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RESUMO 

 
 

Esta pesquisa teve como objetivo averiguar os aspectos referentes à ansiedade, 
dificuldade de aprendizagem em matemática e com estudantes do ensino médio da cidade de 
Itabaiana. Para a realização desta pesquisa foi utilizado dois questionários: ansiedade de beck e 
adaptação do questionário insucesso matemático, onde se observou que as dificuldades para 
compreender a matemática estão associadas a baixo-estima e a insegurança e essa disfunção 
podem levar aos estudantes a desencadear problemas relacionados à ansiedade. Neste sentido, os 
resultados demonstraram analogia estatisticamente significativa entre ansiedade e a dificuldade 
na aprendizagem matemática. Sendo que 68% dos entrevistados são inseguros e 73% sentem 
dificuldade matemática perante a matemática. Logo, é possível afirmar que a ansiedade interfere 
na aprendizagem matemática. 
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INTRODUÇÃO 

 

Embora não tenha uma definição exata, a ansiedade é facilmente percebida como um 

estado emocional com sintomas psicológicos e fisiológico presente em todo o ser humano, já que 

é classificada como um alerta de nosso organismo de que algo está por vir e este sentimento 

essencial para nossa sobrevivência. A qualquer momento o ser humano sente ansiedade e a 

maioria das vezes aparece do nada, por motivo banal e permanece em nosso corpo. Não existe 

ninguém que não tenha passado por ansiedade, menos ou mais intenso. Segundo NARDI (2008): 

A ansiedade é um sinal de alerta, que permite ao indivíduo ficar atento a um 
perigo iminente e tomar as medidas necessárias para lidar com a ameaça. 
Portanto é um sentimento útil. Sem ela estaríamos vulneráveis aos perigos e ao 
desconhecido. É algo que está presente no desenvolvimento normal do ser 
humano, nas mudanças e nas experiências novas e inéditas. A ansiedade permite 
a um ator que estreará uma nova peça, ensaiar o suficiente para ter maior 
segurança e, conseqüentemente, menor ansiedade; ou então que um jovem se 
prepare demoradamente e até com vários detalhes irrelevantes para um encontro 
amoroso. Após algum tempo, a preparação para o encontro com uma antiga 
namorada se torna quase desnecessária, já que não há mais ansiedade. 

 
A insegurança e a ansiedade são efeitos essenciais que nos levam ânimo para evolução 

física e mental, pois é uma contribuição positiva para o bem-estar e levando assim, a motivação 

para um ato correto. Porém, estes sentimentos não chegam do nada, nem por vontade própria. 

Sabe-se que experiência de vida e dificuldade na infância podem ser os principais fatores para 

estas características biológicas. Através de estudos ÂNGELA (2009):  

A ansiedade é um estado psíquico muito semelhante ao medo. Este se 
caracteriza por ser uma reação de defesa do organismo diante de um perigo real, 
é ação oposta do organismo que busca manter sua integridade física ou psíquica. 
Já a ansiedade é um medo vago, sem fundamento lógico, irracional ou 
desproporcional ao objeto causador. A ansiedade é medo da insegurança este 
medo teria sua origem na infância e podem provir de privações negligências 
afetivas. A ansiedade é medo do isolamento, da solidão e da falta de afeto. 
Estados emocionais como medo, vergonha e ridículo derivados da experiência 
cotidiana, também provocam ansiedade. 

 
Sabe-se que todos nós nascemos com este estado psíquico e a evolução acontece, 

principalmente com ritmo de vida acelerada, assim a ansiedade acaba tornando-se persistente na 

vida do ser humano. Dependendo da intensidade ou repetição, essa característica biológica pode 

tornar-se patológica e causar muitos problemas físicos e mentais. Pessoas ansiosas perdem sua 

auto-estima, pois tem receio de ser julgado incapaz. Por esse pretexto que a ansiedade está 
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interligada com o medo e a insegurança, visto que o indivíduo com receio de não acertar, 

desistem antes de tentar. 

