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 RESUMO  

 

O presente artigo, resultado de um projeto de Iniciação Científica, faz parte de uma 

série de estudos sobre a avaliação da aprendizagem que têm apontado para a 

necessidade de se considerar no âmbito das práticas escolares os diversos conteúdos. 

No contexto educacional a presença da terminologia - conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais - bem como as particularidades do ensino destes 

conteúdos torna-se pauta de discussão entre docentes, principalmente, a partir da 

divulgação do documento oficial “Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental”. Os conteúdos atitudinais relacionam-se com a construção de valores, 

atitudes e normas e notadamente com questões que envolvem a disciplina na escola. 

A presente pesquisa objetivou analisar e interpretar como tem se configurado o tema 

“conteúdos atitudinais” nas publicações oficiais e em teses e dissertações nacionais de 

educação entre 2001 e 2011. E por objetivos específicos: Identificar e categorizar as 

pesquisas em teses e dissertações sobre o tema conteúdos atitudinais; analisar as 

principais tendências presentes na produção de pesquisa neste período. Realizamos a 

busca no banco de teses e dissertações da (CAPES) Coordenação e Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior-, com as palavras-chave “conteúdos atitudinais” e 

“autorregulação”. Foram selecionados 31 trabalhos sendo 23 dissertações e 8 teses. 

De forma geral, os resultados indicam uma predominância dos estudos na região 

sudeste por alunos de mestrado, sendo a temática de Ciências a que mais destaca o 

trabalho. As pesquisas enfocam a importância da intervenção docente na promoção de 

uma aprendizagem significativa e apontam a necessidade de se ensinar estratégias 

efetivas de aprendizagem para uma maior autonomia por parte do aluno. A interação 

professor/aluno é vista como um elemento significativo para a aprendizagem e o 

desinteresse dos alunos pode estar atrelado à forma como o professor seleciona e 

desenvolve o conteúdo, o que gera determinadas atitudes ou comportamentos de 

indisciplina.  

Palavras-chave : conteúdos atitudinais; ensino fundamental; autorregulação  

 

INTRODUÇÃO 

No contexto educacional a presença da terminologia - conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais - bem como as particularidades do 

ensino destes conteúdos torna-se pauta de discussão entre docentes, 

principalmente, a partir da divulgação, em 1998, do documento oficial 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Os conteúdos 



atitudinais relacionam-se com a construção de valores, atitudes e normas e 

notadamente com questões que envolvem a ações frente aos trabalhos 

escolares  e  o respeito às regras estabelecidas nesse contexto.  (BRASIL, v. 1, 

1998). Dada a natureza complexa da aprendizagem de valores e atitudes nota-

se a dificuldade que educadores em desenvolver “uma prática constante, 

coerente e sistemática, em que valores e atitudes almejados sejam expressos 

no relacionamento entre as pessoas e na escolha dos assuntos a serem 

tratados” (BRASIL, 1998, v. 1, p. 53).  

Ao tratarmos do aprendizado dos conteúdos atitudinais deve-se 

considerar a cultura e os valores que são apreciados pela comunidade a qual o 

aluno pertence. É fato notório que um dos valores que prevalece no âmbito 

educacional é o sucesso escolar.  

O sucesso escolar e qualidade do processo de ensino e aprendizagem é 

foco de análise de pesquisas educacionais que apontam a influência das 

mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas da sociedade atual no 

universo escolar. (ALMEIDA ET AL, 2005). De forma mais específica, tem-se 

discutido como conseguir o sucesso acadêmico dos alunos. As políticas 

educacionais brasileiras, tais como a ampliação do ensino de nove anos; o 

Programa Ler e Escrever no Estado de São Paulo com ações que incluem a 

formação, acompanhamento, elaboração e distribuição de materiais 

pedagógicos para o Ciclo I do Ensino Fundamental; Provinha Brasil, Prova 

Brasil e SARESP, influenciam diretamente no cotidiano da  escola. Fernandes 

(2009) destaca que se pode notar o controle por parte dos órgãos 

governamentais quando se analisa a organização curricular e estrutural da 

escola e, de forma bem particular as avaliações externas.  

Embora documentos oficiais destaquem a necessidade do 

desenvolvimento de diferentes conteúdos - conceituais, procedimentais e 

atitudinais - pouco se tem discutido sobre a articulação,  particularidades e as 

interferências desses  nas aprendizagens e nos relacionamentos interpessoais. 

