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RESUMO 
 

Este trabalho bibliográfico buscou ver o método de Maria Montessori e sua relação 
com a aprendizagem, bem como a importância da utilização de métodos 
pedagógicos concretos essenciais para estimular o desenvolvimento da criança, que 
são usados para auxiliar o aluno a aproveitar ao máximo seu potencial. Verificar 
como  o método Montessoriano contribui para  aprendizado na construção de novos 
conceitos do aluno, a educação para vida.  
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INTRODUÇÃO 
 

 O Método Montessoriano tem por objetivo a educação da vontade e da 

atenção, com o qual a criança tem a liberdade de escolher o material a ser utilizado. 

A pedagogia de Maria Montessori está inserida no movimento das Escolas Novas, 

uma oposição aos métodos tradicionais que não respeitam as necessidades e o 

desenvolvimento da criança. Esse método tem a criança como um ser livre, onde 

através de suas experiências conseguem aprender.  

Assim estudar Maria Montessori e seus métodos de ensino é ver que eles são 

baseados no fato de que as crianças aprendem melhor pela experiência direta de 

procura e descoberta do que pela vontade do professor em fazer a atividade 

proposta, a livre escolha da criança é aspecto fundamental para que ela tenha 

concentração e realize a atividade.  

A experiência prévia que temos sobre o assunto é fruto de pesquisa na 

internet, desse modo, esta pesquisa contribuirá para aprofundar o conhecimento 

sobre o Método Montessoriano e sua devida aplicação. Nesse sentido, a pesquisa 

propõe conhecer o Método Montessoriano aplicados ao processo dentro da sala de 

aula, e descobrir qual a real relação com a aprendizagem.  

 

Metodologia  

 

Pesquisa foi desenvolvida através do levantamento de dados sobre o método 

idealizado inicialmente por Maria Montessori, o ponto principal da pesquisa foi 

analisar tanto seu material utilizado quanto, a sua prática, que é fazer a criança criar 

a possibilidade de ser observada, compreendida, para que assim  a educação se 

desenvolva com base no seu próprio  interesse. 

 O método por sua vez visa à evolução da criança num aprendizado rápido, 

em cada aluno assume sua obrigação de responder pelos próprios atos no processo 

pedagógico. Em que o saber não é ensinado, mas sim construído por ele com total 

liberdade. (Freire, 1996). Assim o aluno aprende a manipular o material, sendo 

despertando pela sua a curiosidade e o professor tem a função de estimular a 



 

 

crianças a buscar o saber de forma pratica criativa, prazerosa e lúdica. 

Na busca de facilitar o universo infantil Maria Montessori, cria meios de 

felicitar a aprendizagem das crianças colocando o professor sempre como mediador 

do desenvolvimento infantil.  

Toda a pesquisa foi fundamentada em diversas referências bibliográficas, 

utilizando-se de livros disponibilizados na internet, artigos conteúdos  que mostraram  

a importância do método para aprendizagem.  

 

Idealizadora do Método 

 

Maria Montessori viveu na Itália entre os anos 1870 a 1953, sua existência foi 

marcada em função das suas pesquisas e descoberta científica que envolveu anos 

dedicados em descobrir o desenvolvimento infantil e o respeito às crianças. Foi à 

primeira mulher na Itália a se graduar como Doutora em medicina e pioneira no 

campo pedagógico ao dar mais importância à autoeducação do aluno do que ao 

papel do professor como fonte de conhecimento (OLIVEIRA, 2011). Montessori foi 

uma mulher que revolucionou a educação e o conceito de criança em seu tempo, 

mostrando o verdadeiro valor e capacidade dos pequeninos. 

 Atualmente, tem se considerado o brincar como um dos fatores mais 

importantes da aprendizagem, na concepção de Maria Montessori. Essa médica 

percebeu que cada brinquedo e brincadeira inventada em seu método tem uma 

função de auxiliar o desenvolvimento da criança de uma forma lúdica. 

