
 

 

 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

  

  

  

LETÍCIA VIANA FRANCO DA SILVA 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

A PRÁTICA MONTESSORI E AS VANTAGENS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA  

 

 

 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

Brasília-DF 

2022  



 

 

 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

  

  

  

LETÍCIA VIANA FRANCO DA SILVA 

  

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

A PRÁTICA MONTESSORI E AS VANTAGENS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA  

  

  

Trabalho Final de Curso apresentado à 

Banca Examinadora da Faculdade de 

Educação da Universidade de Brasília, 

como requisito parcial e insubstituível 

para a obtenção do título de Pedagoga 

pela Universidade de Brasília. 

  

Orientador: 

Prof. Dr. Hélio José Santos Maia 

   

  

 

 

 

 

 

 

Brasília-DF 

2022  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 A prática Montessori e as vantagens para o desenvolvimento da criança na 

primeira infância 

  

 

 

Monografia apresentada à banca 

examinadora da Faculdade de Educação 

da Universidade de Brasília, como 

requisito parcial e insubstituível para 

obtenção do título de Graduação do Curso 

de Pedagogia da Universidade de Brasília. 

 

 

Aprovado em 

  

  

  

 
Prof. Dr. Hélio José Santos Maia (Orientador) 

Faculdade de Educação - Universidade de Brasília 

   

 

  

 
Profa. Dra. Etienne Baldez Louzada Barbosa (Examinadora) 

Faculdade de Educação - Universidade de Brasília 

   

 

  

  

 
Profa. Msc. Verônica da Conceição Silva (Examinadora) 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

   

  

 

  

 
Profa. Dra. Urânia Auxiliadora Santos Maia de Oliveira (Suplente) 

Faculdade de Educação – Universidade Federal da Bahia 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a todos que prezam por uma educação que 

valorize a criança e seu desenvolvimento em condição de 

liberdade e amor. E para as crianças que serão beneficiadas 

futuramente com esse estudo.   

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Sou muito grata primeiramente a Deus, por me proporcionar todas essas 

experiências e por colocar pessoas durante essa trajetória que foram fundamentais para 

que eu chegasse até aqui.  

Agradeço a minha mãe, Maria que sempre foi a base de tudo, me deu suporte 

desde o início, sempre me apoiou e encorajou em todas as etapas da minha vida. 

Agradeço a minha família, em especial ao meu pai Elias, aos meus irmãos 

Guilherme, Sofia e Priscila, ao meu tio Nivaldo e a minha tia Ester por acreditarem em 

mim e por toda a ajuda durante essa trajetória.  

Agradeço às minhas amigas de curso e de vida, Laura, Gabriela, Any, Thaisa e 

Daniele que sempre me apoiaram, durante o curso e agora mais do que nunca ao 

finalizá-lo. 

Agradeço também aos meus professores, por todo o aprendizado adquirido, e 

todas as contribuições para a escrita do TCC, mas principalmente agradeço ao meu 

orientador Hélio Maia, que desde o primeiro contato, me recebeu de braços abertos, 

aceitou o desafio, me tranquilizou durante o processo de escrita e esteve disposto a me 

ajudar sempre que necessário.  

Agradeço aos membros da banca que aceitaram a participação, Professora 

Etienne Baldez, Professora Verônica Silva e a Professora Urânia Oliveira.  

Agradeço a todos os colegas de trabalho durante meu período de graduação, que 

me ensinaram muito e contribuíram para que eu crescesse profissionalmente.  

Agradeço também à diretora, coordenadora e todas as professoras da escola em 

que a pesquisa foi realizada, que me receberam de braços abertos e contribuíram com a 

realização da pesquisa.  

E por fim, porém não menos importante, agradeço a cada criança que fez parte 

dessa trajetória, em que eu pude ter o prazer de ensinar e aprender com cada uma.  

Todos vocês fizeram parte da minha vida e contribuíram para que esse momento 

acontecesse, e eu sou extremamente grata!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A verdadeira educação é aquela que vai ao 
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RESUMO 

 

Durante muitos anos, o modelo tradicional predominou no campo da educação. Além 

desse modelo ter uma perspectiva conservadora e de disciplina, ele era caracterizado 

pelo modelo econômico, em que as elites o dominavam. Apesar do surgimento de novos 

métodos no campo educacional, ainda há instituições que deixam esse modelo 

predominar e acabam não respeitando os direitos e as necessidades básicas da criança. 

Por tanto, neste estudo, buscou-se pesquisar sobre o método Montessori. Um método 

considerado inovador e que fez parte do movimento da escola nova, que tem por 

objetivo colocar a criança no centro de suas preocupações, em busca de atender suas 

necessidades e interesses de modo que ela tenha participação ativa no seu processo de 

aprendizagem. A pesquisa teve como objetivo, identificar como o método se aplica na 

prática, e de que maneira ocorrem as relações entre educador/criança e criança/ambiente 

de forma que contribuem para o desenvolvimento da criança durante a primeira 

infância. A fim de confirmar as contribuições do método para o desenvolvimento da 

criança, a pesquisa contou com uma análise bibliográfica e com uma pesquisa de campo 

que foi realizada em uma instituição escolar localizada em Brasília.  

 

Palavras-chave: Montessori; Metodologia; Liberdade; Autonomia; Desenvolvimento 

Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

For many years, the traditional model prevailed in the field of education. In addition to 

this model having a conservative and disciplinary perspective, it was characterized by 

the economic model, in which the elites dominated it. Despite the emergence of new 

methods in the educational field, there are still institutions that let this model 

predominate and end up not respecting the rights and basic needs of the child. 

Therefore, in this study, we sought to research the Montessori method. A method 

considered innovative and that was part of the new school movement, which aims to put 

the child at the center of their concerns, seeking to meet their needs and interests so that 

they have an active participation in their learning process. The research aimed to 

identify how the method is applied in practice, and how the relationships between 

educator/child and child/environment occur in a way that contributes to the child's 

development during early childhood. In order to confirm the contributions of the 

method to the development of the child, the research had a bibliographic analysis and a 

field research that was carried out in a school institution located in Brasília. 

 

Keywords: Montessori Methodology; Freedom; Autonomy; Child development.  
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MEMORIAL 

 

Durante a escrita do memorial, diversas memórias positivas e negativas vieram à 

mente. Porém irei resumir aquelas que considero como fundamentais durante minha 

trajetória escolar até chegar ao momento de escrita do TCC. Atualmente tenho 22 anos, 

e me encontro no 8° período de pedagogia, porém a minha trajetória escolar inicia-se 

aos 3 anos de idade, em uma escola privada localizada na Ceilândia. Lembro 

perfeitamente do meu primeiro dia de aula, em que fiquei aos prantos ao ser deixada 

com pessoas estranhas e em um ambiente desconhecido. Por mais que os meus 

primeiros dias tenham sido tão difíceis, algumas das minhas melhores memórias da 

infância se passaram naquela escola.  

Aos 7 anos comecei a estudar em rede pública. Essa fase da minha vida, com 

toda certeza me marcou e influenciou na escolha do meu curso. Durante esse período 

construí amizades que fazem parte da minha vida até hoje, e tive uma professora muito 

especial. Ela demonstrava amor pela educação, e aquilo era perceptível. O ambiente 

escolar se tornava leve e não obrigatório. E aprender se tornou prazeroso. De acordo 

com meus relatórios anuais, eu era considerada uma aluna participativa, em que 

socializava e tinha um bom relacionamento com todos. Infelizmente isso mudou nos 

últimos anos do ensino fundamental, pois foi quando eu comecei a desenvolver uma 

timidez imensa, na qual foi bem difícil de lidar durante o ensino médio e também no 

decorrer da graduação.  

