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RESUMO  

Este artigo trata de uma pesquisa realizada numa escola do Estado de Alagoas com 
intervenção do projeto PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência) onde diversos problemas relacionados ao ensino e aprendizagem da 
Matemática, com ênfase nos conteúdos básicos do primeiro ano do ensino médio. 
Tendo como principal objetivo do projeto  auxiliar os professores do ensino médio nas 
metodologias de Ensino da Matemática básica, que tanto os estudantes têm 
dificuldade. Para isto, foram elaboradas oficinas matemáticas, as quais tiveram que ser 
feitas de modo dinâmico  em  aulas  onde os alunos consideram mecânicas, por se 
tratar de um método repetitivo e cansativo em uma aula onde eles  deixam de ser 
passivos e passam a ser ativos.  
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INTRODUÇÃO 

Foi selecionada uma oficina pelos alunos pesquisadores do subprojeto ao ter 
observado que na aula de função exponencial a professora supervisora não conseguiu 
obter o rendimento aceitável por parte da maioria dos estudantes, pois não 
desenvolviam o assunto por não saberem as regras básicas de potenciação e pela falta 
de diálogo existente entre eles e a professora (devido ao seu método tradicional de 
ensino), onde a falta de perguntas ao professor só aumentavam suas dúvidas e 
incertezas. A oficina que foi escolhida e denominada POTENCIADAMA possibilitou uma 
melhor fixação dos conteúdos em diversas áreas da Matemática, são algumas delas: 
potência, jogo de sinais, multiplicação, raciocínio lógico dentre outros.  

Potenciadama-origem 

A potenciadama surgiu da necessidade que os alunos demonstravam em aprender 
potência, devido ao modo o qual a professora ensinava, porque além de cansativo e 
mecanizado os estudantes sentiam-se desmotivados e reprimidos ao fazerem 
perguntas classificadas como fáceis pela professora.Pela falta de conhecimento dos 
conteúdos base do ensino fundamental, ao chegar ao ensino médio, esses estudantes 
sentiram diversas dificuldades na aprendizagem da Matemática, seja qual for essa 
deficiência, profissionais da área não têm obrigação de revisar todos aqueles 
conteúdos, pois seguem um cronograma de estudos o qual é definido pelo Ministério 
da Educação (MEC), sendo assim, nesses casos o caos na educação só aumenta. 
Utilizando-se dos meios necessários para o início da oficina, os estudantes 
universitários, que na ocasião são os pesquisadores, demoraram uma semana para 



construir a oficina. O tabuleiro foi construído de papel ofício e cartolina impresso e 
personalizado de acordo com a necessidade dos alunos. Os quadradinhos foram 
escritos números de 1 a 4 positivos e negativos, com parênteses e sem parênteses, 
sendo estes as bases. As peças de ambos os jogadores foram também escritas com 
números de 0 a 3 que são construídas de emborrachado também personalizadas.  Ao 
aplicar essa oficina em três salas de primeiro ano do ensino médio, perceberam-se os 
mais variados tipos de dificuldades que vão desde a definição do que seja um número 
par ou ímpar, fatoração, base fracionária até o término da função abordada.  

A dama é composta por 64 casas, porém, apenas 32 casas são utilizadas para o 
movimento das peças. Em relação às regras, permaneceram as mesmas da dama com 
algumas alterações, são elas: a inserção de outras regras, só movimenta as peças se 
acertarem o resultado da potência que a jogada formará, mas se errar além de perder 
a peça não faz a jogada. Ao fazer uma jogada o estudante tem que falar o resultado da 
potência (que consiste na base que é a casa; e no expoente que é a peça), caso ele 
venha a errar o resultado, acaba perdendo a sua peça e se por acaso o adversário não 
perceba o erro, a jogada passa por despercebida.  

Esse jogo desperta no estudante habilidades de como deve se comportar diante de 
perdas e derrotas. A capacidade de aprender “brincando” é mais uma forma que 
retirada do papel, e pondo-a na prática é bem aceita pela maioria dos estudantes. Mas 
não devemos nos esquecer do quanto é difícil aplicá-la em sala, pois nem todos os 
estudantes têm prática de como, pelo menos, se deve jogar dama e ainda mais, com 
tantas mudanças que fogem da dama convencional. Nota-se que até os alunos que não 
sabiam jogar a dama convencional ou mesmo os que não sabiam responder potência 
interagiram de forma surpreendente, alguns cansados de perder por não saberem 
jogar persistiram até ganhar e houve casos onde sabiam jogar, mas, tinham 
dificuldades na resolução das potências, fizeram uso de papel e caneta para poderem 
ter a certeza do resultado. 

Partindo das dificuldades dos alunos percebe-se que a maioria teve interesse em 
descobrir  a matemática a partir do jogo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


