
DIVERSIDADE METODOLÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: MÉTODO  

MONTESSORIANO  UMA DAS POSSIBILIDADES  

  

Thaismara Irene de Assis Pereira, Viviane Barbosa dos Santos 

Universidade Estadual do Pará(UEPA), Licenciatura em Pedagogia. e-mail: 

thaismara173@gmail.com 

Universidade Federal do Pará (UFPA)/Campus Universitário de Belém. e-mail: 

Viviane.santos77@hotmail.com 

 

Eixo V – Educação, diversidade e formação humana: gênero, sexualidade, étnico- 

Racial, justiça social, inclusão, direitos humanos e formação integral do homem; 

 

 RESUMO 

No contexto da educação infantil muitos são os métodos utilizados pelos educadores como 

meio de proporcionar um ensino significativo aos educandos, no entanto, infelizmente o 

método tradicional de ensino ainda prevalece. Este estudo surge com o interesse de expandir 

as possibilidades de utilização metodológicas na educação infantil principalmente na rede 

pública de ensino, haja vista que nesta encontram-se as classes ditas menos favorecidas no 

que se refere-se a um ensino de qualidade. Assim, a partir de análise e vivências no método 

Montessoriano de ensino na rede privada de ensino objetivou-se apontar a importância de se 

trabalhar o referido método também na educação infantil da rede pública. Dessa maneira, este 

trabalho caracteriza-se como um estudo explicativo pautado numa perspectiva qualitativa. 

Optou-se por uma técnica de pesquisa bibliográfica. A partir do estudo realizado é possível 

identificar que o método montessoriano está disponível somente em escolas das redes 

particulares no Brasil, assim como pode-se perceber que este configura-se como um 

importante meio para o desenvolvimento cognitivo e pessoal da criança na educação infantil e 

que pode ser trabalhado em ambas redes de ensino, isto é, tanto na rede pública quanto na 

rede privada de ensino. Ressaltamos portanto, a necessidade de investimentos públicos para 

atender desde as estruturas escolares à formação dos educadores para que este método atenda 

também a rede pública de ensino, não ficando restrito somente à uma parcela da sociedade 

excluindo outras. Assim, é de fundamental importância a participação de todos envolvidos no 

processo educativo para que isso se torne possível. 

 

Palavras-chave: Método Montessoriano. Educação Infantil. Rede Pública. 

   

METHODOLOGICAL DIVERSITY IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION FROM 

MONTESSORI AND TRADITIONAL PUBLIC SCHOOL 

 

ABSTRACT 

In the context of early childhood education many methods are used by educators as a means 

of providing meaningful teaching to learners, however, unfortunately the traditional method 

of teaching still prevails. This study arises with the interest of expanding the possibilities of 

methodological use in children's education, mainly in the public school system, given that the 

latter are the less favored classes in terms of quality education. Thus, from the analysis and 

experiences in the Montessorian method of teaching in the private teaching network, it was 
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aimed to point out the importance of working this method also in the public education of 

children. In this way, this work is characterized as an explanatory study based on a qualitative 

perspective. We opted for a bibliographic research technique. From the study carried out, it is 

possible to identify that the Montessorian method is available only in schools of the private 

networks in Brazil, as well as it can be seen that it is an important means for the cognitive and 

personal development of the child in the education of children and Which can be worked on 

both educational networks, that is, both in the public network and in the private education 

network. We emphasize, therefore, the need for public investments to attend from the school 

structures to the training of educators so that this method also serves the public school system, 

not being restricted to only a portion of society excluding others. Thus, it is of fundamental 

importance the participation of all involved in the educational process so that this becomes 

possible. 
Key words: Montessoriano Method. Early Childhood Education. Public Network. 

