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RESUMO 
 
 

A educação básica atual passa por grandes desafios e um dos maiores problemas é o ensino 
da matemática. Os baixos resultados em provas externas, tais como SARESP e ENEM, 
comprovam tal ineficiência no ensino e a necessidade de inovações na metodologia de ensino 
da matemática. Um dos desafios para o professor nos dias atuais é tornar o conteúdo 
programático atrativo para os alunos para que consiga alcançar os índices satisfatórios, sendo 
eficiente naquilo que é proposto. A matemática por ser considerada, em parte, abstrata, é a 
disciplina com maior índice de rejeição entre os alunos, muitas vezes por ser trabalhada de 
forma mecânica, desvinculada, e pouco contextualizada do universo desses. Um fato 
preocupante que podemos observar são os alunos dos anos iniciais do fundamental II (6ºano), 
que chegam com uma rejeição grande em relação à Matemática e com defasagem de 
conteúdos imensa, sendo necessário que o professor reveja toda a questão das quatro 
operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão), para conseguir dar sequência a 
sua grade de conteúdos curriculares. O objetivo deste estudo é discutir a importância de 
diversificar a metodologia de ensino da matemática por meio de atividades lúdicas, tornando 
sua aprendizagem mais prazerosa. Através da utilização de jogos de tabuleiro, dominó e 
baralho, envolvendo temas matemáticos, pretende-se elevar a autoestima dos alunos de forma 
diferenciada e colaborativa, para conseguir melhoras no cálculo mental, raciocínio lógico e 
consequentemente elevar as médias almejadas. O projeto está em fase de desenvolvimento, 
principalmente com uma turma do sexto ano do período vespertino, onde os resultados são 
extremamente satisfatórios. Alunos que mal conseguiam sentar em seus lugares para 
concentrar-se durante a aula, conseguem hoje, entender melhor e estarem motivados a 
aprender os conteúdos propostos. O xadrez um dos jogos propostos e de grande complexidade 
para tal faixa etária, pois envolve um número grande de diferentes jogadas e possíveis 
combinações, foi completamente assimilado por todos os alunos. Tal reflexo dessa evolução foi 
aumento do número de alunos acima da média mínima, caindo em 30% os alunos que ficaram 
em recuperação bimestral, comparando o primeiro e o terceiro bimestre, aumentando também 
a média global da sala em cerca de um ponto e meio em matemática. Essa mudança elevou 
completamente as expectativas em relação à promoção dos alunos para o próximo ano, pois o 
índice de reprovação tende a ser o mínimo possível diante de tal mudança de postura, ganho 
de conhecimento e concentração por parte dos alunos, refletindo diretamente na questão da 
autoestima dos alunos e reciprocidade no bom trato com o próximo. Palavras-chave: ensino da 
matemática, metodologia de ensino, xadrez na matemática. 