 A pedagogia Motessoriana consiste em harmonizar corpo, inteligência e 

vontade e se baseia na educação da vontade e da atenção, em que as crianças têm 

liberdade para escolher seus materiais e onde querem trabalhar com eles em sala, 

além de proporcionar a cooperação entre as mesmas. (MONTESSORI, 1965. p.198). 

Desse modo, ela acreditava que as crianças são livres para agir espontaneamente. 

A educadora acredita que os pontos mais importantes do método são as 

possibilidades criadas pelo professor dando a criança liberdade para que seja 

observada, compreendida, e para que a educação dela se desenvolvesse com base 

na sua evolução: 

 

Nosso objeto educativo deve ser o de ajudar o desenvolvimento da infância, 



 

 

não o de dar-lhes cultura. Por isto, depois de haver oferecido à criança o 
material didático adequado para provocar o desenvolvimento dos sentidos, 
devemos esperar que se desenvolva a atividade de observação. 
(MONTESSORI, 1965. p.199). 

  

A partir do seu trabalho, vários autores tem se dedicado aos temas por ela 

desenvolvido construindo o que se chama hoje como “Método Montessoriano” que 

tem por objetivo a educação livre em quer a criança aprende com vontade e 

atenção, escolhendo o que quer aprender ocupando um papel de destaque. O 

método é considerado uma oposição ao tradicional que procura respeitar as 

necessidades e o desenvolvimento das crianças. Segundo Oliveira: 

 
Sua proposta era brincar com material estruturador da atividade própria da 
criança: o brinquedo. Montessori criou instrumentos elaborados para a 
educação motora (ligados, sobretudo à tarefa de cuidado pessoal) para a 
educação dos sentidos e da inteligência, por exemplo, letras moveis, para o 
aprendizado da leitura, contadores como ábaco para aprendizado de 
operações (OLIVEIRA, 2011, p.75). 

 

Maria Montessori revela que sua proposta de educação é uma forma 

transformadora de educar, levando a criança a perceber seu lugar no mundo. 

Diferente dos métodos tradicionais em que a educação é conduzida de forma mais 

direta, na qual o professor se responsabilizava pela educação de cada um de seus 

alunos, Montessori ensina que o aprendizado é baseado na experiência do dia a dia, 

tendo autonomia para realizar as atividades. Por isso, a sala de aula deve ser um 

ambiente todo preparado para que os alunos possam desenvolver as atividades 

programadas de uma forma bem lúdica, o que é essencial para o seu 

desenvolvimento.  

 

O quadro abaixo mostra a diferença entre os métodos Montessoriano e o 

tradicional, para então facilitar a compreensão, o site da ABEC (Associação 

Brasileira de Educação e Cultura) apresentam algumas comparações entre os dois 

métodos. 

 Quadro 1: Comparando os Métodos Montessoriano e Tradicional. 

Método Montessoriano Método Tradicional 

O aluno participa ativamente no 

processo ensino aprendizagem. A 

O aluno participa passivamente no 

processo de aprendizagem. A mestra 



 

 

mestra e o aluno interagem igualmente. desempenha um papel dominante em 

sala. 

Permite à criança descobrir seus 

próprios erros. 

Os erros são corrigidos e assinalados 

pela professora. 

A criança tem liberdade para trabalhar, 

pode mover-se pela sala, e ficar onde se 

sentir mais confortável, pode conversar 

com os colegas, mas com cuidado para 

não atrapalhar os demais. 

A criança na maioria das vezes fica 

sentada em sua cadeira, e deve ficar 

quieta. 

A criança trabalha de acordo com seu 

tempo. 

É estipulado um limite de tempo à 

criança para a realização de seu 

trabalho. 

O ensino se adapta ao estilo de 

aprendizagem de cada aluno. 

O ensino em grupo é de acordo com o 

estilo de ensino para adultos. 

Encoraja a autodisciplina A principal força atuante na disciplina é a 

mestra 

Através da repetição das atividades, é 

reforçada internamente a aprendizagem, 

e o aluno podem desfrutar do resultado 

de seu trabalho. 

A aprendizagem é reforçada 

externamente através da memorização, 

repetição, recompensa ou desalento. 