O ensino médio foi o período no qual estudava e trabalhava, e que comecei a ter 

o contato com os vestibulares. Até o meu último ano no ensino médio, lembro que ainda 

havia dúvida em relação à escolha do curso. Fui eliminando aqueles cursos que não me 

chamavam atenção, e fiquei em dúvida entre dois, sendo eles psicologia e pedagogia. 

Depois de pensar bastante optei por pedagogia. 

Finalmente em 2018, eu ingressei na Universidade de Brasília através do 

Programa de Avaliação Seriada (PAS). Até então, eu havia passado, para iniciar o curso 

de pedagogia apenas no segundo semestre. Porém, devido a algumas desistências de 

alguns estudantes, logo fui convocada para iniciar no primeiro semestre de 2018. Por 

muito pouco, não perdi minha vaga, pois havia perdido a divulgação da lista de 

convocação que continha meu nome, mas graças a uma amiga que chegou a ver meu 

nome na lista, fui às pressas até a faculdade para realizar os procedimentos para iniciar 

as aulas. Todo o planejamento que eu havia feito para ingressar na universidade apenas 



 

 

no meio do ano acabava de mudar em menos de uma semana. Eu precisei morar sozinha 

por um período para conseguir conciliar minha rotina de estudos e trabalho e confesso 

que foi um período bem desafiador. Minha mãe foi a base de tudo para que não 

desistisse naquele momento. Pois além dos desafios, muitas vezes me questionei sobre a 

escolha do curso.  

Até que durante o meu 3° semestre, o momento de prática chegou. Durante a 

disciplina “ensino e aprendizagem da língua materna” desenvolvemos um trabalho em 

uma escola no Varjão, em uma turma de 1° ano e foi apenas a partir dessa experiência 

que o interesse pelo curso começou. Logo em seguida, ainda em 2019 comecei a 

estagiar na escola DNA, localizada na Asa Norte. Durante esse estágio pude ter a 

oportunidade de trabalhar com crianças entre 1 e 2 anos. Foi uma fase de muita 

novidade, e lembro que algo que me deixava encantada era ver o desenvolvimento 

daquelas crianças dia após dia. Precisei interromper esse estágio, pois acabei recebendo 

outra oportunidade de estágio em 2020, no Edusesc de Samambaia.  Lá eu permaneci 

trabalhando com a Educação Infantil, mas dessa vez com crianças de 4 anos. 

Infelizmente logo no início do estágio, houve o período de pandemia devido a covid-19, 

em que a educação foi fortemente afetada e o modelo das aulas precisou ser modificado.  

Foi um ano de muitas experiências, adaptações e aprendizados devido ao modelo 

remoto, onde todos nós tivemos que nos reinventar. Em razão da pandemia, a escola 

encerrou suas atividades ao final do ano de 2020, e eu fui convocada para trabalhar 

durante o ano de 2021 em outra unidade, que foi o Edusesc de Taguatinga. Sem dúvidas 

foi uma última experiência de estágio que me proporcionou diversas vivências, que me 

fez colocar em prática as teorias até então estudadas durante o curso. 

Eu nunca tive o sonho de ser professora, como acontece com a grande maioria 

que entra no curso. Sempre admirei a educação, e como falei no início, uma professora 

durante essa trajetória despertou minha vontade de trabalhar com a educação, pela 

maneira que ela deixava tudo mais leve. Mas durante todos esses anos, nunca foi uma 

certeza ou um sonho a se realizar. Entrei na universidade e me questionei diversas vezes 

se realmente era aquilo que desejava fazer. Ao longo do curso, compreendi a 

importância da educação e a importância do professor na educação. Minha trajetória foi 

marcada por altos e baixos. Mas aqui estou, no meu último semestre, apaixonada pelo 

curso, pela educação e grata por todas as oportunidades de crescimento que obtive 

durante esse percurso. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano, a palavra metodologia é 

apresentada como um termo que pode designar quatro coisas diferentes, a saber: (1) 

lógica ou parte da lógica que estuda os métodos; (2) lógica transcendental aplicada; (3) 

conjunto de procedimentos metódicos de uma ou mais ciências e, por fim, (4) análise 

filosófica de tais procedimentos (ABBAGNANO, 2007). Diante disso, o significado do 

termo que aqui será atribuído é o apontado em 3. Sobre o significado específico 

apontado, Abbagnando (2007, p. 669), define o termo metodologia como o "conjunto de 

procedimentos técnicos de averiguação ou verificação à disposição de determinada 

disciplina ou grupo de disciplinas", sendo, portanto, elaborada no seio de uma disciplina 

científica ou um grupo de disciplinas, cujo objetivo é garantir às disciplinas o uso eficaz 

das técnicas de procedimentos que possuem (ABBAGNANO, 2007). 

         As construções de metodologias buscam uniformizar ações a serem praticadas 

de modo a alcançar um objetivo. Quando nos dirigimos às metodologias pedagógicas, o 

principal objetivo de todas é a melhoria da aprendizagem por parte dos estudantes. 

Afinal, como mensurar o sucesso no empreendimento metodológico pedagógico, a não 

ser pela sua capacidade de facilitar a aprendizagem? Porém, mesmo com esse 

entendimento, uma premissa fundamental  nessa discussão é a de que nenhuma 

metodologia pedagógica é prescritiva e final em detrimento de outras. Todas se aplicam 

a contextos e públicos específicos. Dito isso, a preocupação do presente trabalho 

monográfico é conhecer as práticas da metodologia Montessori e investigar quais os 

benefícios/vantagens que o método tem para o desenvolvimento da criança na primeira 

infância. 

         No intuito de delimitar a pesquisa, parte-se do problema em torno das vantagens 

entre a metodologia Montessori e a metodologia tradicional no desenvolvimento da 

criança na primeira infância. Nesse sentido, a principal pergunta de pesquisa é: qual a 

importância da metodologia Montessori para a primeira infância? Como questões 

auxiliares temos: como a metodologia Montessoriana se efetiva para alcançar os 

objetivos que se propõe? Como as práticas da metodologia são desenvolvidas com as 

crianças? Dentro da metodologia, como ocorre a relação educador/criança, 

criança/criança e criança/ambiente? Quais os tipos de estímulos são trabalhados e sua 

importância para a primeira infância?  
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 Para alcançar esse objetivo, será realizada uma pesquisa de observação em uma 

instituição, a qual utiliza a metodologia Montessori, além de entrevistas com algumas 

professoras e com a coordenadora de projetos.   

Justificativas 

O interesse em pesquisar sobre a primeira infância (0 a 6 anos), surgiu a partir 

das minhas experiências com a educação infantil. Devido a esse contato decidi ampliar 

meus conhecimentos nessa etapa. Já a escolha do tema, surgiu através da leitura de um 

livro que ganhei de um tio, havia um capítulo Maria Montessori: a criança e sua 

educação, que despertou muitas curiosidades sobre o Método Montessori. Lembro que 

durante a graduação, ouvi falar no método pouquíssimas vezes e nunca ter estudado de 

modo profundo sobre a metodologia. Pelo fato de não conhecer o método na prática, e o 

tema ser estudado superficialmente e pouco abordado durante a graduação, surgiu o 

interesse em aprofundar os estudos na área. Durante a escolha da temática houveram 

alguns questionamentos como: o motivo da metodologia não ser tão abordada? Ela seria 

considerada ultrapassada ou já foi superada? Por quais motivos não é tão conhecida?  

Desse modo, em busca de um aperfeiçoamento e conhecimento na área, gostaria de 

saber qual a importância do método na primeira infância, já que o começo da vida das 

crianças e seu desenvolvimento nessa idade é de extrema importância. Pensando na 

relevância da temática para minha atuação como futura pedagoga, será necessário 

compreender de que maneira posso contribuir para o desenvolvimento das crianças 

oportunizando novas experiências, estimulando, e ampliando o repertório cultural das 

mesmas, de modo a garantir um pleno desenvolvimento. O Método Montessori é um 

dos métodos que oportunizam esses momentos, promovendo principalmente a 

autonomia, liberdade e responsabilidade da criança. Desse modo, o estudo que foi feito 

será de grande contribuição para minha formação e área de atuação futuramente.  

