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RESUMO 
 
 

A queda nos índices de interesse e notas na área de matemática vem a cada dia tomando 
maiores proporções nas escolas do Estado de São Paulo. Partindo da premissa de que a 
aprendizagem de ciências exatas é complexa, na concepção de crianças e jovens, as escolas 
da rede estadual encontram-se em uma difícil situação, a partir do momento que o interesse 
pela área torna-se cada vez mais raro no conceito do corpo discente. Baseando-se nisso, o 
projeto da Semana da Matemática, realizado por professores responsáveis pela sala de leitura 
com o auxilio de outros profissionais da escola, tem como principal objetivo despertar não só a 
curiosidade dos alunos pelo aprendizado com números, mas também expor a eles que o 
estudo sobre a matéria não é necessariamente desgostoso. Considerando a proposta do 
projeto foram realizados com os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, jogos e 
atividades que envolviam o uso da lógica e pensamento rápido. Além disso, a indicação de 
livros, estudos e autores, que envolvem o conceito matemático, presentes no acervo também 
teve grande participação em meio à situação. No decorrer da semana estipulada para o 
desenvolvimento do projeto, a exposição de material sobre o tema ocorreu na Sala de Leitura e 
teve como resultado um aumento na quantidade de jovens interessados pelos livros, além 
disso, houve uma maior participação nas aulas de matemática do Ensino Médio de alunos que 
antes não apresentavam o mínimo interesse pela matéria. Também com a indução de desafios, 
jogos, piadas e brincadeiras houve, de certa forma, um rompimento no tabu sobre a grande 
dificuldade de entender matemática e suas ramificações. Observa-se então que, ao trazer para 
as salas de aula meios lúdicos e diversificados para o aprendizado, a curiosidade aumentou, 
bem como a dificuldade antes tida como desculpa para não se expor a este tipo de conteúdo é 
deixada de lado, dando espaço a uma nova forma de entender a matemática, não como um 
conteúdo programado para ser aprendido na escola, mas sim como algo presente no cotidiano 
de toda e qualquer pessoa, seja na resolução de problemas do dia a dia como também em 
situações que envolvem amplo conhecimento sobre o assunto. Assim pode-se concluir que, 
mesmo que os métodos antes utilizados pelas redes de ensino tenham sido eficazes para 
transpassar conhecimentos aos alunos, a nova era da tecnologia e do enorme fluxo de 
informações rápidas, deixa claro que os jovens contemporâneos precisam, antes de mais nada, 
serem instigados a aprender algo não apenas impelidos ao conhecimento, visto por eles como 
banal. 


