de forma 

agressiva com o professor, conversa o tempo todo em sala de aula, não faz as atividades 

propostas e assim descontrola emotivamente em emocionalmente o docente, desanimando-o 

em sala de aula e impossibilitando-o- de criar novos métodos de ensino. 

É necessário que o professor em formação tenha contato com o dia a dia da escola 

mesmo antes dos estágios do final de curso. É importante que ele aprenda a observar, a 

formular projetos como instrumentos que o ajudarão a complementar a prática docente.  As 

análises gerais sobre as questões do fracasso escolar têm recaído sobre duas vertentes, ora no 

professor e sua suposta má formação e remuneração aquém do desejado e práticas avaliativas 

que não favorecem a aquisição do aprendizado. Ora no alunado com sua realidade familiar e 

social, ou até a junção das duas, visto que “toda historia tem dois lados”.  

É óbvio que nem todos concordam com essas análises. E se assim fosse, o enfoque 

deveria estar na busca pela solução e não critica que aponta e condena. O enfrentamento tem 

partido de políticas públicas como a normatização do currículo, com a capacitação sobre os 
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Currículos Nacionais PCNs e os cursos de formação continuada com treinamentos em 

questões pontuais.  

 Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi de observar a influência do bem- estar 

psicológico (ansiedade) e do recurso psicossocial (Habilidade Social) a propósito da 

percepção dos professores sobre dificuldades em matemática.  

 

MÉTODO 

 

Amostra  

A amostra foi constituída por 110 professores de ambos os sexos (graduando e 

graduados) do ensino fundamental e médio das escolas públicas e particulares da cidade de 

Itabaiana-SE. 

 

Instrumento 

Foram aplicados nessa pesquisa Três questionários contendo 60 itens. Sendo o primeiro: 

Inventário de Ansiedade de Beck - 21 itens, com o intuito de avaliar o nível de ansiedade dos 

professores. E o segundo questionário usado foi: O Insucesso matemático a conduta dos 

alunos e professores e as técnicas de ensino - 39 itens.  Este é dividido em três etapas, que 

são: (a) conduta dos alunos; (b) conduta dos professores e, (c) métodos e técnicas de ensino 

utilizado em Matemática. Esse questionário foi aplicado com o intuito de avaliar, a 

comportamento dos alunos e professores diante da matemática e as técnicas de ensino 

utilizado pelos professores. E Inventário de Habilidades sociais de Almir Del Prette e Zilda A. 

P. Del Prette - 41. Com a finalidade de identificar o grau social dos professores. 

O primeiro instrumento aplicado esta relacionado à escala Likert, proposta por Rensis 

Likert em 1932 em que os professores serão solicitados a concordarem ou não com as 

afirmações contidas no questionário, e principalmente informarem o grau de 

concordância/discordância desta. A cada célula de resposta será atribuído um número que 

reflete a direção da atitude do respondente em relação a cada afirmação. (Omote, 2002).  

A resposta do professor a cada item no questionário Inventário de Ansiedade de Beck é 

indicada através de quatro possibilidades. Já a resposta do questionário: O Insucesso 

matemático a conduta dos alunos e professores e as técnicas de ensino são indicadas através 

de cinco possibilidades. A concordo totalmente, B concordo parcialmente, C indiferente, D 

discordo parcialmente e E discordo totalmente, efetuando uma conversão de valores para: A = 
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1, B = 2, C = 3, D = 4 e E = 5. A média é calculada de acordo com esses valores fazendo 

referências à concordância não pelo item. 

 

Procedimento 

Inicialmente os pesquisadores procuraram as escolas públicas e particulares da cidade 

de Itabaiana-Se para serem aplicados os questionários, foram explicados os objetivos da 

pesquisa e foi pedida colaboração por parte deles para participarem do estudo, o qual grande 

parte não se negou a responder. O tempo médio que os docentes levavam para responder cada 

questionário era de 20 a 25 minutos.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diante dos dados obtidos, percebe-se que os entrevistados apresentam sintomas de 

ansiedade. Entre eles estão: Dormência ou formigamento 62,2%; sensação de calor 70,4%; 

incapaz de relaxar, 65,3%; medo que aconteça o pior 73,5%; atordoado ou tonto 50%; 

palpitação ou aceleração do coração 60,2%; nervoso 76, 5%; inseguro 77,6%; medo de perder 

o controle 62,2%; e assustado 50%. 

Percebe-se, porém que os professores que ainda estão cursando o nível superior 

apresenta níveis de ansiedade ainda maior do que os graduados; sendo estes sintomas: 

dormência ou formigamento 75,5%; sensação de calor 73,1% incapacidade de relaxar 71,8%; 

medo que aconteça o pior 74,4%; atordoado ou tonto 52,6%; nervoso 80,8%; mãos tremulas 

53,8%; Inseguro 83,4%; medo de perder o controle 61, 1% e assustado 52,2%. Isso se deve 

pelo fato de além de ele ter que se dedicar ao trabalho tem que se dedicar ao curso de 

licenciatura e isso os leva a um nível de stress muito elevado. 