Objetivo geral 

● Identificar os benefícios que o método Montessori traz para o desenvolvimento 

na primeira infância.  

Objetivos específicos 

 

● Observar como as práticas são apresentadas às crianças; 
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● Refletir sobre a relação educador/criança e criança/ambiente; 

● Compreender a importância dos estímulos na primeira infância e suas 

contribuições; 

● Identificar as dificuldades na implementação do método. 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada na pesquisa é de caráter qualitativo e para a coleta de 

dados, optou-se por utilizar da observação não participativa. A pesquisa foi realizada em 

uma instituição escolar na qual utiliza o método Montessori. Além da observação foi 

realizada entrevista com duas professoras e com a coordenadora de projetos. Desse 

modo, pode-se fazer uma comparação com os elementos observados e analisá-los em 

busca de uma resposta aos objetivos da pesquisa.  

Os participantes da pesquisa foram crianças da educação infantil, professores e 

coordenadores. Além de analisar referências bibliográficas para as conclusões. As 

ferramentas utilizadas para a pesquisa foram roteiros de entrevistas, observação em sala 

de aula e fotografias para o registro das estruturas dos ambientes. Ampliando o 

detalhamento dos procedimentos, foram entrevistadas duas professoras da educação 

infantil que trabalham em uma escola com a metodologia estudada. Através de uma 

entrevista semiestruturada, buscou-se conhecer um pouco a prática em sala de aula, os 

objetivos, materiais, relações e desafios. Foi realizada também uma entrevista com a 

coordenadora de projetos da escola para conhecer mais a fundo os ambientes que 

compõem a escola, além da observação de turmas, para conhecer o funcionamento da 

metodologia na prática. 

Para a análise de dados, foi feita uma comparação entre teoria e prática em busca 

de encontrar respostas para os objetivos específicos, de modo a analisar os ambientes, 

materiais, e práticas utilizadas nas escolas e por fim, compreender a importância do 

método Montessori e sua eficácia no desenvolvimento das crianças durante a primeira 

infância. Primeiramente, analisou-se se a prática, os ambientes e profissionais daquele 

método condizem com a teoria e finalidades da escola. Em seguida, foi analisado como 

esses métodos são praticados, como é a relação das crianças com o ambiente e seus 

professores e quais as suas contribuições para o desenvolvimento.  

Portanto, para uma melhor organização e explanação da pesquisa, optou-se por 

dividir o trabalho em três capítulos. Sendo que no capítulo 1, Abordagem sobre o 
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método Montessori, referencial teórico, procurou-se trazer abordagens teóricas acerca 

da temática e foi realizada uma revisão de 10 trabalhos acadêmicos publicados em 

periódicos sobre o método Montessori. No capítulo 2, Os dados e análises da pesquisa, 

foi realizada a exposição dos resultados encontrados em relação a estrutura e 

organização dos ambientes, realidade dos professores e as contribuições dessas 

organizações para o desenvolvimento das crianças. E por fim, no capítulo três 

Consolidação da pesquisa retorna-se a importância e eficácia dos objetivos, além 

enfatizar os ganhos da pesquisa para minha formação como também a importância do 

método para a educação.  
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CAPÍTULO 1 

Abordagem sobre o método Montessori, referencial teórico  
 

Falar do método Montessori, com efeito, perpassa por falar de sua autora, Maria 

Montessori, vida e obra de forma minuciosa e extensa, o que foge do escopo e dimensão 

desse trabalho. Mas, podemos recorrer a Gonzales-Mena (2015) que conseguiu 

sintetizar a autora de modo claro: 

Maria Montessori (1870-1952), que foi a primeira mulher médica da 

Itália, é mais conhecida como educadora. Ela criou seu próprio tipo de 

educação, que ainda sobrevive sob o nome dela até hoje. Ela 

enfatizava o envolvimento ativo das crianças no processo de 

aprendizagem e promoveu o conceito de ambiente preparado. Móveis 

adequados ao tamanho das crianças e tipos específicos de materiais 

promotores de aprendizagem foram duas contribuições do programa 

Montessori (GONZALES-MENA, 2015, pp. 24-25). 

 

Segundo Lillard (2017), Maria Montessori, com base em suas observações 

intuitivas das crianças, desenvolveu uma nova filosofia da educação que seguia a 

tradição de autores importantes como Rousseau, Pestalozzi e Fröebel, "que tinham 

enfatizado o potencial inato da criança e sua capacidade de desenvolvimento em 

condições ambientais de liberdade e amor" (LILLARD, 2017, p. 26). 

Entretanto, as filosofias educacionais do passado não enfatizavam a 

existência da infância como uma entidade por si mesma, essencial à 

completude da vida humana, nem discutiam a autoconstrução 

incomum da criança que Montessori tinha observado em suas salas de 

aula. Montessori acreditava que a infância não é meramente um 

estágio a ser completado a caminho da idade adulta, mas é "o outro 

polo da humanidade". Ela considerava o adulto dependente da criança, 

da mesma forma que a criança é dependente do adulto. (LILLARD, 

2017, p. 26). 

A metodologia que foi pensada por Maria Montessori, fazia parte do movimento 

da escola nova, período em que as práticas dos educadores começaram a ter inovações, 

distanciando-se assim do método tradicional que predominava naquela época, e que 

ainda faz parte da prática de muitos educadores e escolas do Brasil. “Para os 

escolanovistas é preciso valorizar a educação autônoma, os exercícios de motricidade, a 

percepção, a ambientação do espaço pedagógico, além das relações interpessoais dos 

alunos com a comunidade escolar” (CRUZ e CRUZ, 2019, p. 99). 
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A partir da inauguração de um ambiente, no qual foi denominado de “Casa dei 

Bambini”, o método inovador começou a se difundir e predomina no campo 

educacional até a atualidade.  

Montessori iniciou seu trababnlho com crianças mais desfavorecidas ou em 

situação de abandono, por isso pensou em um método, no qual os adultos ajudassem as 

crianças sem muita interferência. Segundo Dubuc (2010, p. 2) Montessori acreditava 

que a criança era o motor principal de todo o desenvolvimento, e precisava apenas de 

um apoio para construir a si mesma. Desse modo, o autor define a abordagem de 

Montessori como “ajude-me a fazer sozinho” (2010, p. 207). Para Montessori, 

deveríamos ajudar as crianças a se desenvolverem de maneira positiva em todas as 

dimensões, apoiando para que elas conseguissem construir a si mesmas, dando 

confiança e autonomia necessária, e retirando aquilo que fosse obstáculo para o seu 

desenvolvimento.  

Pensando então nas etapas do desenvolvimento, podemos alinhar as ideias do 

plano de desenvolvimento de Maria Montessori, com as ideias de Piaget. Para ambos, as 

etapas se dividem em períodos, e essas etapas deveriam levar as crianças a passarem por 

experiências concretas até chegar a níveis mais abstratos. “O pensamento da criança se 

desenvolve em estágios progressivos: do início da percepção para o pensamento 

simbólico para as operações concretas e, finalmente, para início do pensamento formal 

na pré-adolescência” (LILLARD, 2017, p. 21). Sendo que o momento de maior 

expansão e explosão de desenvolvimento é o primeiro período que vai de zero a seis 

anos. 

Montessori (1949, p. 29) apresenta ainda uma divisão entre o primeiro período, 

no qual subdivide-se em duas subfases, assim como mostra a divisão feita com a linha 

vermelha no triângulo invertido representada na Figura 1 (linha da vida), sendo a 

primeira parte de zero a três anos e a segunda de três a seis anos. 
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Figura 1 - Linha da vida 

Fonte: Os 4 planos de desenvolvimento- Educação Montessori- Pós Graduação. 