Capacidade, vontade de começar e desenvolver criatividade para solucionar seus 

problemas são pontos positivos da ansiedade, pois leva o indivíduo a buscar informações. A 

ansiedade só é vista como algo negativo, quando em excesso. Podendo ser notada como uma 

emoção desagradável, relacionada com medo, alarme, pânico e ainda as reações físicas, um 

estado corporal tenso e fisicamente cansado, sensações de aperto no peito, suor frio, dentre 

outros. As reações variam de acordo com cada pessoa. O indivíduo ansioso é apreensivo, 

preocupado, não conseguem concentrar-se e tem dificuldade para respirar corretamente. 

MARTINS (2009) comenta que, 

 “A ansiedade não é propriamente um fenômeno patológico, mas algo inerente à 
condição humana. Até um determinado ponto a ansiedade é sinal de vitalidade e 
serve para despertar e motivar o organismo. Sua função é útil para a 
sobrevivência, já que põe o organismo sobreaviso quando aparece algo 
ameaçador para a estabilidade e integridade emocional do sujeito”. 
 

Desse modo, ansiedade positiva é uma circunstância de entusiasmo colocado em ordem 

pela aflição de ver e saber o que se passa, pelo legítimo empenho, o desejo de apreciar 

acontecimento fascinante e tentador que o dia-a-dia nos mostra.  

Os ansiosos apresentam um amplo número de sintomas, ou seja, convertem a ansiedade 

em problemas físicos, como: fadiga, insônia, falta de ar, sensação de desmaio, palpitações, 

arrepios, suores, frio, mãos úmidas, boca seca, tremores incontroláveis, tensão muscular, 

dificuldade em engolir, dificuldades para relaxar, problemas para dormir, leve tontura, vômitos 

incontroláveis, entre outros. 

Assim sendo, a ansiedade está presente em todas as etapas do desenvolvimento humano 

inclusive nos jovens estudantes. Através deles, podemos perceber como a ansiedade influencia 

na educação escolar, inclusive na matemática. É tanto que GUILHERME (1983) defende,  

 

“A ansiedade matemática é o resultado do desconforto que o educando 

experimenta toda vez que lida com a resolução de problemas matemáticos sem 

que tenha conhecimento ou preparo adequado para solucionar o mesmo, (pg.1). 

E definida como um desconforto ou tensão que o sujeito experimenta em 

realizar uma tarefa matemática, (pg15). Essa ansiedade vem à tona, quando o 

aluno tem tarefas que lhe evocam situações desagradáveis, provem das situações 
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agressivas que se fizeram presentes no seu processo de aprendizagem 

matemática, (pg.12)”. 

 

O aparecimento desta característica humana em relação à matemática procede de várias 

formas. Sabe-se que muitas vezes os professores são pressionados para seguir os conteúdos 

programáticos durante um ano letivo, por falta de tempo nas aulas algumas dificuldades dos 

alunos são deixadas pra trás, causando problemas na aprendizagem e essas dificuldades vão 

aumentando durante todo o percurso de estudo. Trazendo para o aluno a ansiedade face à 

matemática, assim o estudante pondera que é incapaz em relação à disciplina. LIMA (1995) 

comenta que: 

O conhecimento matemático é, por natureza, encadeado e cumulativo. Um 
aluno pode, por exemplo, saber praticamente tudo sobre a proclamação da 
república brasileira e ignorar completamente as capitanias hereditárias. Mas não 
será capaz de estudar Trigonometria se não conhecer os fundamentos da 
Álgebra, nem entenderá essa última se não souber as operações aritméticas, etc. 
Esse aspecto de dependência acumulada dos assuntos matemáticos leva a uma 
sequência necessária, que torna difícil pegar o bonde andando e muitas vezes 
provoca uma síndrome conhecida como ansiedade matemática”. 

 
Percebe-se que quando o aluno não identifica a matemática com o cotidiano faz com 

que os mesmos vejam a disciplina como algo abstrato e incompreensível, deste modo o grau de 

dificuldades cresce exponencialmente, conseqüentemente, gerando ansiedade à matemática. O 

educando sente mais complexidade em relação à aprendizagem matemática, quando o nível de 

ansiedade é alto, ocasionando a falta de confiança em si mesmo e a carência de interesse na vida 

escolar. Quando a ansiedade matemática tornar-se intensa impossibilitando a disposição 

antecipada necessária para instruir-se, produz o conflito das soluções dos conhecimentos, 

efetivamente, bloqueando a modificação do estado sobrecarregado em ato construtivo, tornando 

pouco provável encarar o problema. 