Percebe-se através dos dados obtidos que a insegurança, medo, incapacidade de relaxar 

e nervosismo são sintomas significativamente presentes em professores. Percebe-se diante das 

analises dos dados. 

Em relação ao sexo percebe-se que as professoras apresentam sintomas de ansiedade 

maior que o dos professores, sendo estes: Dormência ou formigamento- 62,7%; sensação de 

Calor- 74,6%; incapaz de relaxar- 69,5%; medo que aconteça o pior- 79,7%; atordoado ou 

tonto- 59%; palpitação ou aceleração do coração- 73%; sem equilíbrio- 51%; nervoso- 79%; 

mãos trêmulas- 60%; inseguro- 84,7%; medo de perder o controle 71,2%; assustado- 57,6%; 

indigestão 59,3%; suores frios- 50%. O desgaste do dia a dia, as grandes jornadas de trabalho, 

enfim, diante de todos os problemas evidenciados no texto, estes o levam a um nível de 
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ansiedade elevado. Diante disso, as professoras têm mais chance para despertar os transtornos 

de ansiedade durante a vida. Não se pode afirmar que os professores não apresentam indícios 

de ansiedade, pois nessa pesquisa estes mostraram um expressivo grau de sintomas, sendo 

eles: Nervoso – 71%, Incapaz de relaxar – 57% e Aterrorizado – 71. Estes são alguns 

sintomas apresentados pelos professores. Mesmo que os docentes apresentem sintomas de 

ansiedade, percebe-se que as professoras apresentaram um nível de ansiedade maior. Em 

relação à classe média esta não interfere nos sintomas de ansiedade nos docentes.    

Em relação à dificuldade de aprendizagem os docentes afirmam que as dificuldades de 

aprendizagem matemática acontecem devido à falta de motivação dos alunos e a falta de 

compreensão de conteúdos devido à má formação nos primeiros anos de escolaridade. 

Algumas situações são descritas a seguir: Má preparação nos primeiros anos de escolaridade- 

71%, os alunos têm dificuldade de raciocinarem perante um problema- 88%, há pouca 

abstração por parte dos alunos- 80%, há falta de conhecimentos prévios para a aprendizagem 

de conceitos matemáticos- 63%, há baixo rendimento no desempenho dos alunos- 86%. 

Diante das informações, percebe-se que a dificuldade do aluno perante a matemática é visível, 

muitas vezes por fatores psicológicos, pedagógicos e ambientais. Isso faz com que o 

rendimento dos discentes nesta disciplina seja tão baixo, e essa situação desmotiva o professor 

deixando cada vez mais estressado em sala de aula. 

Analisando a opinião dos professores do superior completo com a dos superior 

incompleto percebe-se que os professores que não concluíram os estudos acreditam que as 

dificuldades de aprendizagem também esta no aluno, sendo que a opinião deles apresenta tais 

características: Dificuldade de abstração por parte dos alunos- 81%, ausência de 

conhecimentos prévios para a aprendizagem- 63%, dificuldade de compreensão dos processos 

dedutivos- 76%, há baixo rendimento no desempenho dos alunos- 87%. Já em relação aos 

métodos de ensino eles afirmam que: São adequados a realidade do aluno- 83%, a matemática 

utilizada tem aplicação na vida real- 74%, os programas não estão fora da realidade do aluno- 

67%, o professor valoriza aspectos emotivos e afetivos na aprendizagem de conceitos- 88%. 

Diante do conhecimento que os docentes têm em relação à Discaculia pode-se afirmar 

diante das analises dos dados que: Um número significante de entrevistados não conseguem 

identificar a Discalculia nos alunos que apresentam dificuldade. Mas, conseguem identificar: 

Que existem alunos com dificuldades para nomear as quantidades matemáticas, os números, 

os termos, os símbolos e as relações- 76%, existe alunos com dificuldade para enumerar, 

comparar e manipular objetos reais ou imagens matemáticas- 70%, existem alunos na 

dificuldade da leitura de símbolos matemáticos- 84%, existem alunos com dificuldade na 
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escrita de símbolos matemáticos- 81%, existe alunos com dificuldade em fazer operações 

mentais e na compreensão de conceitos matemáticos- 86%, existem alunos, com dificuldade 

na execução de operações e cálculos numéricos- 88%.  

 Mas comparando os professores por escolaridade percebe-se que os que possuem o 

superior completo conseguem identificar a Discalculia nos alunos- 53%, mas o que ainda não 

concluíram, identificam com mais facilidade que: Existem alunos com dificuldades para 

nomear as quantidades matemáticas, os números, os termos, os símbolos e as relações- 72%, 

existem alunos na dificuldade da leitura de símbolos matemáticos- 81%, existem alunos com 

dificuldade na escrita de símbolos matemáticos- 87%, existem alunos com dificuldade em 

fazer operações mentais e na compreensão de conceitos matemáticos- 81%, existem alunos, 

com dificuldade na execução de operações e cálculos numéricos- 87%. Isso se deve pelo fato 

desses professores esta mais próxima da matemática quanto os alunos, pois também 

vivenciam o estudo matemático, ou seja, ainda fazem provas, precisam estudar conceitos 

matemáticos e isso faz com que ele se coloque no lugar do aluno, essa ligação é de extrema 

importância, pois facilita o professor em sala de aula, ajudando o aluno nas suas dificuldades.   