  

A imagem acima representa a linha da vida do primeiro plano de 

desenvolvimento (0 a 6 anos), no qual foi denominado por Montessori de Mente 

Absorvente. Para Maria Montessori (1949, p. 36) “nós adquirimos os conhecimentos 

através da nossa inteligência, enquanto que a criança os absorve com a sua vida 

psíquica”. É nesse período, que utilizando as coisas que ela encontra em seu ambiente, 

de forma inconsciente, a criança irá absorver diversas experiências, pois “ela tudo 

aprende inconscientemente, passando, pouco a pouco, do inconsciente para o 

consciente, avançando por um caminho que é todo alegria e amor”  (MONTESSORI, 

1949, p. 37).  

Durante a primeira infância, as crianças descobrem o mundo e a si mesmas, 

desse modo a exploração do mundo ocorre principalmente através do sensorial. É 

recorrente que o adulto com suas práticas tradicionais, acabe reprimindo a criança por 

ter curiosidade em algo que para ela é uma descoberta. Ao ter contato com algo novo, é 

comum que a criança tenha curiosidade e queira tocar para descobrir o que é aquilo e 

qual sua funcionalidade. Nosso corpo é um meio de descobrir o mundo e para 

Montessori (1949, p. 38) “as mãos são o instrumento da inteligência humana”.  

 

Se observarem uma criança de três anos, verão que ela está sempre 

brincando com alguma coisa. Isto significa que ela vai elaborando 

com as suas mãos e metendo na sua consciência aquilo que sua mente 

absorveu anteriormente. Através desta experiência do ambiente, sob a 
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forma de brincadeira, ela examina as coisas e as impressões que 

recebeu na sua mente inconsciente (MONTESSORI, 1949, p. 38). 

 

Desde suas primeiras observações, Montessori apontou a importância do toque e 

desses estímulos em ambientes, ela notou o quanto sua falta afetava no desenvolvimento 

das crianças. 

 

As crianças em orfanatos e instituições sofriam de grave retardo do 

desenvolvimento. Isso ocorria apesar do fato de elas receberem 

cuidados físicos bons ou até mesmo excelentes. Em uma dessas 

instituições, 60% das crianças de 2 anos não conseguiam se sentar 

sozinhas; 85% das crianças de 4 anos não sabiam andar. Uma 

observação consistente foi feita a respeito dessas instituições: havia 

pouca ou nenhuma estimulação sensorial para esses bebês. As paredes 

não tinham cor, havia poucos sons, não havia quase nenhuma 

atividade para ser observada. Aparentemente, a pobreza de estímulos 

sensoriais no ambiente inicial tinha mesmo um efeito sobre o 

desenvolvimento daquelas crianças (LILLARD,2017, p .18). 
 

Os estímulos durante esse processo são de extrema importância. Visto que a 

etapa da primeira infância é o período em que as crianças encontram-se em processo de 

desenvolvimento motor, cognitivo, emocional, moral e social. Então, é necessário que o 

ambiente seja preparado adequadamente e que os professores estejam comprometidos 

com esse processo, buscando garantir que a instituição educativa se torne um ambiente 

propício para esses acontecimentos.  

Um dos momentos importantes para esse processo e que ocorrem nesse 

ambiente, são os de troca e relação com o outro.  “Os sujeitos dialógicos aprendem e 

crescem na diferença, sobretudo no respeito a ela, é a forma de estar sendo 

coerentemente exigida por seres que, inacabados, assumindo-se como tais, se tornam 

radicalmente éticos” (FREIRE, 2014, p. 59 apud CRUZ e CRUZ, 2019 p.102).  A 

criança aprende a partir de suas experiências, e se desenvolve através dos estímulos que 

são promovidos durante essas relações. 

Lillard (2017, p. 27) enfatiza que, quando a criança tem um bom relacionamento 

com seu ambiente e as pessoas que ali estão, ela consegue ter uma compreensão de si 

mesmo, de seus limites e atinge a integração de sua personalidade. A autora ainda 

enfatiza a importância de dar liberdade para que a criança consiga atingir seu 

desenvolvimento. De modo, que essa liberdade não prejudique seus pares. “Sua 

liberdade deve ter como limite o interesse coletivo. (MONTESSORI, 2017, p. 54 apud 

CRUZ e CRUZ, 2019 p.105). 
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Para esse trabalho, procurei dar o enfoque necessário apenas para “o ambiente, 

que inclui os materiais e exercícios educacionais, e os professores, que preparam esse 

ambiente” (LILLARD, 2017, p.45). A autora enfatiza que o ambiente deve ser 

preparado por um adulto sensível e bem informado. 

  

Simplificando, o ambiente deve ser vivo, dirigido por uma inteligência 

mais elevada, organizado por um adulto que esteja preparado para sua 

missão. É nisso que nossa concepção difere tanto daquela do mundo 

em que o adulto faz tudo pela criança e daquela de um ambiente 

passivo em que o adulto abandona a criança a si mesma. [...] Isso 

significa que não basta colocar a criança entre objetos em proporção 

com seu tamanho e força; o adulto que irá ajudá-la deve ter aprendido 

a fazer isso. (MONTESSORI, 1963, p.224 apud LILLARD, 

2017, p.46). 

 

Pode-se então compreender o papel fundamental do professor no método, como 

um mediador, alguém que não fará o papel da criança por ela, mas, irá auxiliá-la para 

que ela consiga fazer isso. 

Em busca de identificar as contribuições do método Montessori para a educação, 

realizou-se também uma breve revisão de produção acadêmica, na qual será apresentada 

abaixo (Quadro 1).   

 

Uma revisão da produção acadêmica sobre o método Montessori 

          Para essa revisão da produção acadêmica realizou-se busca nos Periódicos da 

CAPES com os termos indutores “método Montessori”, “metodologia Montessori” e 

“Montessori”. Como os retornos foram inúmeros, ao todo 552 resultados, o que indica 

produção intensa sobre o método, nos ateremos aos primeiros dez trabalhos em função 

da dimensão desse trabalho final de curso. Nesse sentido, os retornos desses trabalhos 

considerados varreram 10 anos de pesquisa e se situam entre os anos de 2012 a 2021. 

Conforme pode ser visto no quadro 1. Os trabalhos estão dispostos do ano mais recente 

para o ano mais antigo. 
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Quadro 1 – Dez trabalhos publicados em periódico sobre o método Montessori 

 Ano Autor Trabalho Periódico 

  

  

  

 

 

 

  

2021 

  

  

  

  

 

Carmen 

Sanchidrián Blanco 

El método Montessori 

en la Educación 

Infantil Española: 

luces y sombras 

  

Historia de la 

Educación, 39, 2021. 

Víctor Miguel 

Ángel Burbano 

Pantoja; Alexandra 

Munévar Sáenz; 

Margoth Adriana 

Valdivieso Miranda 

  

Influencia del método 

Montessori en el 

aprendizaje de la 

matemática escolar 

Revista de 

Investigación, 

Desarrollo e 

Innovación, Vol.11 

(3), 2021. 

Dayane dos Santos 

Oliveira; Dulce 

Rafaela Gomes 

Martins; Cristiane 

Costa de Oliveira; 

Cristiane Rodrigues 

da Silva; Rosângela 

Rodrigues da Silva; 

José Eduardo Silva. 

  

O Método Montessori 

na Educação Básica: 

uma revisão 

sistemática da 

literatura sobre sua 

influência para o 

desenvolvimento da 

criança nos anos 

iniciais 

Research, Society  

and Development. 

10(5), 2021. 
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2019 

Maria da Piedade 

Costa; Maria 

Lamoréa 

A contribuição do 

Método Montessori 

para o 

desenvolvimento 

cognitivo da criança 

portadora de Síndrome 

de Down 

  

Ver. Brasileira de 

Estudos 

Pedagógicos, vol. 77 

(185), 2019. 

