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A Análise do Conteúdo 

A diferença entre essas duas análises de conteúdos é importante. Porém, o 

texto vai priorizar a análise que considera a estrutura psicológica. A diferença entre 

elas se dá da seguinte forma: 

Racionalista: Essa análise leva em consideração a estrutura interna do conteúdo do 

ensino, para concretizar e seqüenciar as intenções educativas. 

Hierarquias conceituais: Essa análise leva em consideração a estrutura psicológica, 

sendo capaz de nos ajudar a organizar e ordenar temporalmente as intenções 

educativas. 

Para essa análise é preciso identificar os elementos fundamentais dos 

conteúdos e organizá-los em esquema hierárquico e de relações; fazer perguntas-

chaves para um melhor conhecimento da disciplina em questão como: Quais os 

conceitos-chaves? Que métodos de pesquisa utilizam para gerar o conhecimento? 

Que afirmações principais respondem às perguntas-chaves? Que juízos de valor 

fazem intervir? Em seguida, ordená-los de acordo com as leis da organização 

psicológica do conhecimento, ou seja, as leis da aprendizagem da retenção 

significativa. 

→De acordo com a análise de Novak (1982), é preciso considerar alguns princípios 

como: 

 Todos os alunos podem aprender significativamente um conteúdo, 

desde que disponham de conceitos inclusores em sua estrutura cognoscitiva. 

 O conteúdo deve ser ordenado, sendo os conceitos mais gerais e 

importantes sejam apresentados no inicio. 

 Os conceitos devem manter uma seqüência de aprendizagem, devem 

partir dos conceitos mais gerias e avançar progressivamente para os 

conceitos mais específicos. 

 As relações entre os conceitos mais amplos e os específicos, 

facilitando a diferenciação progressiva. 



 A exposição de exemplos concretos. 

Em suma: 

 Hierarquias conceituais = seqüência descendente = apresentação 

cíclica = diferenciação progressiva. 

No esquema seguinte são representados a sequenciação dos conteúdos a 

partir das hierarquias conceituais: 

Conceitos mais importantes, gerais e inclusivos 

↓↑ 
Conceitos intermediários 

↓↑ 
Conceitos específicos 

→Problema encontrado nessa análise: 

 Os conceitos habituais da educação escolar excluem os aspectos mais 

característicos de uma técnica ou norma de trabalho, pois este só o define. 

 É complicado relacionar conceitos dos conteúdos do ensino, sem 

captarmos aspectos essenciais da sua natureza intrínseca. 

 
Tipologia de relações para a seqüênciação dos conteúdos 

Posner e Strike em 1976 estabeleceram cinco grandes categorias de 

relações: factuais, conceituais de indagação, de aprendizagem e de utilização. De 

todos os tipos e subtipos possíveis de relações entre os elementos do conteúdo, as 

hierarquias conceituais levam em conta apenas dois: as relações de classe entre 

conceitos e as relações de finalidade na aprendizagem. 

A proposta de Ausubel e Novak está centrada nos conceitos ou nos 

componentes conceituais dos conteúdos, deixando de lado relações essenciais para 

outros tipos de conteúdo ou para os aspectos não conceituais dos conteúdos. A 

solução desse grande inconveniente das hierarquias conceituais reside, por um lado, 

na ampliação do próprio conceito de conteúdo para permitir a entrada de elementos 

não estritamente conceituais da educação escolar e, por outro, em tornar intensivo à 



sequenciação destes últimos o respeito pelos princípios da aprendizagem 

significativa. 

Uma seqüência dos conteúdos considerada mais completa e coerente para 

seqüenciar os conteúdos do ensino está colocada assim:  

 

Tipos de relações                                              Subtipos de relações    
                       
1. Relações factuais------------------------------  Relações espaciais 
 
                                                                            Relações temporais 
                                                 
                                                                            Relações de atributo 
 
2. Relações conceituais--------------------------  Relações de classe 
 
                                                                           Relações entre proposições 
 
                                                                           Relações de sofisticação 
 
                                                                           Relações lógicas de requisito 
 
3. Relações de indagação-----------------------  Relações lógicas de indagação 
 
                                                                           Relações empíricas de indagação 
 
4. Relações de aprendizagem------------------  Relações empíricas de requisito 
 
                                                                           Relações de familiaridade 
 
                                                                           Relações de dificuldade 
                                                                            
                                                                           Relações ligadas ao nível de desen- 
                                                                           volvimento 
                                                                           
                                                                           Relações de interiorização 
 
5. Relações de utilização ------------------------ Relações de procedimento 
 
                                                                           Relações antecipadas de utilização 
 

A teoria da elaboração 

A teoria da elaboração apresenta um conjunto de estratégias de orientações 

com a finalidade de melhorar a aprendizagem dos alunos. As estratégias de 

instrução se referem aos vários aspectos das diversas situações do processo 

ensino-aprendizagem, tais como: a maneira de seqüenciar o ensino, o modo de 



ministrá-lo, de buscar formas para motivar os alunos, ao como ajudá-los  a controlar 

o seu próprio processo de aprendizagem, as formas de avaliar os efeitos do ensino e 

o modo de introduzir correções no mesmo processo observando os resultados. 