Há ainda a ideia de que os aprendizados de atitudes, comportamentos e 

convivência acontecem naturalmente, sem necessidade de intervenção e 

intencionalidade educativa. 



 A reflexão sobre temas que envolvem o desenvolvimento de atitudes, 

valores e as relações sociais parece ser oportuna nos dias atuais. As 

dificuldades que caracterizam as relações interpessoais e os problemas 

decorrentes (aumento da violência familiar, o alcoolismo, a depressão, a 

anomia, tão notórios em jornais, em nossas escolas) constituem-se aspectos a 

serem repensados e estudados por pesquisadores e educadores. (TORTELLA, 

2012) 

 Mas o que dizem as pesquisas sobre os conteúdos atitudinais? Quais as 

contribuições que as diferentes áreas trazem para responder a esse tema?  

CONTEÚDO ATITUDINAL: CONCEITOS  E O ENSINO ESCOLAR 

Para a compreensão do conceito de conteúdo atitudinal é preciso 

anteriormente destacar o significado de três aspectos: valores, atitudes e 

normas. Desde seu nascimento a criança está sujeita às regras ou normas, tais 

como: hora de comer, de dormir, de tomar banho. Aos poucos, ela vai 

aprendendo estas normas que regem o seu meio, como por exemplo, que se 

deve fazer uso do talher ao se alimentar.  As normas e as regras variam muito 

de sociedade para sociedade. Junto às normas, a criança incorpora também os 

valores, ou seja, o que a sociedade acredita que é bom ou não para ela. Ser 

um bom estudante constitui um valor, mas ser preguiçoso, não. (TORTELLA, 

2001) São valores: a justiça, a solidariedade, a liberdade, dentre outros. As 

atitudes estão relacionadas com as formas de agir, que geralmente são 

estáveis, por exemplo, se ajudo os colegas ou se trato com respeito as 

pessoas, essas  atitudes geralmente são constantes. Vale ressaltar que estes 

aspectos estão intimamente relacionados e “têm em comum que cada um 

deles está configurado por componentes cognitivos (conhecimentos e crenças), 

afetivos (sentimentos e preferências) e condutuais (ações e declarações de 

intenção)” (ZABALA, 1998, p. 47). 

 Duas correntes básicas tratam deste aspecto do comportamento 

humano. Uma que segue o paradigma da quantificação embasada na teoria da 

aprendizagem social; e a outra, que se pauta na construção de conhecimentos 

sociais e da moralidade. A concepção atual das condutas pró e antissociais, 

contrária à ideia da socialização como simples acumulação de conhecimentos 



sociais, são explicadas por uma construção na qual a criança não sofre  

passivamente o envolvimento social, mas sim, interage com ele.  

 Nas relações interpessoais podemos diagnosticar vários 

comportamentos ditos como “positivos” (prossociais), tais como: o ajudar, o 

compartilhar, o cooperar, o simpatizar e, os “negativos” (antissociais), tais 

como, a antipatia, o brigar, as discórdias, o ódio, a raiva. O que entendemos 

por comportamentos prossociais? 

 As condutas prossociais voltam-se para os comportamentos simétricos, 

no qual as crianças e jovens comprometidos com este tipo de interação 

parecem se beneficiar igualmente das vantagens de atrair para suas ações 

(cooperação, troca) e os assimétricos que se caracterizam pelo fato de o 

indivíduo que é dirigido em direção à ação é o único beneficiário (ajuda 

emocional e não emocional, os afetos positivos, a divisão e o doar). 

(TORTELLA, 2001) 

 As condutas antissociais abrangem um conjunto de atitudes 

consideradas como impeditivas dos relacionamentos interpessoais, mas são 

geralmente confundidas apenas como agressão física ou verbal, sendo que 

apresentam várias definições, dependendo do enfoque que é dado.  

 Entendemos que os conteúdos atitudinais estão diretamente ligados à 

construção da moralidade. Assim, há constantes elaborações e reelaborações 

de atitudes prossociais e antissociais que dependem a interrelação do indivíduo 

com o ambiente sociocultural, a partir de componentes afetivos e cognitivos.  

 É preciso reconhecer a natureza diferenciada dos conteúdos escolares e 

a importância do envolvimento da comunidade escolar em um trabalho 

intencional que interfere no processo de aprendizado e na formação do 

cidadão.  