Simone Ballmann 

Campos 

O viés americano do 

método Motessori em 

São Paulo: Ciridião 

Buarque e Mary 

Buarque 

  

  

Ver. Inter Ação 43 

(3), 2019. 

  

 

 

  

 

2018 

Natália De Borba 

Pugens; Adilson 

Cristiano 

Habowski; Elaine 

Conte 

  

Pedagogia Científica 

Na Educação Infantil: 

Pressupostos 

Montessorianos 

Intersaberes 13(29), 

2018. 

Bárbara Caprara Between action and 

theory: a check list for 

teachers self-

evaluation in 

Montessori contexts 

  

  

Form@re 18 (3), 

2018. 
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2017 

Simone Ballmann 

Campos 

Erasmo Pilotto e o uso 

do método Montessori 

na alfabetização no 

Paraná 

  

Poiésis (Tubarão), 

11(20), 2017. 

  

Maria Marilê 

Rodrigues; Gislene 

Farias de Oliveira 

O Modelo Pedagógico 

idealizado por Maria 

Montessori: 

aplicabilidade do 

Método e 

contribuições para o 

desenvolvimento 

Infantil 

  

Revista de 

psicologia, Vol.10 

(33), 2017. 

  

2012 

Daniela Filipa 

Soares Brandão; 

José Ignacio Martín 

  

Método De 

Montessori Aplicado à 

Demência: Revisão da 

literatura 

Revista Gaúcha de 

Enfermagem, 33 (2), 

2012. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos Periódicos da CAPES 

         Abaixo, apresenta-se apenas de modo descritivo uma sumarização dos trabalhos 

relacionados acima, apenas para entender por onde orbita esses trabalhos dentro da 

temática do método Montessori, na mesma ordem por ano elencada no quadro 1. Ao 

final das considerações sobre o trabalho foram feitas algumas reflexões, mais como 

inferências do que como abordagem técnica sobre as produções aqui consideradas. 

         Assim, Sanchidrián Blanco (2021) em seu artigo faz uma revisão histórica da 

introdução, difusão e aplicação da pedagogia de Montessori na Espanha em três 

momentos históricos e aponta nas conclusões a necessidade de maiores estudos sobre os 

princípios pedagógicos do método. 

Pantoja, Sáenz e Miranda (2021) têm como objetivo no seu trabalho estabelecer 

a influência que tem o método Montessori no fortalecimento do pensamento lógico-



27 

 

matemático em crianças de uma instituição educativa colombiana. Como uma de suas 

conclusões apontam que o método promove a aprendizagem significativa dos escolares 

baseada em experiências e descobertas. 

Oliveira et al (2021) realizam um trabalho de revisão sistemática da literatura e 

apresentam reflexões acerca das contribuições do Método Montessori em um contexto 

atual, considerando o desenvolvimento da autonomia da criança nos anos iniciais da 

Educação Básica. Entre seus resultados percebeu-se que a Pedagogia de Montessori se 

faz presente em 62 unidades educacionais distribuídas em todas as regiões brasileiras e 

está alinhada aos princípios reguladores da BNCC e PCN, além da constatação da falta 

de estudos que apontem o desenvolvimento da Pedagogia de Montessori em escolas 

públicas que prestam serviços à Educação Infantil e Ensino Fundamental. Como 

conclusões, se aponta que a Pedagogia de Montessori vem contribuindo de forma 

significativa para a aprendizagem da criança em seu desenvolvimento educacional com 

autonomia e liberdade, e através das abordagens lúdicas e aplicação do modelo em 

ciclos por faixa etária estimula a construção do conhecimento e melhor interação no 

ambiente educacional (OLIVEIRA et al, 2021). 

O trabalho de Costa e Lamoréa (2019) investiga se princípios e materiais 

montessorianos poderiam ser utilizados com sucesso por crianças portadoras de 

síndrome de Down. Após aplicação metodológica adequada conclui-se que os princípios 

e materiais montessorianos podem ser utilizados para o ensino da criança portadora de 

síndrome de Down. 

No artigo de Campos (2019) a autora faz um estudo sobre a institucionalização 

do Método Montessori no Brasil com histórico sobre a atuação dos precursores em São 

Paulo, Ciridião Buarque e Mary Buarque, no ano de 1915 que contribuíram 

intensamente para a difusão do método no Brasil. 

Tendo como pressupostos os estudos desafiadores de Maria Montessori, Pugens, 

Habowski e Conte (2018) analisam no seu trabalho a Educação Infantil em tempos 

contemporâneos, cuja pretensão é refletir sobre os desafios e dificuldades encontradas 

nessa área. Como conclusão os autores apontam que em meio aos paradoxos e 

ambiguidades da Educação Infantil, é necessário lançar um olhar retrospectivo para 

compreender e desafiar a formação humana na atualidade, ao tempo que indicam que o 

ponto mais importante do método montessoriano é a possibilidade criada de 

potencializar a formação e a evolução da criança, como forma de reconstrução 
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transformadora de práticas educativas, alicerçadas na autorreflexão crítica e na 

autoeducação científica. 

Caprara (2018) em seu artigo apresenta a primeira fase de monitoramento após 

introdução do Método Montessori em três turmas do ensino fundamental do setor 

público na cidade de Trentino, norte da Itália. Nessa perspectiva a autora propõe uma 

lista de verificação desenvolvida para observar as ações de professores e crianças em 

aulas experimentais com o objetivo de monitorar a lacuna entre as escolhas 

educacionais implementadas e as referências teóricas propostas por Maria Montessori. 

No artigo de Campos (2017) a autora apresenta o uso da alfabetização 

montessoriana realizada por Erasmo Pilloto nos programas para o Ensino Primário no 

Paraná e algumas das especificidades da apropriação montessoriana realizada por 

Pilotto na Educação Infantil. Entre suas conclusões indica que o trabalho contribui para 

a História da Educação Brasileira sobre o processo de alfabetização, uma vez que as 

influências do Método Montessori na educação brasileira são pouco conhecidas. 

         Rodrigues e Oliveira (2017) em seu trabalho mostram que a pesquisa de cunho 

bibliográfico destinou-se a investigar sobre o modelo pedagógico defendido por 

Montessori, sua aplicabilidade, ambientação e possibilidades de aprendizagem, levando 

a conclusão de que seu método é considerado uma das mais importantes propostas para 

o desenvolvimento infantil. 

Na pesquisa de Brandão e Martín (2012), os autores realizam uma revisão 

sistemática do método Montessori aplicado a pessoas com demência. Entre os achados 

se aponta que o método é fraco em termos de eficácia quando aplicado à demência, mas, 

apontam que uma explicação para isso reside no fato de que não existe investigação 

acerca desse método com elevados níveis de controle como a presença de vários grupos 

de controle ou o duplo-cego. 

         Pelas considerações sobre os trabalhos sumarizados acima é perceptível a 

centralização de alguns em aspectos históricos sobre o Método Montessori, como se 

oferecesse uma espécie de resgate de uma metodologia aparentemente esquecida, mas 

que solicita sua lembrança conectada aos contextos atuais. As revisões sistemáticas da 

literatura presente em alguns artigos compelem ao entendimento de que se procura a 

todo o tempo o estado da arte do que se tem feito de investigação sobre a metodologia, 

nesse sentido se percebe a busca constante de sobrevivência do legado de Montessori. 