As metodologias de ensinar matemática e a sustentação de uma situação interna 

suficiente auxiliam a aprendizagem do aluno. A ansiedade matemática afeta a todos os 

estudantes tanto os bens-sucedidos, porquanto tem medo de não alcançar as expectativas dos 

pais, colegas ou familiares e os alunos com baixo desempenho, uma vez que o fracasso escolar se 

repita por várias vezes à ansiedade acrescer por decorrência das obrigações não cumpridas. 

Segundo COSTA E BROUCHVITCH (2004):  

Estudos realizados nos últimos 30 anos apóiam a hipótese de que a alta 
ansiedade interfere negativamente no baixo desempenho de alunos altamente 
ansiosos pode ser explicado por dois aspectos: deficiências nos hábitos de 
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estudo e nas estratégias de aprendizagem utilizadas na preparação para as 
situações de avaliação. Tais déficits ocorreriam, tanto no momento da aquisição, 
como no armazenamento do conhecimento. Contudo, evidências parecem 
indicar que o maior problema dos alunos ansiosos é com a recuperação do 
conteúdo, e não com o armazenamento A ansiedade dos alunos aumentaria 
devido à consciência de que não dominam o conteúdo e de que não sabem 
utilizar estratégias de aprendizagem de forma adequada nas situações de 
avaliação escolar. 

 
Uma das causas de ansiedade entre os estudantes é a maneira com que a matemática é 

transmitida. A maioria das vezes a matemática é transmitida de uma forma excessivamente 

teórica e lógica, e não relacionada com a realidade do cotidiano estudantil. Devido a estes 

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

aprendizagem. Segundo LIMA (1995),  

O que origina a ansiedade matemática é a tentativa de aprender um assunto sem 
estar preparado para ele. Outra é passar os anos escolares nas mãos de 
professores incapazes, que muitas vezes usam a arrogância, a ironia e a 
humilhação como disfarces para sua ignorância e com isso provocam aversão à 
matéria que deviam ensinar. Há também a mera preguiça de pensar. 
 

A ansiedade cresce com o avanço do nível escolar, pois aumentam as preocupações, as 

expectativas, o futuro desempenho ou não na disciplina, então acontece à falta de entusiasmo 

para o estudo. Os resultados negativos ou positivos da ansiedade estão relacionados com a 

dificuldade da atividade, quanto mais complexa a tarefa, maior o nível de ansiedade sendo esta 

uma das principais causas do fracasso matemático. Sabe-se que a disciplina em destaque é muito 

incontestável, por isso pode ser um causador de ansiedade. Apenas um erro modifica o resultado 

final de qualquer atividade, por isso o aluno sente-se inseguro, já que uma falha mínima limita 

por completo a resolução.  

Nota-se que a ansiedade abala evidentemente o conhecimento e o progresso dos 

estudantes de matemática, sendo a razão de diferentes contrariedades na vida acadêmica. A 

ansiedade em dia de prova afeta constantemente o aluno, já que eleva a ansiedade negativa, 

dificulta o bom desenvolvimento escolar, ou seja, um baixo rendimento, conduzindo à 

reprovação. Estudos realizados por COSTA E BROUCHVITCH (2004) revelam que: 

A ansiedade em situações de prova acaba por interferir na capacidade de 
recordar ou recuperar um conteúdo aprendido anteriormente, num momento de 
tensão. Aventa-se a hipótese de que alunos com alta ansiedade fracassam na 
situação de inventário, pois dividem sua atenção entre as exigências da tarefa e 
sentimentos de autodepreciação, diminuindo o nível de concentração e o 
desempenho em situações estressantes de avaliação. Assume-se que a 
aprendizagem ocorreu, mas o aluno não é capaz de demonstrar devido à 
ansiedade causada pela situação de avaliação. 
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Muitos alunos descrevem que reagem a estas situações de avaliação com nervosismo, 

insegurança, suores frios ou preocupação. Eles chegam mesmo a atribuir às suas fracas 

habilidades nos testes aos elevados níveis de nervosismo que sentiram antes e durante prova, 

coerentemente, o que conduziu ao esquecimento da matéria que estudaram. 