Os pais participam de um programa com 

a função de explicar a filosofia 

Montessori e participar no processo de 

aprendizagem de seus filhos. 

Os pais se reúnem voluntariamente e em 

geral não participam no processo de 

aprendizagem de seus filhos 

Enfatiza as estruturas cognitivas e o 

desenvolvimento social 

Enfatiza as estruturas cognitivas e o 

desenvolvimento social 

Fonte: Associação Brasileira de Educação e Cultura (ABEC) 

 

Assim, a proposta de ensino tem relevada importância porque é preparada 

para as crianças, segundo define Maria Montessori: Até nas escolas chamadas 

modernas, onde se acredita oferecer educação individual, existe uma enorme 

diferença com as escolas Montessori.  

 Nas escolas tradicionais os professores que ensinam coletivamente, que são 



 

 

bem diferentes do que o aluno aprende pelo método Montessoriano, que consiste 

em livrar a criança do professor criando um ambiente, onde a criança pode escolher 

o que é adequado o seu próprio esforço e às necessidades íntimas de sua 

personalidade (MONTESSORI), dessa forma o professor trabalha com cada criança 

em particular, observando, orientando quando solicitado. Sobre esse assunto, 

Oliveira sugere que:  

 

A criança ao ser estimulada brincando desenvolve a linguagem, a 
percepção, representação, memória, e outras funções cognitivas. A 
brincadeira ainda favorece o equilíbrio afetivo das crianças contribui para o 
processo de apropriação de signos enfim propõe as novas possibilidades de 
ação e formas (OLIVEIRA,2011, p.10) 

 

Apesar de existir escolas que se baseiam ou adotam a metodologia de 

Montessori, ainda existe uma grande carência de informação sobre o método, e até 

mesmo alguns professores encontram dificuldades para trabalhar por falta de 

informação e conhecimento. Sendo assim Oliveira (2011) explicita que seu material 

didático buscava fazer um detalhamento rigoroso do conteúdo a ser trabalhado com 

as crianças e previa exercícios destinados a desenvolver passo a passo diversas 

funções.  

Sendo a criança um ser em desenvolvimento, rica em possibilidades, o 

método ressalta a necessidade de criar condições adequadas à atualização de seu 

potencial. O Sistema Montessoriano consiste exatamente em atender a essas 

exigências para ajudar a criança conseguir aprender com liberdades. Trata-se de 

uma pedagogia centrada na criança e nas condições de crescimento num ambiente 

apropriado. De acordo com a autora: 

 

Assim além de criar uma ambiente adequado e cheio de estímulos para 
então auxiliar a criança em desenvolvimento sem deixar interferir, ou 
influenciar em sua escolhas proporcionando experiências concretas. 
MONTESSORI, 1965. p.99).   

  

Na sala de aula, há somente um único exemplar de cada material que deve 

ser visto pela criança como algo valioso, ela precisa entender o real valor de poder 

trabalhar com aquele material naquele momento da aula esta experiência faz a 

criança criar um sentimento de responsabilidade, de ser único,  tempo com o 

material é precioso e único como  consequência, a criança aprende a esperar a sua 



 

 

vez  e o tempo do outro, o método montessoriano ajuda a criança ser treinada dia a 

dia  ter o respeito entre os colegas da sala, resultado disso é a socialização. O 

cuidado de não quebrar, de manter limpo, de manter por inteiro, sem a falta de 

peças, são capacidades aprendidas através deste método. (Clemens,2017). 

 

 

1. Aplicação do método  

 

O Método Montessoriano desempenha um papel importante, a utilização de 

materiais corresponde em guiar, procurando atender as necessidades da criança, 

dessa forma o professor desenvolve de uma forma prazerosa a inteligência da 

criança. 

Assim,        

                                                                                                                                                                         

Em primeiro lugar, pense-se em criar um ambiente adequado, onde a criança 
possa agir tendo em vista uma série de interessantes objetivos, canalizando, 
assim, dentro da ordem, sua irreprimível atividade, para o próprio 
aperfeiçoamento. (MONTESSORI, 1965, p.58) 

 
 

O professor, por sua vez, não pode intervir com advertência, ele precisa 

deixar a criança livre, para desenvolver suas habilidades. Ela sentirá feliz com suas 

conquistas. 