Há trabalhos ainda que focam na aplicabilidade prática do método para este ou aquele 

fim, o que nos leva a inferir a valorização pragmática do método. Em alguns é 
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perceptível ainda considerações sobre a existência de poucas investigações sobre a 

temática, não obstante o número expressivo de retorno de trabalhos nos Periódicos da 

CAPES. Todavia, todos os trabalhos consideram a inestimável contribuição de 

Montessori e seu método para a educação infantil e também para outros segmentos para 

os quais é aplicado. 
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CAPÍTULO 2  

Os dados e as análises na pesquisa  

  

Com o intuito de atingir os objetivos deste estudo e complementar a teoria 

apresentada no capítulo anterior, foi realizada uma pesquisa de campo, que contou com 

observações e entrevistas com professores e coordenadores.  

A escola na qual foi realizada a pesquisa possui duas Unidades. Desse modo, o 

quadro 2 a seguir contém algumas informações de estrutura e organização das 

Unidades, produto da observação em loco, e no quadro 3 algumas informações básicas 

sobre os entrevistados. Em seguida serão abordadas as questões que foram levantadas 

durante a realização da pesquisa. 

Quadro 2 – Estrutura e organização das Unidades da Escola observada 

UNIDADE 1 UNIDADE 2 

Faixa etária: 0 a 3 anos  Faixa etária: 4 a 6 anos 

Espaços principais: cozinha, refeitório, 

banheiros, dormitório e espaço amplo de 

socialização com materiais adequados nas 

prateleiras. 

As crianças ficam juntas durante todas as 

atividades independente da idade.  

 Espaços principais: salas, cozinha, 

refeitório com lavabo, dormitório, 

banheiros, um espaço amplo de 

socialização com materiais adequados nas 

prateleiras. 

As crianças são divididas em pequenos 

grupos de acordo com a idade, para a 

realização de determinadas atividades.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir das observações. 

 

Quadro 3 - Informações pessoais e profissionais dos entrevistados  

Identificação Idade Tempo de 

formação 

Formação para 

trabalhar com a 

metodologia 

Professora A 23 2 anos Não 

Professora B 28 6 anos Não 

Coordenadora de 

projetos 

22 2 anos Sim 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas.. 
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Os ambientes e materiais  

 

No método Montessori, o ambiente é um dos pontos mais importantes para o 

desenvolvimento da criança, ele é organizado de modo que ela exerça sua autonomia. 

Os objetos e materiais ficam dispostos à altura da criança, para que ela tenha a liberdade 

de escolher o que utilizar e manusear sozinha, e apenas quando necessário com a 

mediação do professor.  

Se nós adultos, precisamos de um ambiente adequado para estudar, trabalhar, 

dentre outros afazeres, devemos pensar da mesma forma em relação aos espaços para as 

crianças. Por isso, ao preparar o ambiente, cada coisa deve ter o seu lugar, seguindo 

uma ordem externa.  

Para uma melhor análise do ambiente, a seguir, apresentarei algumas fotos que 

foram tiradas durante a pesquisa, mostrando a intencionalidade dos ambientes e 

materiais que são utilizados nesses espaços.  

Uma sala de aula Montessori, (Figura 2 e 3) é bem diferente do que estamos 

acostumados a ver em escolas tradicionais. Além de ter os materiais nas prateleiras à 

altura das crianças, não temos cadeiras e mesas enfileiradas, nem o professor à frente de 

todos. Muito pelo contrário, as crianças e o professor sentam juntos.  

 

.  

Figuras 2 e 3 - Prateleiras e sala de aula Montessori 

 

Outro diferencial é que as crianças têm algumas responsabilidades e são 

estimuladas através de afazeres que são bem comuns em nosso cotidiano, as quais são 

chamadas de atividades da vida prática. Durante as refeições, por exemplo, as crianças 

se alimentam sozinhas e ao término das refeições, elas organizam o ambiente da 
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maneira que conseguem. Para isso ficam dispostas vassouras no canto da sala e um local 

para que limpem seus pratos/copos/talheres, assim como mostra a figura 4 abaixo: 

 

 

Figura 4 - Local destinado à limpeza dos utensílios 

 

 Os brinquedos e materiais utilizados, em grande parte são preparados de 

maneira em que possa explorar a parte sensorial e a atenção da criança. Nesse tipo de 

exercício além de explorar atividades da vida prática, é uma maneira em que as crianças 

superam suas dificuldades. O simples fato de transportar água ou alimento de um 

recipiente para outro, é uma maneira de trabalhar atividades do nosso cotidiano e a 

coordenação motora como mostrado nas figuras 5 e 6.  

 

Figuras 5 e 6 - Atividades da vida prática 

 

Um aprendizado que para nós adultos pode ser algo fácil, para as crianças é uma 

conquista. O simples fato, por exemplo, de vestir uma roupa, dormir ou tomar banho 
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sozinho é de grande importância para que a criança tenha confiança em si mesma. Desse 

modo, os ambientes para higiene pessoal e descanso são pensados para que a criança 

realize essas atividades sozinhas, e que o adulto apenas dê o suporte necessário (Figuras 

7, 8 e 9).  

 

  

Figura 7 - Dormitório 

 

 

 Figuras 8 e 9 - Banheiros  

 

O contato com a natureza também é um dos pontos abordados no método 

Montessori. Por isso, atividades como plantação e adubagem são muito frequentes. 

Essas, assim como as outras atividades, são realizadas em cima de um tapete, com o 

intuito de delimitar o espaço de cada criança (Figura 10).  
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Figura 10 - Atividade de plantação e adubagem com elementos orgânicos  

 

As atividades com o foco em matemática (Figuras 11 e 12), alfabetização 

(Figuras 13 e 14), e coordenação motora (Figuras 15 e 16), são atividades bem 

elaboradas, em sua maioria utilizam cores chamativas e permitem que as crianças 

utilizem o corpo, explorando a parte sensorial.  

 

Figuras 11 e 12 - Atividades de matemática 

 

  

Figuras 13 e 14- Atividades de alfabetização e telaios 
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Figuras 15 e 16 - Atividades de coordenação motora 

 

Todos os ambientes e materiais que foram utilizados acima foram pensados para 

promover a autonomia e responsabilidade da criança. Porém, para que o 

desenvolvimento da criança ocorra de modo benéfico, além do ambiente, o adulto é uma 

parte essencial desse processo. 

 Muitos pensam que o fato da criança realizar as atividades de forma autônoma, 

o papel do professor em sala de aula acaba sendo excluído. Mas, pelo contrário, o papel 

do professor é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Sendo assim, na outra 

parte da pesquisa, selecionei algumas perguntas que foram feitas através de entrevistas, 

e buscou-se compreender a realidade do professor e sua relação com o método, o 

ambiente e a criança. Para resguardar o anonimato, as professoras participantes foram 

denominadas apenas como Professora A e Professora B. 

Pensando então, no papel do professor durante esse processo, a primeira questão 

que foi levantada durante a entrevista, se refere às principais dificuldades de atuar com 

o método. De acordo com as respostas das entrevistadas, é perceptível a importância e 

responsabilidade que o professor tem nesse processo. 

 

“A grande dificuldade está em trabalhar com ADULTOS que "não 

estão preparados", que é um dos pilares da Metodologia 

Montessoriana. Sem o ADULTO preparado (que pode ser o pai, a 

mãe, os avós, o(a) cuidador(a) ou a professora), não existe ambiente 

preparado e, consequentemente, não existirá uma criança 

equilibrada.” (Professora B). 