Devido à ansiedade, a dificuldade no aprendizado da matemática se torna um tema de 

interesse para os estudiosos da área matemática. Exprimir por meio de palavras sobre matemática 

e associá-la a uma disciplina complexa, com muitas teorias e provas é complacente, porém não é 

por esse motivo que ela não é absorvida pelos alunos, mas pelo desenvolvimento dos conceitos 

criados ao se tratar da matemática. 

Os distúrbios de aprendizagem ocorrem em várias áreas de ensino, mas quando os 

problemas acontecem dentro de uma ciência especifica, presencia-se a uma dificuldade 

específica, neste caso a matemática. O aprendizado matemático é considerado como difícil e 

capcioso, e se apresenta como descontextualizado, constante e invariável. A ausência de 

motivação e prontidão são causas que inibem o desejo de aprender e levam aos alunos a ampliar 

uma resposta contraproducente referente à disciplina.  

 A matemática é considerada uma disciplina sistemática e hierárquica. Mas não é somente 

por isso que os alunos não se identificam com a ciência, são fatores psicológicos, pedagógicos e 

ambiente social. O baixo desempenho pode acontecer por vários motivos tais como: a deficiência 

do sistema educacional, a falta de desafios, carência de métodos educativos diferentes, distúrbio 

na aprendizagem; conseqüentemente sucede a desmotivação e o baixo nível de aprendizado. 

Pode-se dizer que um aluno tem dificuldades em matemática quando mesmo não possui 

problemas emocionais e mentais, todavia proporciona um desempenho escolar insuficiente, e 

como resultado um baixo rendimento nas notas das avaliações. A aprendizagem da matemática 

passa por dificuldade entre alunos, os estudantes não absorvem o conteúdo explicado em sala, 

logo, não fazem relação da matemática aprendida na escola com o cotidiano. Quando o baixo 

desempenho acontece por motivos psicológicos, geralmente são causados pela ansiedade e o 

medo de fracassar, ou mesmo a falta de motivação ou algum tipo de pressão por parte da família. 

 As deficiências e as dificuldades no ensino e na aprendizagem são bastante preocupantes, 

devido às metodologias de ensino utilizadas pelos professores. Definições, exemplo e exercícios 

são os procedimentos empregados pelo docente, o que determina a desmotivação no aprendizado 

e a falta de habilidades na resolução de problemas. 
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Uma pesquisa realizada em 2006 pelo PISA( Programa Internacional de Avaliação do 

Aluno), que avalia o desempenho acadêmico e as informações adquiridas na escola, entre 57 

países avaliados pelo programa, o Brasil foi considerado um dos piores. Com relação à 

matemática, o relatório descreve que é uma disciplina que envolve e exige uma grande 

habilidade, e que requer um alto nível de raciocínio e de abstração comparado com outras. Os 

alunos que apresentam dificuldade em resolver problemas, ao se deparar com várias situações-

problemas em sala de aula ou em seu cotidiano que exija um longo tempo para realizar cálculos, 

acabam sucedendo falhas e erros em operações simples.  

Observa-se que são vários motivos que geram a Dificuldade na Aprendizagem 

Matemática (DAM), e podemos encontrá-los em fatores internos – falta de atenção, habilidade 

social, ansiedade, desmotivação; ou externos - a maneira que o professor ensina aos alunos. É 

importante descobrir primeiramente o que ocasiona a DAM nos estudantes para alcançar os 

conhecimentos e depois tentar resolve-los. Existem vários métodos de ensino e avaliativos 

citados pelos PCN’s (Parâmetro Curriculares Nacionais) para que os fatores internos e externos 

possam diminuir e mudar a forma de avaliar como: Projetos Didáticos, Contextualização, 

Interdisciplinaridade, Ensinar a história da matemática, utilizar as novas tecnologias para um 

bom desenvolvimento do aluno, jogos educativos envolvendo a matemática, resolução de 

problemas usando o cotidiano dos alunos, entre outros. 