O método por sua vez é separado em cinco áreas específicas, quais sejam: 

 

 Material Sensorial 

 Exercícios de Vida Prática 

 Material de Linguagem 

 Material de Matemática 

 Material de Conhecimento do Mundo “Cosmo” (História, Geografia, Biologia, 

Física, Filosofia e educação para a Paz). 

 

Entretanto, cada área desse método tem grande importância para as 

crianças. Elas correspondem, à bagagem com que cada criança enche seu “baú de 

conhecimentos”, que ajuda no seu processo de alfabetização, assim acaba 



 

 

arrumando significado a tudo que colocou lá dentro, aos poucos a criança decodifica 

o mundo, descobre a realidade à sua volta, atribui qualidades, conta, enumeram, 

aprimora e amplia seu vocabulário. É dessa forma que Montessori considera o 

processo de alfabetização: o caminho das representações do mundo que a criança 

faz, do real ao ortográfico. Um caminho que tem como “estrada“ o desenvolvimento 

natural da criança. (Righetti, 2017) 

Assim cada etapa do desenvolvimento da criança precisa ser acompanhada 

de forma cuidadosa durante toda sua aprendizagem. Fica então necessário 

assegurar todas as oportunidades necessárias, com intervenções que cabem aos 

adultos: zelar para que construam valores socialmente apropriados e que possam 

desenvolver a autoestima, a segurança, a iniciativa e efetivar vínculos prazerosos 

com a construção de saberes. 

 

A criança deverá estar inserida num ambiente em que ela esteja à vontade. 
Por isso é importante que a escola esteja adaptada e organizada para que a 
criança sinta-se livre. Ela mesma se autodisciplinará através do interesse em 
realizar as atividades (MONTESSORI, 1965, p.22). 

 . 

Para Montessori, a criança constrói seu processo descobrindo que tudo o que 

vê ou sente pode ser representado. Com o ambiente preparado de uma escola 

Montessori, muitas crianças, por volta dos cinco anos, já são capazes de escrever e 

ler e isso é resultado de atividades espontâneas e prazerosas. 

 

Até nas escolas chamadas modernas, onde se acredita oferecer educação 
individual, existe uma marcada diferença com as escolas Montessori. Ali existe 
um professor que ensina uniformemente a coletividade, conceito 
profundamente diferente do aluno no método Montessori, que consiste em 
livrar a criança do professor que ensina e substituí-lo por um ambiente onde a 
criança possa escolher o que é adequado a seu próprio esforço e às 
necessidades íntimas de sua personalidade (MONTESSORI, 1965, p. 93). 

 

Para as crianças, liberdade é um exercício de disciplina que se desenvolve no 

dia a dia, quer seja na escola ou em casa: ter pequenas responsabilidades que 

contribuam para o bem-estar comum, aprender a esperar sua vez ou cedê-la ao 

outro, perceber que os outros também têm vontades e direitos que precisam ser 

respeitados e que nem sempre a vontade pessoal pode prevalecer. 

Conquistar a liberdade é um processo que cada criança tem o direito de 

desenvolver com o apoio dos adultos. A liberdade, por Montessori, também está 



 

 

relacionada ao direito de ser criança e de poder brincar, pois brincadeira é trabalho 

de criança, de merecer do adulto as oportunidades de ajuda necessárias para que 

possa desenvolver seu potencial, descobrir seus talentos, ser respeitado em seu 

ritmo de desenvolvimento. 

 

2. Importância do método para o desenvolvimento da Criança 

 

A atividade é consequência do principio da liberdade, pois a criança deverá se 

sentir livre, mas de forma ordeira. Para isso, a escola deve oferecer um ambiente 

organizado, onde a criança possa se desenvolver de acordo com seu tempo de 

aprendizagem. Dessa forma, respeita-se o desenvolvimento de cada educando e 

orienta-se a educação para a individualidade. De acordo com Braga (s.d.), o Método 

Montessoriano baseia-se em doze aspectos básicos: 

1. A natureza da criança é observada no decorrer de vários anos. 

2. Possui aplicação universal. O método já foi experimentado em vários países, de 

diferentes culturas e realidades.  

