
 

  

  
 

A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA COMO CONSEQUÊNCIA DAS 
EQUAÇÕES DIOFANTINAS A PARTIR DOS CONCEITOS DE 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
 

COSTA1, Jeovano Pereira da 
Pós-graduando em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

NASCIMENTO2, Jalison Cesário do 
Pós-graduando em Língua Portuguesa e Matemática numa perspectiva transdisciplinar  

SILVA3, Anderson Jefty Rodrigues 
Pós-graduando em Ensino de Matemática para o Ensino Médio 

TEIXEIRA4, Sayonara Paiva 
Graduada em Licenciatura Plena em Matemática 

 

 

Resumo: 

A proposta visa contextualizar situações-problemas relacionadas a tópicos de Matemática          
Financeira, utilizando, como ferramenta de resolução, equações polinomiais que assumem          
apenas valores inteiros cujas, Diofanto de Alexandria, definiu por equações diofantinas           
lineares de duas incógnitas. No que trata a coleta de dados dessa pesquisa, a qual se                
encontra em andamento, serão utilizados sequências de atividades envolvendo eventos do           
cotidiano referente a tópicos de matemática financeira, dos quais demandam conhecimentos           
que direcionam o objetivo desta proposta, como também dois questionários: Um a priori,             
antes das atividades para realizar diagnósticos acerca dos conhecimentos prévios dos           
alunos no tocante aos elementos da teoria dos números, tais como critérios de divisibilidade,              
algoritmo de Euclides e Máximo Divisor Comum (MDC); e outro a posteriori para             
comparação de resultados. Sendo assim, na fase de aplicação, o questionário           
pré-diagnóstico é acionado para estudar quais tópicos os alunos já tem ciência de sua              
aplicabilidade; em seguida é realizado a sequência de atividades em encontros distintos,            
dando tempo para ponderar tudo que lhe foi apresentado, discorrendo desde os primeiros             
conceitos até a sua observância; e por fim, sucederá o questionário para um             
pós-diagnóstico, com propósito de aferir o contraste da evolução dos alunos desde o início              
até o término do apuramento dos dados. A metodologia de aplicação terá ponto de partida               
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os conhecimentos prévios dos alunos acerca dos requisitos necessários para compreender           
os procedimentos de resolução de uma equação dita diofantina linear de duas incógnitas,             
uma vez que por meio destes que os novos conhecimentos serão alcançados a fim de               
agregar novas informações às pré-existentes, porquanto o contexto referencial dos          
problemas surgidos – nesse caso, situações evidenciadas por meio do processo de            
comercialização de algo ou alguma coisa que recaem a um problema resolvível através das              
equações supracitadas e dos elementos que as acompanham por consequência – será o             
aporte para uma ressignificação de concepções, tratadas e fundamentadas em          
concordância com a teoria de David Ausubel: a Aprendizagem Significativa. Juntamente com            
Ausubel, alguns outros pensadores são referenciados ao longo do trabalho para enriquecer            
a discussão como Moreira e suas explanações acerca da teoria, Valadares e sua reflexão              
sob uma compreensão construtivista e Alves que apresenta uma relação entre as equações             
diofantinas e o Último Teorema de Fermat. É esperado que os alunos aprendam a              
solucionar determinados problemas da matemática financeira, como o processo de compra,           
venda ou distribuição de materiais de consumo, utilizando equações diofantinas lineares de            
duas incógnitas, como estratégias facilitadoras, mostrando-lhes que a matemática não          
dispõe de apenas uma única abordagem para resolve-las, indo além das abstrações            
aprendidas em sala de aula, a ponto de dá propósito a tudo aquilo aprendido. 
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