Avaliar apenas através de provas escritas não é satisfatória, pois não é exclusivamente 

essa forma avaliativa que pode afirmar se os alunos têm dificuldade em absorver os conteúdos 

matemáticos. Claro que para sociedade educacional a prova escrita é constitucional, mas a 

investigativa também. Atravessadamente é interessante observar as atitudes dos alunos em sala 

de aula, a participação dos mesmos nas explicações e perguntas feitas. De tal modo, é fácil 

perceber e analisar se os estudantes têm alguma dificuldade e determinar a possibilidade de 

auxiliá-los nos obstáculos encontrados na sala de aula. SCHNEIDER (2007) afirma que: 

A avaliação escrita não deve ser o único instrumento para decidir sobre 
aprovação ou reprovação do aluno. O seu uso deve ser somente o de verificar a 
progressão cognitiva do aluno. A avaliação escolar também é contra-indicada 
para fazer um diagnóstico sobre a personalidade do aluno, pois sua abrangência 
limita-se aos objetivos do ensino do programa escolar e para fazer prognóstico 
de sucesso na vida. Contudo, o seu mau emprego pode expulsar o aluno da 
Escola, causar danos em seu autoconceito, impedir que ele tenha acesso a um 
conhecimento sistematizado e, portanto, restringir a partir daí suas 
oportunidades de participação social. 
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Através de alguns estudos, percebe-se que os alunos não raciocinam de tal maneira que 

entendam os conteúdos matemáticos, portanto quando chega à etapa de usar a razão para 

imaginar uma operação qualquer concernente ao cotidiano sentem dificuldades. Os professores 

ao ensinar matemática, muitas vezes, utilizam apenas aquisição de técnicas, os alunos respondem 

listas de exercícios, porém não entendem o real significado do que respondeu. Devido a esses 

problemas é necessário patentear métodos para utilizar em sala de aula, trabalhar com os alunos 

portadores de DAM. È provável que um dos fundamentos consideráveis para esta fragmentação 

no desempenho é o desenvolvimento das habilidades sociais. A capacidade de interação social, 

ou habilidade social, tem resultado imediato sobre a aprendizagem da matemática. As 

dificuldades para compreender a matemática estão associadas a baixo-estima, insegurança, 

timidez e essa disfunção podem levar aos estudantes a desencadear problemas excesso de 

ansiedade e déficit de habilidades sociais.  

Neste sentido, o objetivo geral deste trabalho é verificar a influência do bem-estar 

psicológico (ansiedade) no desempenho dos alunos em relação à matemática. Vamos direcionar 

essa pesquisa, a alunos da escola pública da cidade de Itabaiana.  

A realização deste trabalho se faz, pela necessidade de observar os escores da ansiedade 

e verificar se a mesma influi nas dificuldades no aprendizado. Ao intuir que não havia nenhuma 

pesquisa realizada neste sentido, direcionado especificamente, para os estudantes do ensino 

médio das escolas públicas e em virtude de entender se altos níveis de ansiedade entre esses 

estudantes afetam o desempenho e a aprendizagem no ensino da matemática.  

 

 

MÉTODO 

 

            Amostra  

 

 Amostra foi constituída por 120 alunos de ambos os sexos do ensino médio das escolas 

públicas da cidade de Itabaiana-SE. 
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Instrumento  

 

Os instrumentos utilizados foram constituídos por dois questionários, sendo 

respectivamente, Inventário de Ansiedade de Beck com 21 questões, produzido por Aaron Beck 

e finalmente foi realizada uma adaptação do questionário Insucesso Matemático, a Conduta dos 

Alunos e Professores e Técnicas de Ensino com 15 itens de ALMEIDA (2006). 

 

 

Procedimentos 

 

Após o contato com a direção de cada colégio, foi elucidado aos estudantes os objetivos 

da pesquisa. Os questionários foram entregues os alunos, quais se propuseram a responder 

voluntariamente, foi solicitado que respondessem todas as perguntas e demonstrassem 

sinceridade. Quando houve algumas dúvidas sobre certas perguntas e explicamos 

detalhadamente. A duração da aplicação dos questionários foi de 40 minutos em cada turma das 

escolas acima. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De acordo com os dados, percebe-se que os estudantes apresentam certo nível de 

ansiedade significativa. Com maior freqüência em sintomas referentes a questões como: 

dormência e formigamento – 55%, sensação de calor – 85%, incapaz de relaxar – 58%, medo que 

aconteça o pior – 60%, palpitação ou aceleração do coração – 56%, nervoso – 60%, mãos 