Das diversas estratégias desenvolvidas pela teoria da elaboração, são 

prescritas as de Reigeluth e Stein, (1983), as quais centralizam as maneiras de 

organizar e seqüenciar os conteúdos de ensino. A referida teoria propõe que a 

organização do conteúdo seja do simples ao complexo, partindo de uma panorâmica 

global, objetivando que os alunos possam realizar uma abordagem com um nível de 

complexidade apropriado ao respectivo estágio de conhecimento a que possua. 

O primeiro passo da seqüência elaborativa, que é constituída de uma 

panorâmica global, é denominada de epítome. O epítome possui a finalidade de 

transmitir os elementos fundamentais do conteúdo que veiculam sua essência e 

incluem exemplos práticos de aplicações empíricas. 

Pode-se caracterizar a epítome pelas seguintes propriedades: estruturar os 

elementos de significância (fundamentais), apresentar os conteúdos do geral ao 

detalhado, levando em consideração a sua aplicação a partir de exercícios práticos, 

a fim de torná-lo significativo para o aluno. 

O processo de elaboração de um epítome segue alguns passos como a 

seleção básica de conteúdo (conceitual, teórica ou de procedimento), tendo em vista 

os resultados da aprendizagem dos alunos, fazer uma análise dos conteúdos que 

servem de base para a organização do ensino, selecionar os elementos 

fundamentais do conteúdo. 

Com isso, é possível observar que a estruturação de uma seqüência 

elaborativa demonstra a importância da organização do conteúdo e da necessidade 

de realizar uma análise do mesmo.   

 

Os conteúdos do ensino: tipos e análises 

De acordo com a teoria da elaboração os conteúdos de ensino se 

classificam em três tipos fundamentais, que podem funcionar como conteúdos 

organizadores: o conceito, o princípio e o procedimento. 

Um conceito designa o conjunto de objetos, acontecimentos, situações ou 

símbolos que possuem certas características comuns. Um princípio é o enunciado 

que descreve como as mudanças produzidas em um determinado conjunto se 



relacionam com as que ocorrem em outro conjunto. Já um procedimento, é definido 

como um conjunto de ações ordenadas para o alcance de uma meta. 

Ainda com relação à classificação dos conteúdos, é pertinente ressaltar que 

a teoria da elaboração acrescenta um quarto conteúdo: fatos discretos. Segundo 

esta teoria, por os fatos, normalmente, desempenharem a função de suporte, não 

são vistos como fundamentais, mas como conteúdo de apoio. 

Segundo a teoria da elaboração, para cada tipo de conteúdo, é possível 

identificar determinado tipo de relação entre seus elementos, que, por sua vez, 

permite estabelecer estruturas que contribuem para a seqüência elaborativa. Para 

melhor compreensão, vejamos o quadro a seguir: 
 

CONTEÚDO RELAÇÃO ESTRUTURA DESCRIÇÃO EXEMPLOS 

Fatos  De atributo Listas  
Ordenação em 
função de 
atributo 

 Acontecimentos 
históricos - ordem 
cronológica 

Conceitos 

De subordinação/ 
supra-ordenação e 
coordenação 
 
De requisitos de 
aprendizagem 

Taxonomia  
(espécie/parte) 
 
 
Hierarquias de 
aprendizagem 

Sistema de 
classificação 
 
 
Passos para 
aprendizagem 

 Gato-mamífero 
 Janeiro-ano  

Princípios 

De causalidade 
(causa/efeito) 
 
 
 
 
De requisitos de 
aprendizagem 

Teorias ou 
modelos 
(explicativos/ 
prescritivos) 
 
 
Hierarquias de 
aprendizagem 

Representação 
física/causal 
Representação 
Ordem 
ações→meta 
 
Passos para 
aprendizagem 

 Explicação de 
fenômenos 
atmosféricos 
 Flutuação da 
economia 

Procedimentos 

De ordem e de 
decisão 
 
 
 
De requisitos de 
aprendizagem 

Estrutura de 
ordem/decisão 
 
 
 
Hierarquia de 
procedimentos 

 
Ordem de 
execução 
Alternativas para 
execução 
 
Passos para 
aprendizagem 
 

 Feitura de um 
determinado nó 
 Resolução 
matemática 

Readaptado de Merrill, Kowallis e Wilson, 1981. 