3. Revela a criança como amante do trabalho intelectual. Trabalho esse escolhido 

espontaneamente por ela mesma e concluído com extrema satisfação. 

 4. Baseia-se na necessidade da criança de aprender fazendo, experimentando cada 

aprendizagem. 

 5. Mostra que, ao deixar a criança agir espontaneamente, ela irá alcançar seu 

próprio nível de desenvolvimento, independentemente do nível de seus 

companheiros de turma. 

 6. A criança torna-se capaz de se autodisciplinar, pois essa é uma atitude interna, 

que é trabalhada com ela, e não imposta.  

7. Está baseado no respeito à personalidade da criança, dando-lhe espaço para sua 

independência biológica.  

8. O professor tem a liberdade para atender cada aluno de acordo com suas 

necessidades individuais.  

9. Destaca-se que cada criança tem seu ritmo de trabalho.  

10. Mostra que no método não existe a competição, pelo contrário, a cada momento 

são oferecidas às crianças oportunidades para a ajuda mútua.  



 

 

11. Revela que, pelo fato da criança escolher por ela própria suas atividades, sem 

competição ou imposição, ela não desenvolverá nenhum tipo de dano proveniente 

do excesso de pressão ou de sentimento de inferioridade.  

12. O método possibilita o desenvolvimento da criança, não apenas das faculdades 

intelectuais, mas também de sua capacidade de deliberação, iniciativa e escolhas 

independentes, juntamente com seus atributos emocionais. O indivíduo que exerce 

sua liberdade tem a perspectiva de aprimorar as qualidades sociais básicas que 

constituem a base da boa cidadania. 

 Portanto ajudar a criança a construir seu desenvolvimento é o papel dos 

adultos, de seja na escola ou em casa, formar hábitos, nutrir a curiosidade da 

criança, construir vínculos com o descobrir e o aprender; desenvolver habilidades; 

ampliar a compreensão do mundo, atribuindo significado a tudo que a cerca e 

construir o conhecimento são caminhos que a criança necessita percorrer 

plenamente.  

Apesar de não ser conhecido e divulgado ainda em muitos lugares, o método 

montessoriano já possui diversas escolas que fazem uso de sua metodologia em 

vários estados do Brasil, como também em diversos países. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considerando as referências estudadas, verifiquei que o método de 

Montessori possibilita diversas possibilidades de aprendizagem concreta elaborada 

a partir de experimentações e construções que relacionadas ao conteúdo, 

desenvolvido através de material especificamente criado com o proposito de 

enriquecer todas as novas experiências do universo infantil. 

Desta maneira, o método Montessoriano propicia a aprendizagem utilizando 

recursos pedagógicos valiosos para o desenvolvimento da criança. Assim a 

utilização de matérias concretos podem proporcionar a motivação das crianças 

ajudara  no seu desenvolvimento possibilitando  uma atuação muito significativa em 

relação à autonomia das crianças e ao seu ciclo de relacionamentos e à construção 

de opiniões e valores que deverão fazer parte de sua vida no futuro, os resultados 

foram positivos ao discutir a importância do método para a aprendizagem da criança 

na escola. 



 

 

Portanto, considera-se que o método de Montessori, ao associar a 

aprendizagem e ao brincar possui uma função social que são processos essenciais  

para desenvolvimento da criança na escola. Quando brinca experimenta o mundo 

dentro do seu contexto sócio cultural assim a criança constrói o seu fazer, 

contribuindo para no seu futuro, passa ser agente de transformação da sua própria 

realidade e do seu  conhecimento dessa forma procura desenvolver a capacidade da 

aprendizagem  com aquisição do conhecimento e habilidades adquiridos dentro da 

sala de aula. 
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