 

“A comodidade que algumas pessoas ainda têm no método 

tradicional, mas creio que é possível trabalhar esse método, só assim 

teremos crianças protagonistas!” (Professora A). 
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O adulto preparado 

  

Para contribuir com esse desenvolvimento, é de grande importância, que o 

professor(a) trabalhe a autoconfiança da criança, destinando responsabilidades, para que 

elas se sintam importantes e capazes de realizar qualquer coisa. Além de ter um olhar 

sensível, se atentar aos detalhes, ver o que a criança está precisando, e adequar o que for 

necessário para que ela desenvolva a capacidade de acordo com a necessidade da 

criança. Todas as atividades têm uma intencionalidade. Por isso de acordo com a 

entrevistada:  

 

“Se eu quero que a criança desenhe uma garrafa por exemplo, eu 

pego o material e mostro como vou fazer, nesses momentos os 

movimentos que nosso corpo faz, o nosso olhar com a criança faz 

total diferença. eu mostrei e pergunto se ela quer fazer. Ah… mas ela 

está riscando, não devemos falar que não é assim ou falar que está 

errado, e sim mostrar novamente como faz. Se a criança continuar a 

fazer algo que foge do objetivo, a atividade é guardada e deixamos 

para realizar em outro momento, pois foi visto que a criança não teve 

o interesse necessário para aquela atividade em específico. E em 

outro momento apresentamos a atividade novamente para que ela 

compreenda o porquê de está fazendo e como está fazendo.” 

(Coordenadora de projetos) 

 

O fato de dar liberdade à criança, principalmente em momentos de atividades, é 

motivo de questionamentos de muitas pessoas. Por isso, como trabalhar questões de 

limites e liberdade com a criança? 

“Se for dito não, dizer, porém explicar para o pequeno. Sempre 

conversando com eles na altura deles, sem precisar gritar. 

Explicando 1,2,3 vezes, até que entendam...ou usar outros meios de 

explicação para mostrar que é errado aquilo.” (Professora A). 

“Dar à criança a possibilidade de escolher suas atividades, de se 

movimentar pela sala, de ir onde ela quiser é fazê-la sentir-se à 

vontade com o ambiente é criar autonomia. Crianças trabalhando 

com liberdade de escolher suas atividades, são mais felizes e 

independentes, e criam para si uma noção de mundo mais 

significativo e concreto.” (Professora B). 

 

Durante esses momentos, questões de frustrações são trabalhadas. Um exemplo 

muito frequente em sala de aula e que foi apontado durante a observação, é quando uma 

criança está utilizando determinado material, e a outra quer utilizá-lo também. Nesses 

momentos é necessário que o professor explique à criança que enquanto o colega estiver 
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utilizando aquele material, ele deverá esperar o seu momento. Com esse tipo de “regra”, 

a criança aprende a conviver em um ambiente em que ela respeite a si como também o 

outro. Outra maneira de trabalhar esses limites, são os tapetes. Quando alguma criança 

está utilizando determinado material em cima do tapete, a outra criança não pode 

interrompê-la.  

Através dessas propostas que o método oportuniza as crianças, elas aprendem a 

partir do “aprender fazendo”, e de acordo com as entrevistadas, há muitos benefícios 

para o desenvolvimento da criança, pois:  

 

“A criança começa desde cedo a descobrir o mundo através da sua 

própria pesquisa (mas é claro que os adultos têm papel importante em 

direcionar, conversar, a princípio). Desde as coisas mais simples, 

como lavar as mãos para comer, até tirar o prato da mesa, organizar 

o ambiente em que está e etc.” (Professora A). 

 

“Realiza atividades básicas sozinho; Desenvolve a capacidade 

cognitiva; Formando um cidadão mais ativo; Aumenta o senso de 

responsabilidade; Aprimora a inteligência emocional. Um grande 

exemplo desses benefícios são as atividades de vida prática, onde as 

crianças aprendem a transferir água de uma jarra para outra, dobrar 

roupas, colocar o próprio sapato, estender roupas e etc.” (Professora 

B). 

 

As crianças se tornam protagonistas no seu processo de aprendizagem. Durante a 

entrevista, as professoras apontaram algumas diferenças entre o método tradicional e o 

método Montessori.  

“Uma escola Montessoriana conduz uma aula como se conduz um 

projeto científico. Diferente da educação tradicional, os conteúdos 

não são transmitidos dos professores aos alunos de forma vertical e 

rígida. O conhecimento é construído por toda a turma com a 

mediação do educador.” (Professora B). 

 

“Pra mim o método tradicional é mais raso, o professor explica e a 

criança apenas ouve... já o método montessoriano, o professor explica 

de maneira mais lúdica e a criança começa a ser protagonista do seu 

próprio aprendizado.” (Professora A). 

 

Por fim, deixo aqui quatro palavras que entrevistadas, definiram o Método 

Montessori, sendo elas: liberdade, autonomia, responsabilidade e independência.  
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CAPÍTULO 3 

Consolidação da pesquisa 
 

Em relação aos objetivos que foram propostos para a pesquisa, verifica-se que o 

método Montessori contribui de forma significativa para o desenvolvimento das 

crianças, já que a metodologia tem como ênfase a criança como protagonista de seu 

processo de aprendizagem.   

Ao contrário dessa abordagem, temos o ensino tradicional que é considerado 

adultocêntrico e desconsidera qualquer aspecto que envolve a singularidade do ser 

criança, as infâncias e os elementos que as constituem. Delgado e Muller (2004, p. 178) 

a respeito da infância informam “perceber que as crianças não somente produzem 

regras, valores, hábitos e comportamentos do mundo adulto como, principalmente, 

criam e recriam as realidades e dão outros sentidos ao mundo”. São ideias de 

pertencimento, preocupação e investimento em relação à infância que surgiram apenas 

com a Modernidade. Seguindo essa ideia, nota-se que com o passar do tempo a 

concepção de infância e educação se modificaram. A etapa da educação infantil, por 

exemplo, com todo o processo histórico, é considerada, de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases (1996), artigo 29 “A educação infantil, primeira etapa da educação 

básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) 

anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social.” 

Por mais que essas concepções e valorização de infância tenham surgido com a 

modernidade, ainda se faz presente na prática de muitos adultos uma concepção 

tradicional. Sarmento e Pinto apresentam algumas ideias de Qvortrup, que apesar desse 

discurso moderno dos adultos, a realidade em relação à alguns fatos, mostra-se sendo 

contrários aos seus discursos.  

 

[...] no facto de os adultos concordarem que deve ser dada às crianças 

a melhor iniciação à vida, ao mesmo tempo que as crianças 

permanecem longamente afastadas da vida social; no facto de os 

adultos concordarem em geral que as crianças devem ser educadas 

para a liberdade e a democracia, ao mesmo tempo que a organização 

social dos serviços para a infância assenta geralmente no controlo e na 

disciplina (QVORTRUP,1995, p. 9 apud SARMENTO; PINTO, 1997 

p. 2).  

 

A realidade muita vezes difere do que está escrito em leis e documentos que 

orientam a educação.  Dessa maneira, após o exposto da pesquisa e ao conhecer como 
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ela de fato ocorre na prática, ficou evidente a importância do professor e sua formação 

específica no método em todos os processos. A meu ver, essa é uma das maiores 

dificuldades na implementação da metodologia, visto que existe uma resistência da 

parte dos adultos em deixar que as crianças executem os afazeres por si mesmas, até 

porque fazer pela criança se torna muito mais fácil para o adulto. Dar a ela algo pronto 

ou quase pronto é um processo mais ágil. Porém devemos respeitar o tempo de 

aprendizagem de cada criança e não estabelecer um prazo para aquilo, e esperar que a 

criança desenvolva no tempo do adulto. De acordo com Montessori: 

 

O primeiro passo a ser dado pela professora montessoriana é a 

autopreparação. Ela deve manter viva a sua imaginação, porque nas 

escolas tradicionais a professora conhece o comportamento imediato 

de seus alunos e sabe que deve cuidar deles e o que fazer para instruí-

los; enquanto a professora montessoriana encontra diante de si uma 

criança que, por assim dizer, não existe ainda. Esta é a diferença 

principal (MONTESSORI, 1949 p. 297). 

 

 Por isso, se torna um desafio para o adulto, pois ele deve se desconstruir de 

todas as maneiras tradicionais que estão impregnadas em nossa sociedade e ter um novo 

olhar sobre a infância e a educação.  