trêmulas – 50%, inseguro – 68%. Percebemos através das análises dos dados, confirmando a 

conjectura do texto ratificado, a insegurança, medo, incapacidade de relaxar e nervosismo são 

sintomas expressivamente presentes em estudantes ansiosos. Por conseguinte, estes, os quais 

desenvolvem os indícios repetitivamente e com intensidade, perdem a sua auto-estima, visto que 

se sentem apreensivos por medo de errar e sentir-se frustrados, devido ao bloqueio que a 

ansiedade gera. Em relação à ansiedade e a matemática, 86% dos alunos ficam ansiosos diante à 

matemática e 28% afirmam que a ansiedade interfere intensamente na resolução da prova. Em 
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virtude do desenvolvimento da ansiedade em relação à matemática, 61% dos alunos não 

optariam pelo curso de Matemática em um Ensino Superior.  

Os alunos do Ensino Médio têm o nível de ansiedade expressivo; porém os estudantes 

do terceiro ano têm o maior nível de ansiedade. A justificativa para esse fato é que os discentes 

desta série estão em período de transição de Ensino Médio para o Superior. Entre essa mudança 

está o vestibular, pois é nessa prova que eles mostrarão se estão aptos a essa trajetória. Os 

sintomas que mais atrapalham a vida destes estudantes são: dormência e formigamento – 58%, 

sensação de calor – 88%, tremores nas pernas – 53%, incapacidade de relaxar – 63%, medo que 

aconteça o pior – 65%, atordoado ou tonto – 58%, aceleração do coração – 57%, aterrorizado – 

43%, nervoso – 63%, sensação de sufocação – 48%, mãos trêmulas – 53%, inseguro – 70%, 

medo de perder o controle – 50%, assustado – 53%. Em relação à ansiedade e a matemática, 90% 

dos alunos do primeiro ano, 85% dos estudantes do segundo ano e 83% do terceiro ficam 

ansiosos diante à matemática e 23%, 40%, 20%, respectivamente, confirmam que a ansiedade 

intervém com veemência na resolução da prova. Em virtude destes fatos, 58% dos discentes do 

1º ano, 80% do 2º ano e 90% do 3º ano não pretendem cursar matemática no Ensino Superior. 

As alunas do Ensino Médio são mais ansiosas, diante disso tem mais propensão que os 

alunos para desencadear os transtornos de ansiedade durante a vida. Acredita-se que essa maior 

causa seja pelo fato de que as pessoas do sexo feminino são mais inseguras e nervosas do que 

pessoas do sexo masculino. Porem, não se pode afirmar que os homens não desenvolvem os 

sintomas de ansiedade, mas apresentam escores menores quando comparado às mulheres.  

Observa-se que em meio às análises dos dados, podemos afirmar que as mulheres expressam 

precisos índices de ansiedade: dormência ou formigamento - 48%, sensação de calor – 85%, 

tremores nas pernas – 82%, incapaz de relaxar - 60%, medo que aconteça o pior – 60%, 

atordoada ou tonta – 53%, palpitação ou aceleração no coração, nervoso – 63%, sensação de 

sufocação – 40%, mãos trêmulas – 55%, inseguro – 68%, medo de perder o controle – 45%.  

Diante a matemática, 93% das colegiais ficam ansiosas quando se refere à prova de 

matemática e 37% delas expõem que ficam ansiosas antes e durante a prova, logo não 

conseguem resolver as questões, mesmo que tenham estudado o suficiente para conseguir um 

bom resultado, enquanto os rapazes, 73% deles tem esse sentimento em relação a essa ciência e 

18% acham que o sentimento interfere bastante na resolução da prova ao ponto de obter um 

baixo rendimento. Em conseqüência, 70% das discentes não optariam pelo curso de Matemática 
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em uma Universidade. Entretanto, 50% dos colegiais jamais optariam pelo Curso em um nível 

superior.   

Todavia, 56% dos alunos reconhecem que os métodos adotados pelo professor estão 

adequados a realidade dos mesmos; 53% declaram que não utilizam à matemática, qual aprende 

na escola, no cotidiano; 54% corroboram que houve uma má preparação nos primeiros anos de 

escolaridades; logo, 73% dos discentes sentem dificuldades em raciocinar perante problemas 

matemáticos; em correlação entre os métodos avaliativos, 63% expõem que o professor avalia 

apenas através de prova escrita e 70% responderam que há baixo rendimento no desempenho 

matemático.  Devido a essa dificuldade perante problemas matemáticos, uma única forma de 

avaliar o aluno e o baixo desempenho favorece que a ansiedade evolua em relação à disciplina e 

durante o dia-a-dia dos mesmos.  