Em relação ao sexo percebe-se que as professoras apesar de não conseguirem identificar 

a Discalculia nos alunos elas conseguem identificar com mais facilidade tais problemas: Que 

existem alunos com dificuldades para nomear as quantidades matemáticas, os números, os 

termos, os símbolos e as relações- 78%, os alunos apresentam dificuldade de enumerar, 

comparar e manipular objetos reais ou em imagens matemáticas-81, existem alunos na 

dificuldade na leitura de símbolos matemáticos- 88%, existe alunos com dificuldade em fazer 

operações mentais e na compreensão de conceitos matemáticos- 93%, existem alunos, com 

dificuldade na execução de operações e cálculos numéricos- 90%. 

Segundo a afirmação dos professores, os métodos de ensino são adequados a realidade 

do estudante- 72%, a matemática dada nas escolas tem aplicação na vida real-, 76%, e os 

programas de matemática não estão fora da realidade do aluno- 82%. O professor utiliza uma 

metodologia fácil para o entendimento do aluno- 60% e não desvalorizam os aspectos 

emotivos e afetivos destes- 87%. Diante dos dados obtidos os educadores afirmam que: 

Desafiam o aluno com tarefas adequadas-59%, apresentam situações que despertam o 

interesse dos discentes- 73%, e utilizam formas de avaliação diferenciada- 59%. Apesar das 

precárias condições de trabalho e diante de todos os problemas apresentado na literatura, os 

docentes se mostram interessados no desenvolvimento educacional do aluno. Diante dos 

dados nota-se que os professores procura trabalhar da melhor forma para que o 

aproveitamento dos estudantes seja o melhor possível. 
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Em relação à metodologia adotada em sala de aula os professores que possuem 

graduação completa afirmam que: Desafia os alunos com tarefas adequadas- 66%, apresentam 

situações que despertam o interesse dos alunos- 72%, utiliza uma metodologia fácil para o 

entendimento dos alunos- 72%, os professores utilizam formas de avaliação diferenciada- 

78%. Mesmo atuando sem formação completa, os professores conseguem perceber as 

dificuldades que os alunos despertam diante da matemática, isso mostra que o educador esta 

percebendo que o estudante necessita de ajuda na aprendizagem matemática. E percebe-se 

também que este se mostra compromissado com sua profissão e se mostra preocupado com a 

melhoria da educação. 

   

CONCLUSÃO 

Após analises dos dados, foi possível averiguar nesta pesquisa que entre a ansiedade e a 

matemática existe uma determinada relação de dificuldade de aprendizagem e ansiedade 

segundo a percepção dos professores. Percebe-se, portanto, que o desgaste do professor é 

expressivo e que os baixos salários levam o professor à acumulação de jornadas em diferentes 

escolas ou até mesmo em outras atividades. Como conseqüência da sobrecarga há um 

aumento dos índices de faltas ao trabalho e até mesmo o abandono da profissão pelo nível de 

estresse. 

É necessário que os órgãos públicos se preocupem em relação à saúde do docente, pois 

enquanto esta situação continuar será difícil de haver maiores desenvolvimentos no campo 

educacional. Foi possível observar que apesar da atual situação do professor não ser muito 

adequado ao desempenho da atividade docente existe muitos professores que, mesmo nessas 

circunstâncias estressantes, manifestam um grande compromisso profissional, que se traduz 

em disponibilidade para com os alunos e para a construção de uma escola pública de 

qualidade. São justamente, os professores que apresentam maior vontade de sentido como 

mostra o projeto inicial desta pesquisa: Relação entre stress, apoio social e bem estar 

psicológico em professores. 

As dificuldades de aprendizagem em Matemática podem ocorrer por diversos fatores, 

sejam eles afetivos cognitivos ou mesmo físicos. É imprescindível que haja uma preocupação 

maior com relação à educação do indivíduo na sociedade. Lidar com o aprendizado em 

Matemática se torna complexo a partir do momento em que não são sanados problemas que 

advém de muito tempo ou pelo menos que se trabalhe para a melhoria da qualidade do ensino. 

É importante que o sistema de ensino esteja adequado à realidade do aluno e que busque 

alternativas para desenvolver o cidadão de forma íntegra e participativa. 
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A discalculia precisa ser diagnóstica por equipe competente em relação ao aluno e 

acompanhada de acordo com a dificuldade encontrada por cada indivíduo. Cabe ao professor, 

buscar métodos de ensino que facilitem a absorção do aprendizado e motive o aluno a 

aprender e utilizar a criatividade a fim de resolver problemas que envolvem sua realidade e a 

sociedade como um todo.  

Esta pesquisa poderá contribuir para futuros trabalhos relacionados a esse tema, 

principalmente os que tentam analisar o bem-estar psicológico dos professores que lecionam 

nas escolas públicas da Cidade de Itabaiana-Se. 
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