Estudos apontam que o rendimento escolar está estreitamente ligado a 

autoestima de cada aluno. Segundo Coll (1988) o que produz sentido e 

significado ao individuo promove motivação, e esta mobiliza a busca dos 

significados do que o aluno ainda não compreende. Ao fazer isso (ir à busca de 

novos conhecimentos), ele tem mais chances de alcançar um bom rendimento.  

Os novos conhecimentos aprendidos estão ancorados nos 

conhecimentos prévios, os quais fornecem instrumentos para a compreensão 



desses novos conceitos. Partindo do pressuposto que todo ser humano e 

capaz de aprender, a percepção que cada tem sobre seu processo de 

aprendizagem "atua como requisito imprescindível para atribuir sentido a uma 

tarefa de aprendizagem". SOLÉ (1999, p.30) 

É comum ouvir dos alunos que eles não se sentem capazes de realizar 

determinadas tarefas, superar essas opiniões não é simples, mas é um desafio 

que deve ser vencido para que se possa progredir. O discurso pessimista como 

"sou uma burra" e "não sou capaz", pertence aqueles que não se sentem 

seguros. Essa segurança que ao longo da vida e conquistada está abalada por 

diversos motivos, o principal deles é a falta de significado, que como 

mencionado anteriormente, é o impulso para a motivação. 

 Por estes apontamentos, infere-se que as atitudes e comportamentos 

dos alunos interferem diretamente no aprendizado dos conteúdos conceituais. 

Por exemplo, quando o aluno não demonstra interesse por determinado 

conteúdo provavelmente o aprendizado do mesmo ficará prejudicado. Outros 

fatores podem ser evidenciados, como: o aluno não ser capaz de se planejar 

para desenvolver uma tarefa; não conseguir trabalhar em grupo; ter dificuldade 

no convívio com os pares; não ter o hábito de destinar um tempo para o 

estudo, dentre outros aspectos.   

Os Parâmetros Curriculares Nacionais descrevem que procedimentos e 

atitudes são objetos do ensino escolar e que a forma como os docentes 

organizam sua aula podem interferir na construção de tais conhecimentos. O 

ambiente escolar deve possibilitar oportunidades aos alunos de “formular boas 

perguntas e boas respostas, levantar hipóteses e buscar meios de verificá-las, 

validar raciocínios, resolver conflitos, cuidar da própria saúde e da de outros, 

coloca-se no lugar do outro para melhor refletir sobre uma determinada 

situação, considerar as regras estabelecidas”. (BRASIL, 1997, v.1, p. 62) 

Estas dificuldades ora apresentadas podem estar relacionadas a um 

outro conceito que também explica os processos de aprendizagem: a 

autorregulação. Para que o aluno possa desenvolver as atividades escolares 

de forma satisfatória é necessário que ele aprenda determinadas estratégias 

que o ajudem a agir de forma mais autônoma, por exemplo, quando o professor 

propõe uma determinada tarefa, o aluno tem a iniciativa de buscar elementos 



para resolvê-la com ações como a pesquisa, a ajuda social, a busca de novas 

informações. (ROSARIO ET AL, 2007).   

Ao aprender estratégias como definir objetivos, planejar, buscar 

informações, solicitar ajuda, sumariar os conteúdos, dentre outras, a 

possibilidade do aluno  “assumir a responsabilidade e o controlo pelo seu 

processo de aprendizagem” aumenta. (ROSARIO ET AL, 2007, p. 22)  

Autorregulação define-se como um “processo activo no qual os sujeitos 

estabelecem os objetivos que norteiam a sua aprendizagem tentando 

monitorizar, regular e controlar as suas cognições, motivações e 

comportamentos com o intuito de os alcançar” (ROSARIO, 2004, p.37)  

 Rosario (2004) descreve esse processo de autorregulação em três 

fases: planejamento que é pensar naquilo que se vai fazer; execução em que o 

aluno coloca em prática aquilo que foi planejado; e por último a avaliação que 

envolve a ação do aluno na verificação dos objetivos estabelecidos no início da 

atividade. O autor denomina este modelo cíclico de PLEA (Planejamento, 

Execução e Avaliação) 

 Em linhas gerais o modelo PLEA, pode ser exemplificado conforme a 

figura abaixo: 

Figura 1: Modelo PLEA  

 

 

 

  Fonte: Rosário et al,  2007, p.25. 

