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OBJETIVOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

- TAXONOMIA DOS OBJETIVOS EDUCACIONAIS - 

A taxonomia dos objetivos educacionais, também popularizada como 

taxionomia de Bloom1, é a classificação dos tipos de aprendizagem. Foi 

resultado do trabalho de uma comissão multidisplinar de especialistas de várias 

universidades dos EUA, liderada por Benjamin S. Bloom, na década de 1950. 

Foram identificados três domínios educativos: o cognitivo, o emocional e o 

psicomotor. O terceiro não foi terminado, e apenas o primeiro foi 

implementado em sua totalidade. Os domínios subdividem-se em subdomínios, 

que compreendemos como Categoria:  

 Domínio cognitivo –  

 Conhecimento: de fatos específicos,de padrões de procedimento e 

de conceitos;  

 Compreensão: imprime significado, traduz, interpreta problemas 

e instruções, e os extrapola;  

 Aplicação: utiliza o aprendizado em novas situações;  

 Análise: de elementos, de relações e de princípios de organização;  

 Síntese: estabelece padrões;  

 Avaliação: julga com base em evidência interna ou em critérios 

externos  

                                    
1 Muitos são os instrumentos existentes para apoiar o planejamento didático-pedagógico, a 

estruturação, a organização, a definição de objetivos instrucionais e a escolha de instrumentos 

de avaliação. A Taxonomia de Bloom é um desses instrumentos cuja finalidade é auxiliar a 

identificação e a declaração dos objetivos ligados ao desenvolvimento cognitivo que, no 

contexto deste artigo, engloba a aquisição do conhecimento, competência e atitudes, visando 

facilitar o planejamento do processo de ensino e aprendizagem.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1950
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Emocional&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidade
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 Domínio afetivo –  

 Recepção: Percepção, Disposição para receber e Atenção seletiva;  

 Resposta: participação ativa, Disposição para responder e 

Satisfação em responder;  

 Valorização: Aceitação, Preferência e Compromisso (com aquilo 

que valoriza);  

 Organização: Conceituação de valor e Organização de um sistema 

de valores;  

 Internalização de valores: comportamento dirigido por grupo de 

valores, comportamento consitente, previsível e característico.  

 Domínio psicomotor –  

 Percepção;  

 Resposta conduzida;  

 Automatismos;  

 Respostas complexas;  

 Adaptação;  

 Organização. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 Apresentamos abaixo habilidades e competências, pensadas para crianças 

de 1ª à 5ª série/9 do Ensino Fundamental, para que as mesmas sejam 

classificadas (marcando com um X a letra correspondente) de acordo com a 

característica apresentada dentro dos três aspectos: (C) objetivo conceitual – (P) 

objetivo procedimental – (A) objetivo atitudinal, considerando que: 

 Os conteúdos de aprendizagem são instrumentos de explicitação das intenções 
educativas. Entendemos “conteúdo” como tudo quanto se tem que aprender para 
alcançar determinados objetivos que não apenas abrangem as capacidades 
cognitivas, como também incluem as demais capacidades. Assim serão conteúdos de 
aprendizagem todos aqueles considerados como “currículo oculto” que possibilitem o 
desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal e de 
inserção social. (ZABALA, 1998, p.29). 
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 Das diferentes formas de classificar a diversidade de conteúdo, Coll (1986) propõe 
uma que tem uma grande potencialidade explicativa dos fenômenos educativos, 
agrupando os conteúdos segundo sejam conceituais, procedimentais ou atitudinais. 
Essa classificação corresponde respectivamente às perguntas “o que se deve 
saber?”, “o que se deve fazer?” e “como se deve ser?”, com o intuito de alcançar as 
capacidades propostas nas finalidades educacionais. 

 
 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
Marque a letra correspondente ao tipo de objetivo 

 
 ESPORTE: 

1. Conhecer as características de cada modalidade.      (C) – (P) – (A) 

2. Conhecer os fundamentos básicos de cada modalidade.     (C) – (P) – (A) 

3. Diferenciar o jogar “com” do jogar “contra”.       (C) – (P) – (A) 

4. Qualificar o próprio movimento.        (C) – (P) – (A) 

5. Aplicar atitudes e valores democráticos na prática das modalidades.   (C) – (P) – (A) 

6. Avaliar a participação coletiva e compartilhada nos esportes.    (C) – (P) – (A) 

7. Compreender limitações individuais e possibilidades de superação.   (C) – (P) – (A) 

8. Diferenciar o esporte da televisão do esporte vivenciado nas aulas de EF.   (C) – (P) – (A) 
 

 GINÁSTICA: 
 

1. Conhecer as características de cada modalidade.      (C) – (P) – (A) 

2. Conhecer os elementos básicos da ginástica.      (C) – (P) – (A) 

3. Compreender limitações individuais e possibilidades de superação.   (C) – (P) – (A) 

4. Associar elementos básicos formando séries ginásticas.     (C) – (P) – (A) 

5. Explorar as múltiplas possibilidades do corpo na ginástica.     (C) – (P) – (A) 

6. Criar seqüências de movimentos e coreografias.      (C) – (P) – (A) 

7. Qualificar o próprio movimento.        (C) – (P) – (A) 

8. Aplicar atitudes e valores democráticos na ginástica.     (C) – (P) – (A) 

9. Avaliar a participação coletiva e compartilhada na ginástica.    (C) – (P) – (A) 

 
 

 ATIVIDADES AQUÁTICAS: 
 

1. Compreender limitações individuais e possibilidades de superação.   (C) – (P) – (A) 

2. (Re) Criar jogos e brincadeiras no meio líquido.      (C) – (P) – (A) 

3. Brincar de diferentes formas no meio líquido.      (C) – (P) – (A) 

4. Qualificar o próprio movimento.        (C) – (P) – (A) 

5. Explorar as múltiplas possibilidades do corpo no meio líquido.    (C) – (P) – (A) 

6. Avaliar a participação coletiva e compartilhada nas atividades aquáticas.   (C) – (P) – (A) 

 
 ATLETISMO: 
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1. Qualificar o próprio movimento.        (C) – (P) – (A) 
 
2. Vivenciar os fundamentos básicos do atletismo.      (C) – (P) – (A) 
 
3. Diferenciar as características de cada modalidade.      (C) – (P) – (A) 
 
4. Analisar a importância da participação coletiva e compartilhada.    (C) – (P) – (A) 
 
5. Identificar limitações individuais e possibilidades de superação.    (C) – (P) – (A) 
 
 

 DANÇA E EXPRESSÃO RÍTMICA: 
 
1. Criar pequenas coreografias.        (C) – (P) – (A) 
 
2. Vivenciar processos de criação e improvisação.      (C) – (P) – (A) 
 
3. Compreender a importância do trabalho em equipe.     (C) – (P) – (A) 
 
4. Experimentar as múltiplas possibilidades do corpo nas expressões rítmicas.  (C) – (P) – (A) 
 
5. Analisar a participação coletiva e compartilhada nas atividades expressivas.  (C) – (P) – (A) 
 

6. Utilizar as múltiplas linguagens do corpo para expressar sentimentos e idéias.  (C) – (P) – (A) 
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