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RESUMO: 

Os estudos por hora apresentados buscam analisar através de revisão de leitura sobre o 

processo de cognição de aprendizagem na educação infantile privilegiando a educação 

na contemporaneidade. A muito se debate sobre como a criança aprende e quais as 

competências necessárias para ensinar nos anos iniciais da escolarização. É dentro 

desse propósito que o estudo será realizado. Os estudos do processo de cognição e a 

aprendizagem possibilitará uma analise do Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, publicado pelo Ministério da Educação e Desportos – MEC (1999), o 

processo de implantação de novos métodos de ensino que o professor utiliza no 

desenvolvimento intelectual da criança, dotando a construção do saber cognitivo e suas 

relações com a formação dos professores.  

INTRODUÇÃO: 

 A educação se faze m um processo contínuo e sistemático e, quando se fala em 

Educação Infantil, sabe-se que esse processo deve acontecer prazerosamante, 

envolvendo os alunos em atividades dinâmicas e concernentes à sua faixa etária e niveis 

de desenvolvimento. Para tanto o professor deverá ter uma sólida formação para atender 

as necessidades de desenvolvimento intelectual, psicossocial da criança. Esta formação 

será promovida nos cursos de nível superior, conforme explicito no artigo 64 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº9394 de 20 de dezembro de 1996. Portanto, 

essa pesquisa dentro da reflexão crítica, da própria prática pedagógica na escola de 

Educação Infantil e da formação do professor propõe debate para buscar a efetiva 

aprendizagem para as crianças de zero a cinco anos de idade e estar revisitando o 

objetivo da educação para esta faixa etária. 

OBJETIVOS: 

Entender a trajetória histórica da formação do professor para a educação infantil, 

articulando com a importância da formação do professor com o saber fazer pedagógico 

na educação infantil. Identificar as reais mudanças no percurso educacional para o 

atendimento da criança na idade de zero a cinco anos de idade. Possibilitando assim 
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uma reflexão sobre os métodos de ensino na educação infantil para o desenvolvimento 

da cognição e aprendizagem das crianças. 

MÉTODOLOGIA: 

A pesquisa tem carácter de estudar e levanter uma reflexão sobre o processo de cognição 

de aprendizagem na educação infantil privilegiando a educação na contemporaneidade. 

Para tanto, será pautada em teóricos que vêm estudando sobre o processo de ensino e 

aprendizagem de crianças de zero a cinco anos de idade. Dessa maneira pretende-se 

discutir os paradigmas que envolvem a formação de professores e as mudanças na 

educação infantil. 

DESENVOLVIMENTO: 

Muitos estudos vêm sendo realizados ao longo dos tempos e argumentados pela ciência 

e pensadores da educação ao investigarem o processo de desenvolvimento da criança e 

percebem que a inteligência se forma a partir do nascimento e se estende ao longo da 

infância. Nesse, sentido quanto mais estímulo e experiências as crianças receberem, 

maiores serão suas conquistas e capacidades a desenvolver-se integralmente e 

tornarem-se cidadãos críticos e atuantes na sociedade, desmistificando a visão de 

“criança objeto” ou “adulto em miniatura”; percebendo-a enquanto sujeito de direitos, cuja 

escola não mais ofereça uma educação sem significado para a criança. 

RESULTADOS PRELIMINARES:  

Pensar em educação infantil hoje requer, do professional envolvido, uma visão histórica 

abrangente sobre as mudanças que vêm ocorrendo na sociedade como um todo e na 

formação professional. Por isso torna-se necessário que os educadores construam uma 

consciência centrada na importância de pensar numa formação contextualizada, 

considerando o horizonte das incertezas desta sociedade globalizada, cada vez menos 

local, fechada em si mesma, e cada vez mais global, expansiva. É muito importante na 

Educação Infantil a clareza dos objetivos referentes ao desenvolvimento das crianças nas 

diferentes fases, pois é, nesse nível, que a criança começa a trabalhar suas habilidades, 

hábitos, atitudes e atividades psicomotoras que vão preparando-a física e mentalmente 
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em um grau crescente, que deve ser aperfeiçoado à medida que a criança cresce e se 

desenvolve. A partir dos estudos e da literatura selecionada para esse trabalho de 

pesquisa pode-se perguntar o que ensinar, o que ensinar, como ensinar e qual o 

desenvolvimento da criança na sua cognição de aprendizagem? A formação do professor 

para atender a essas espectativas na educação infantil deverão trazer metodologias 

inovadoras para alicerçar a evolução da criança no sentido amplo do seu 

desenvolvimento. 

Palavras chave: Formação de Professores; Pedagogia; Educação; Cognitivo. 
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