Pensando ainda no papel do professor e na contribuição do mesmo para o 

desenvolvimento da criança, Montessori aborda que o professor deve cuidar do 

ambiente. Em seu livro Mente Absorvente, ela enfatiza que os primeiros órgãos que 

começam a funcionar na criança são os sensoriais, desse modo a instituição deve propor 

espaços que a criança possa explorar ao máximo. Porém, o que ocorre de fato é que 

mesmo com a evolução de muitas práticas educacionais, até hoje existem instituições 

tradicionais que acabam gerando muitas limitações para as crianças, tornando-se um 

ambiente exaustivo e desinteressante para elas. Já no método Montessori, os ambientes 

são preparados de modo que a criança não se sinta limitada a fazer apenas o que é 

imposto pelo professor e no tempo que lhe é oferecido. Muito pelo contrário, ele 

promove a liberdade e autonomia necessária, para que a criança explore aquele 

ambiente de acordo com sua necessidade e interesses. “Ora, para ajudar um 

desenvolvimento deste tipo não bastam “objetos” de qualquer espécie, mas é necessário 

organizar um ambiente de “interesses progressivos” (MONTESSORI, 1949, p.227). 

Desse modo, como foi visto, os materiais trazem informações diversas em relação a 
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cores, e que conseguimos explorar de diversas maneiras, através de suas dimensões, 

pesos, texturas, sons e formas.  

Pensando ainda no ambiente preparado, é necessário que ele forneça à criança 

momentos de relação com o outro. As crianças são seres sociais, e no âmbito da 

educação é necessário que ela estabeleça momentos de troca com crianças de diferentes 

idades, adultos, com os objetos e os espaços. A maneira que ocorrem essas relações 

pode influenciar no processo de desenvolvimento da criança, pois a partir desses 

vínculos sua curiosidade, criatividade e imaginação são despertadas. É comum que 

dentro dos espaços, o professor proponha atividades com um objetivo, mas muitas vezes 

aquilo não é do interesse da criança. O que ocorre é que nós adultos às vezes 

“atropelamos” as crianças, quando queremos que elas foquem em algo que é do nosso 

intuito, por isso, o que o método enfoca é que os interesses da criança devem ser 

levados em consideração, entendendo as necessidades básicas de cada um.  

De acordo com a Política Nacional de Educação Infantil (2006), para a educação 

infantil é necessário que o cuidar e educar ocorram como um processo indissociável. 

Por isso, além do ambiente proporcionar muitos estímulos, deve-se lembrar que 

momentos de conversa, brincadeiras, banho, alimentação também são momentos de 

interação essenciais que devem ser garantidos às crianças. Havendo assim um 

desenvolvimento em todos os aspectos. 

Considerando também a análise da revisão de trabalhos feita no capítulo 1, fica 

evidente toda a contribuição que o método trouxe não apenas para a educação infantil, 

mas para as áreas de alfabetização, matemática e educação inclusiva, sempre com o 

intuito de promover a autonomia e liberdade na perspectiva da educação.  

Conhecer a teoria mais a fundo e ter o primeiro contato com a prática 

Montessori, foi uma experiência de reflexão sobre algumas práticas pessoais que já 

experienciei durante minha vida, na qual muitas vezes não consideramos os interesses e 

denominamos por nós mesmos o que a criança deve ou não conhecer ou explorar. Por 

mais que seja um método desafiador, com toda certeza esse contato me fez querer 

ampliar meus conhecimentos na área em busca de se desconstruir de práticas que 

interferem negativamente na vida da criança. Encerro esse capítulo, reafirmando a 

importância que Maria Montessori teve para a educação, e a sua contribuição em pensar 

em um método o qual proporciona às crianças uma educação pautada na liberdade e no 

amor.  

 



41 

 

 

 

Considerações Finais 

 

Esta pesquisa se propôs a identificar os benefícios da metodologia Montessori, 

no processo de desenvolvimento das crianças. Sob a motivação que me conduziu na 

busca por conhecer mais profundamente a metodologia, penso ter alcançado os 

objetivos propostos. Nesse percurso investigativo, foi possível identificar, o quanto os 

ambientes têm um impacto positivo no desenvolvimento destas, visto que eles têm uma 

estrutura e oferecem uma organização na qual a criança tem a autonomia e liberdade em 

todos os espaços, trabalhando assim também sua autoconfiança. Esse indivíduo ainda 

criança logo se tornará um adulto e esses valores continuarão a ser desenvolvidos 

durante toda sua vida. Além disso, os ambientes contam com uma diversidade de 

estímulos, sendo eles principalmente sensoriais, trabalhando especialmente a 

concentração da criança. 

O papel do professor e sua formação na área, também é um fator fundamental 

para que a metodologia seja aplicada de modo eficaz. Porém, notou-se que este fato está 

entre as maiores dificuldades de implementação do método. Visto que, a sociedade 

ainda está impregnada de hábitos de uma educação tradicional e que o acesso a 

formação no método é algo custoso de tempo e dinheiro, faz se necessário então 

investimentos/incentivos na formação continuada dos educadores e um estímulo para 

uma mudança na visão geral que se tem da infância e da criança, passando a considerá-

la como prioridade e como ser capaz de desenvolver-se.  

É claro que toda proposta representa um desafio. O que é estabelecido na teoria 

não necessariamente é o que acontece na prática, a proposta que Maria Montessori 

pensou, é uma proposta inovadora, porém, infiro que para ser efetivada de modo eficaz, 

é necessário principalmente que o adulto tenha a formação necessária e se proponha a 

participar verdadeiramente de todo o processo, desde a organização do ambiente até a 

maneira em que ele interage e se relaciona com as crianças. Por fim, compreende-se que 

são diversos os fatores que influenciam no método, mas este, quando bem aplicado de 

eficientemente, traz bons resultados na infância que serão conservados para toda vida. 

Assim como efeito teremos indivíduos autônomos, livres, confiantes, responsáveis e 

empáticos que comporão uma sociedade mais equilibrada.   
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
Olá, meu nome é Letícia Viana Franco da Silva. 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa " A prática Montessori e as 

vantagens para o desenvolvimento da criança na primeira infância", que tem como 

objetivo identificar de que maneira o método Montessori traz benefícios para o 

desenvolvimento na primeira infância. Sua participação no estudo consistirá em 

responder algumas perguntas relacionadas ao objetivo deste trabalho. 

A entrevista terá 15 perguntas. Sua participação é voluntária, desse modo, poderá 

interromper sua participação a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. 

Está assegurada a privacidade, seu anonimato e o sigilo das suas informações. O 

uso dessas respostas servirão como base para a elaboração do meu TFC para a 

Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB), sob a orientação do 

Prof. Hélio José Santos Maia. 

Desde já agradeço sua colaboração. Coloco-me à disposição para eventuais 

esclarecimentos.  

Letícia Viana Franco da Silva 

Matrícula –180061615 

(61) 995252420/ leticiavianns@gmail.com  
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Roteiro utilizado nas entrevistas   

 

1. Nome/ idade? 

2. Quanto tempo de formação você tem? 

3. Você tem formação específica para atuar com o método? 

4. A escola atende crianças de qual idade? 

5. Como são organizados os ambientes? Como eles são preparados? 

6. Como são desenvolvidas as atividades com as crianças? 

7. Quais são as propostas de trabalho que contemplem a autonomia e liberdade? 

8. Como é a relação educador/criança e criança/ambiente? 

9. Como são os materiais utilizados?  

10. Existem regras básicas no uso dos materiais? Quais são? 

11. Quais as dificuldades de trabalhar com a metodologia Montessori? 

12. Quais os benefícios que o método traz para o desenvolvimento e autonomia da 

criança?  

13. Como é trabalhado questões de limites e liberdade com a criança? 

14. Quais as principais diferenças entre o método tradicional e o Montessori? 

15. Resuma em três palavras o método Montessori.  

 

 