Em presença das informações, os discentes do Ensino médio sentem dificuldades perante 

a matemática, por conseqüência de fatores psicológicos, pedagógicos e ambientais. O baixo 

desempenho sobrevém da deficiência do sistema educacional, métodos antiquados, pela 

dificuldade de aprendizagem matemática e a forma avaliativa; por conseguinte sucede ausência 

de motivação e prontidão, ou seja, induzem aos colegiais a expandir uma reação impresumível 

respectivo à ciência. Os alunos do terceiro ano são os que mais apresentam aversão à 

matemática. Segundo estes alunos, os métodos adotados pelo professor não são adequados à 

realidade – 63%; a matemática qual aprende na escola não é utilizada no cotidiano – 57%; houve 

uma má preparação em relação à matemática nos primeiros anos de escolaridade – 53%; sentem 

dificuldade em raciocinar perante problemas matemáticos – 70%; há baixo rendimento no 

desempenho em relação à matemática – 70%; não se sentem motivados em aprender matemática 

– 43%; o professor não torna as aulas interessantes – 83%; o professor de matemática não é 

exigente em relação as atividade e provas – 48%; o professor não utiliza métodos fáceis de 

ensino – 73%; o professor não valoriza os aspectos afetivos e emotivos na aprendizagem dos 

conteúdos matemáticos – 75%; Nas aulas de matemática, não existe outro método avaliativos 

além da prova escrita – 53%; não participo das aulas de matemática – 40%. Percebe-se que o 

professor é um partícipe essencial para o aprendizado do aluno. Não quer dizer que o professor é 

o único responsável pela aprendizagem, mas ele é quem pode motivar o aluno a aprender 

utilizando métodos fáceis, adequados a realidade. 

De acordo com os dados do sexo feminino, compreende-se que as mesmas evitam a 

matemática por razões psicológicas, ou seja, a insegurança e o nervosismo que as mesmas 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

                                                                                

  12 

 

experimentam em presença da matemática atrapalham o desenvolvimento na disciplina. Através 

da tabela abaixo podemos considerar que as estudantes evitam a matemática.    

  

CONCLUSÃO 

 

Dentre as considerações finais, podemos destacar que existe interação entre a ansiedade e 

a dificuldade em matemática, ou seja, geralmente, as dificuldades de aprendizagem deparadas 

pelos estudantes é uma das conseqüências da ansiedade.  

Neste sentido, determinados fatores psicológicos como os sintomas da ansiedade influem 

durante os estudos, pois os alunos ao não entenderem o que foi explicado em sala ficam inibidos 

em pedi uma nova explicação por medo de ser indicado como incapaz daí, passa a existir a 

ansiedade por não alcançar os propósitos almejados, ou seja, um resultado satisfatório nas 

avaliações. Prontamente, quando o aluno é apreensivo, ele sentirá maior a complexidade em 

relação à disciplina supracitada, acarretando a ausência de segurança íntima e do empenho 

escolar. 

Deste modo, infere-se que a ansiedade faz parte do cotidiano do ser humano, interferindo 

nos relacionamentos e no aprendizado, logo é necessário analisar o que está acontecendo e quais 

as possíveis causas desse alto grau de ansiedade. O educando sente mais complexidade em 

relação à aprendizagem matemática, quando o nível de ansiedade é alto, ocasionando a falta de 

confiança em si mesmo e a carência de interesse na vida escolar. 

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

principalmente, os que tentam analisar a influência da ansiedade nos exames escolares, 

principalmente na disciplina de matemática.  

Desse modo, alguns temas que servirão para trabalhos porvindouros que colaborarão para 

outras pesquisas, tais como: a influência dos professores na diminuição da ansiedade negativa 

dos estudantes nos dias de prova, bem como, os professores pode intervir no déficit e no 

superávit da ansiedade dos estudantes de matemática do ensino superior.  
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