Como percebemos o quadro acima sintetiza a análise acerca dos conteúdos 

do ensino pela teoria da elaboração. O quadro mostra a correspondência entre os 

tipos de conteúdo, os tipos de relações possíveis entre seus elementos e os tipos de 

estruturas. 

É válido ressaltar que a teoria da elaboração além de se centrar na 

organização e na sequenciação do ensino também se preocupa com a 

aprendizagem significativa, uma vez que chamam a atenção dos professores para 



ensinarem, explicitamente, as relações entre os elementos dos conteúdos, 

afirmando que não podem ficar à mercê da eventual descoberta dos alunos. 

  
A seqüência elaborativa em função da natureza do conteúdo organizador 

A escolha do conteúdo para a organização do ensino de uma matéria deve 

estar diretamente relacionada à natureza da mesma como também ao resultado 

desejado na aprendizagem deste conteúdo por parte dos alunos. 

Sobre uma mesma matéria, o aprendizado dos alunos deve obedecer aos 

aspectos conceituais, teóricos e aos procedimentos aplicados. 

Com relação aos aspectos conceituais podemos afirmar que o ensino 

orientado conceitualmente considera a estrutura conceitual mais ampla de um 

determinado conteúdo. É válido salientar que a partir deste conceito geral o ensino é 

conduzido para as partes do epítome. 

No aspecto teórico, o ensino é praticado por meio de procedimentos que 

viabilizam uma sequenciação ordenada e lógica de conteúdos a serem ensinados. 

Por sua vez, o ensino orientado para princípios se dá em função progressiva 

de maior especificidade e complexidade, tendo em vista que os alunos estarão se 

apropriando de uma conceituação mais contextualizada que permeiam o epítome. 

 

Critérios gerais para seqüenciar as intenções educativas. 

No que concerne às intenções educativas, estas precisam ser estabelecidas 

observando dois planos de critérios gerais que nortearão o ensino sob uma 

seqüência coerente. 

O primeiro critério geral é definido como seqüência de interciclos, que opera 

com os objetivos gerais de ciclos e de áreas. Os mesmos explicitam suas 

habilidades (conteúdos e objetivos) que lhes são particulares e que devem ser 

adquiridas no final do mesmo. O segundo, como seqüência de intraciclos, que se 

subdivide em interníveis e intraníveis. A seqüência interníveis, é definida como o 

ponto de partida da programação em sentido estrito da ação pedagógica. É válido 

ressaltar que essa sequenciação interníveis leva em conta tanto os resultados 

esperados da aprendizagem como os conteúdos do ensino, operando com os blocos 

de conteúdo e os objetivos finais de área. Já a intraníveis opera com os blocos de 

conteúdo e os objetivos de nível. 



O processo de elaboração de um projeto curricular se constitui de várias 

partes, dentre elas: elaboração, sequenciação e avaliação das intenções educativas. 

Com a finalidade de estabelecer um processo de concretização das 

intenções educativas, por meio de seqüências de aprendizagens profícuas, os ciclos 

de ensino obrigatórios apresentam uma seqüência de objetivos e conteúdos através 

de áreas específicas que se subdividem em conteúdos e objetivos finais de níveis. 

Analisemos o esquema abaixo:  

OBJETIVOS GERAIS DE ÁREA – INTRACICLOS 

                               ↓1°NÍVEL                                                ↓ 

 BLOCOS DE CONTEÚDO DA ÁREA ↔ OBJETIVOS FINAIS DA ÁREA 

                        ↓2°NÍVEL                                                           ↓ 

ANÁLISE E SEQUENCIAÇÃO  
DOS CONTEÚDOS DA ÁREA 

                        ↓                                                                         ↓   

      ↓2°NÍVEL   
BLOCOS DE CONTEÚDO DO NÍVEL      ↔    OBJETIVOS DE NÍVEL 

                        ↓3°NÍVEL               ↓ 
UNIDADES ELEMENTARES DE          ↔    OBJETIVOS DIDÁTICOS 
CONTEÚDO 
 

 Assim, temos que, o projeto curricular de cada ciclo do ensino obrigatório se 

volta para a análise de conteúdos e objetivos, visando mensurar os índices de 

aprendizagem.   

É válido salientar que este projeto contribui diretamente para ação 

pedagógica dos docentes.     

 