 



Nota-se pelos argumentos ora apresentados a complexidade do ensino 

dos conteúdos atitudinais. Diante deste fato questionamos: Como tem se 

configurado o tema “conteúdos atitudinais” em teses e dissertações nacionais 

de educação entre 2001 e 2011? Como questões que advém dessa, mais 

ampla, podemos indicar ainda outras: Em qual área há predominância dos 

estudos? Em qual dos segmentos da Educação Básica há uma frequência 

maior de pesquisas? 

 

OBJETIVOS  

A presente pesquisa objetivou analisar e interpretar como tem se 

configurado o tema “conteúdos atitudinais” nas publicações oficiais e em teses 

e dissertações nacionais de educação entre 2001 e 2011. E por objetivos 

específicos: Identificar e categorizar as pesquisas em teses e dissertações 

sobre o tema conteúdos atitudinais; analisar as principais tendências presentes 

na produção de pesquisa neste período, a partir de alguns descritores 

anteriormente especificados.  

Consideramos que a análise das pesquisas publicadas na última década 

pode contribuir para uma melhor compreensão da aprendizagem de conteúdos 

atitudinais. Dadas essas considerações iniciais, apresentaremos agora os 

procedimentos metodológicos e os resultados da presente pesquisa.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter bibliográfico. 

Realizamos a busca no banco de teses e dissertações da Coordenação e 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES, com as palavras-

chave “conteúdos atitudinais” e “auto-regulação” (autorregulação) identificando 

apenas as pesquisas relacionadas com o ensino fundamental I (séries iniciais). 

Foram encontrados 258 trabalhos, dentre os quais selecionamos 8 teses e 23 

dissertações, com um total de 31. Os dados foram tratados por meio da análise 

de conteúdo. 

 



RESULTADOS 

Analisar as pesquisas sobre os conteúdos atitudinais nos possibilitou a 

compreensão primeira de que tal temática é ainda pouco explorada na área 

educacional. Como dito, o conjunto dos títulos selecionados se divide: 8 teses 

de doutorado e 23 dissertações de mestrado. A organização dos dados revelou 

um número maior de dissertações quando comparadas com as de doutorado e 

que os anos de maior produção foram os de 2009 e 2010, com seis 

dissertações selecionadas. Em contraponto no ano de 2004 nenhum trabalho 

fora encontrado. Nota-se, também que 81,8% dos trabalhos foram produzidos 

por pesquisadores de universidades públicas do Estado de São Paulo. O 

número de teses selecionadas por ano também chama a atenção, somente nos 

anos de 2008 e 2010 é que encontramos dois trabalhos. A maior parte das 

pesquisas concentra-se na região sudeste, seguida da região sul. A região 

centro oeste produziu apenas um trabalho e não encontramos nenhuma 

pesquisa na região norte e nordeste.  

Em um outro momento foram analisadas as temáticas das pesquisas 

selecionadas. Para esta análise separamos os trabalhos sobre conteúdos 

atitudinais dos de auto-regulação. Os trabalhos sobre os conteúdos atitudinais 

foram agrupados em oito temáticas gerais, a saber: Educação Física, Ciências, 

Matemática, Língua Portuguesa, Dificuldade de Aprendizagem, Livro Didático, 

Pedagogia Social e Comportamentos e Atitudes. Esta última agrupou trabalhos 

sobre convivência em sala de aula, dificuldade de aprendizagem, auto-

regulação, autonomia e motivação.  

Notamos que dos trabalhos selecionados (31) poucos realmente tinham 

como foco principal o estudo dos conteúdos atitudinais. Geralmente os 

trabalhos faziam menção aos conteúdos com fundamentação teórica ou nas 

considerações finais como a necessidade de se trabalhar com estes 

conteúdos. Os dados revelaram que dos 16 trabalhos sobre conteúdos 

atitudinais apenas 2 focavam diretamente a temática e dos 15 trabalhos sobre 

auto-regulação 7 estavam diretamente relacionados com o tema.  

Constatamos como foco predominante do período estudado sobre os 

conteúdos atitudinais que o tema de Ciências responsável por 23,52% dos 

trabalhos selecionados, Matemática 17,64%, Educação Física 11,76%, 



Comportamentos e Atitudes 11,76%, Língua Portuguesa 5,8%, Dificuldade de 

Aprendizagem 5,8%, Livro Didático 5,8% e Pedagogia Social 5,8%. 

