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RESUMO

O analfabetismo funcional é um grande problema encontrado na área da educação, muitas pessoas, mesmo com experiência e conhecimento 
acadêmico prévio sobre determinado assunto, não conseguem performar profissionalmente em razão de cometerem erros simples a respeito de 
conteúdos já estudados previamente na educação básica. Diante disso, tendo por arcabouço teórico a teoria das situações didáticas desenvolvida 
pelo professor e pesquisador francês Guy Brousseau esse artigo tem como objetivo principal verificar se a aplicação da sequência didática como 
um instrumento facilitador da aprendizagem pode minimizar as dificuldades encontradas no analfabetismo funcional; evidenciado nos 
referenciais teóricos estudados e na avaliação diagnóstica aplicada aos alunos do ensino superior.  A sequência é um instrumento idealizado pelos 
pesquisadores do campo da Didática da Língua Materna da Universidade de Genebra e representa um conjunto de atividades planejadas e 
organizadas em torno de um determinado assunto com o propósito de desenvolver nos alunos novas capacidades no decorrer do processo de 
aprendizagem. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, de cunho colaborativo intervencionista, que se propõe a investigar possíveis contribuições 
do instrumento sequência didática, a pesquisa intervenção se opõe às pesquisas básicas, as quais objetivam ampliar conhecimentos, sem 
preocupação com seus possíveis benefícios práticos. Este trabalho também segue os pressupostos da pesquisa colaborativa, a qual vem sendo 
bastante utilizada no ambiente escolar em razão de apresentar resultados significativos em relação ao ensino-aprendizagem e à formação 
continuada de professor, outra particularidade foi a coparticipação entre pesquisador e docente, objetivando à reconstrução do trabalho em 
contexto de ensino e foi realizado com alunos da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, cursando o 7º Semestre do curso de graduação 
em Enfermagem no primeiro semestre de 2018, durante as aulas práticas de estágio supervisionado. Essa sala era composta por 8 alunos. Na 
íntegra, o processo teve duração de quatro semanas. Inicialmente os alunos foram submetidos à primeira produção, chamada de avaliação 
diagnóstica, momento em que o professor realizou a sondagem dos conhecimentos prévios. Por conseguinte, depois de identificadas as 
dificuldades apresentadas pelos alunos foram propostos quatro exercícios envolvendo razão e proporção, com temática comum ao cotidiano dos 
enfermeiros. Esperava-se que tais exercícios fossem facilmente solucionados com os conhecimentos básicos referentes aos conceitos que 
envolvem regra de três. Entretanto, durante essa etapa, notou-se uma grande dificuldade dos alunos em interpretar o problema, identificar o que 
estava sendo solicitado, separar as variáveis e valores a serem utilizados para o cálculo. As dificuldades apontadas versavam principalmente sobre 
interpretação de textos e cálculo de regra de três. Com base nessas deficiências foram criados os módulos a serem aplicados aos alunos. Na 
segunda semana foi realizado o primeiro módulo, em que os alunos trabalharam interpretação de textos e conceitos básicos de razão e proporção 
matemática. Na terceira semana os alunos foram apresentados aos conceitos e exemplos de cálculos sobre regra de três simples e composta. Já 
na quarta e última etapa da sequência didática realizou-se a produção final, momento em que novos exercícios foram aplicados aos alunos a fim 
de constatar se houve uma melhora significativa acerca do conteúdo discutido. Por fim, todo material coletado nesse processo foi criteriosamente 
analisado e verificado para, de fato, poder contribuir com a pesquisa. Os resultados sinalizaram uma melhora significativa por parte dos alunos 
em relação ao domínio dos assuntos abordados, tal fato corrobora com a ideia de que a sequência didática pode ser uma importante ferramenta 
no combate ao analfabetismo funcional e deve ser mais utilizada para esse propósito.
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