Em relação aos trabalhos de auto-regulação da aprendizagem, 25% se 

referem à Dificuldade de Aprendizagem, 18,75% às Estratégias de 

Aprendizagem, 12,5% à Produção de Textos, 12,5% dos estudos focam a 

Autonomia e a Motivação, 12,5% a Auto-regulação em Leituras de Textos, 

6,25% abordavam a Convivência em Sala de Aula, 6,25% a Matemática e, por 

fim, 6,25% a Indisciplina.  

De forma geral, os resultados indicam uma predominância dos estudos 

por alunos de mestrado, sendo a temática de Ciências a que mais destaca o 

trabalho a ser desenvolvido com os conteúdos atitudinais. As pesquisas 

enfocam a importância da intervenção docente na promoção de uma 

aprendizagem significativa e apontam a necessidade de se ensinar estratégias 

efetivas de aprendizagem para uma maior autonomia por parte do aluno. A 

interação professor/aluno é vista como um elemento significativo para a 

aprendizagem e o desinteresse dos alunos pode estar atrelado à forma como o 

professor seleciona e desenvolve o conteúdo, o que gera determinadas 

atitudes ou comportamentos de indisciplina que prejudicam o desenvolvimento 

das aulas e, consequentemente, da aprendizagem.  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

É nítida a contribuição que as pesquisas analisadas atribuem ao ensino 

dos conteúdos atitudinais. A maior parte dos trabalhos, apesar do foco principal 

não estudar especificamente este conteúdo, utilizam o termo no corpo teórico 

da pesquisa, referenciando os documentos oficiais e autores que dissertaram 

sobre o assunto.  

Na maior parte dos estudos, os pesquisadores foram a campo e 

percebemos que houve a preocupação com o processo de aprendizagem dos 

alunos e com as práticas dos docentes. As pesquisas indicam a necessidade 

de um trabalho que contribua para formar alunos cada vez mais autônomos, 

que se sintam responsáveis pela sua própria aprendizagem. Diferentes práticas 

e atividades foram desenvolvidas e muitas delas tiveram resultados positivos, 



apresentado uma contribuição para a compreensão do ensino dos conteúdos 

atitudinais.  

Há um avanço no número de pesquisas após o ano de 2008, mas 

consideramos ainda assim a necessidade de mais pesquisas sobre o tema 

refletindo sobre a relação do conceito de autorregulação com o ensino dos 

conteúdos atitudinais. Há indicativas, a partir dos estudos realizados, da 

necessidade de novas pesquisas, que foquem o papel do aluno e a atuação 

docente no ensino dos conteúdos atitudinais.  

REFERÊNCIAS  

 

ALMEIDA, Leandro et al  Actas do VIII Congresso Galaico Português de 
PsicoPedagogia . Braga: Universidade do Minho, p. 14 – 16,  Setembro,  2005. 
 
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 
nacionais : introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de 
Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEE, 1997, v. 1. 
 

COLL, César, Significado y sentido en el aprendizaje escolar - reflexions en 
torno al concepto de aprendizaje significativo, Infancia y Aprendizaje , nº 41, 
Barcelona, 1988, p. 131-142. 
 

ROSÁRIO, P. Estudar o estudar: As (Des)venturas do Testas.Porto. Porto 
Editora, 2004.  
 

ROSÁRIO, P., NÚÑEZ, J., PIENDA, J.G. Auto-regulação em crianças sub-
10: Projecto Sarilhos do Amarelo. Porto. Porto Editora, 2007.  
 

SOLÉ, I. Disponibilidade para a aprendizagem e sentido da aprendizagem. In 
COLL, C.et al. O Construtivismo em sala de aula . Editora Ática, 1999,.p.29-
54. 
 

TORTELLA, Jussara. C. B. A Representação da Amizade em Díades de 
Amigos e não Amigos.   [tese de doutorado]. Campinas: Unicamp; 2001. 
 

TORTELLA, Jussara. C. B. . A Construção da Moral, dos Valores e da 
Amizade. In: Luciana Karine de Souza; Claudio Simon Hutz. (Org.). Amizade 
em contexto  - Desenvolvimento e cultura. 1ed.São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2012, v. 1, p. 169-196. 
 

ZABALZA, Miguel. O discurso didático sobre atitudes e valores no ensino. In: 
BOLÍVAR, A., PINTO, C. F., CARIDE, J. A., RUBAL, X. Atitudes e valores no 
ensino . Lisboa. Instituto Piaget, 2000, p. 19-98 