 

 Introdução 

 

               No contexto da educação infantil muitos são os métodos utilizados pelos educadores 

como meio a proporcionar um ensino significativo aos educandos. No entanto, a variabilidade 

não se restringe aos métodos de ensinos perpassando também pelos alunos uma vez que 

geralmente os educadores também tem que lidar com a heterogeneidade da turma e das 

aprendizagens afinal cada aluno aprende de seu jeito e no seu tempo e é neste contexto que os 

diferentes métodos de ensino assumem sua relevância, pois, é através destes que os 

educadores podem e devem planejar e orientar suas ações a fim de tornar sua prática 

pedagógica mais atrativa e consequentemente proporcionar uma aprendizagem mais 

expressiva. 

Dentre os principais métodos de ensino estão o método Tradicional, o método 

Construtivista e o método Montessori idealizado por Maria Montessori (1965). A realização 

desse artigo surge com o interesse de expandir o acesso às diversidades metodológicas na 

educação infantil na rede pública de ensino. 

Neste sentido é importante promover algumas discussões acerca da temática para que 

se possam ampliar as possibilidades metodológicas no cenário da educação infantil, no que 

concerne à rede pública de ensino. Desta forma, a relevância deste trabalho pautasse no 

entendimento da importância do educador diversificar as possibilidades do desenvolvimento 

de sua prática para contribuir de maneira satisfatória para o processo de ensino aprendizagem 

dos alunos, corroborando para o desenvolvimento de sujeitos indivíduos críticos, reflexivos 

no meio em que estão inseridos.  

Assim, este trabalho caracteriza-se como um estudo explicativo na perspectiva de 

Lakatos e Marconi (2011), pois, este diz que é necessário registrar os fatos, analisá-los e 
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identificar suas causas, visando à ampliação das generalizações, visa também os fatores que 

cooperam para o acontecimento do fenômeno.  

Quanto à técnica de coleta de dados refere-se a uma pesquisa bibliográfica que no 

entendimento de Fonseca (2002, p.32) esta é realizada mediante o “levantamento referências 

teóricas já analisadas e publicadas por meios de documentos escritos” possibilitando ao 

investigador conhecer mais profundamente o que já se investigou acerca do tema pesquisado.  

Marconi e Lakatos (2002, p. 66) também afirmam, que “a partir do levantamento, seleção e 

documentação de toda bibliografia publicada” sobre determinado assunto pesquisado o 

pesquisador tem contato direto com todo o material já produzido sobre o mesmo. 

Assim, de acordo com as perspectivas mencionadas e do objetivo de evidenciar a 

importância da utilização do método Montessoriano na educação infantil da rede pública de 

ensino, optou-se pela utilização da abordagem qualitativa que de acordo com Minayo (1995), 

trabalha com dados subjetivos, crenças, valores, opiniões, fenômenos, hábitos dos indivíduos 

bem como os significados que estes dão a determinadas coisas. Nas palavras do autor: 

 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, mas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(MINAYO, 1995, p. 21-22). 

 

            É válido ressaltar que buscou-se aporte teórico que contribuíssem com este trabalho, 

para tal, foi realizado um levantamento bibliográfico que permitisse identificar a importância 

do método Montessoriano para o ensino e aprendizagem dos alunos da educação infantil, mais 

especificamente na educação pública. Sendo assim, buscou-se respaldo teórico nos seguintes 

autores: Pestalozzi (1746), Rousseau (1762), dentre outros. 

               Para Pestalozzi(1746), considerado um dos pioneiros da educação moderna, 

acreditava que o afeto é preponderante para a educação, este que congregou o afeto a 

pedagogia, acreditando que o amor deflagra o processo de educação na vida da criança. Para 

ele, a escola é uma extensão da vida particular da vida, ou melhor, do seu lar. Na qual, o afeto 

deveria se inspirar no ambito familiar, com isso a criança é capaz de se sentir segura e possuir 

afeto. Logo, é primordial ligar a familia a escola, para contribuir com o crescimento da 

criança. Para ele : A vida educa. Mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim 

de ação e atividade, Pestalozzi (1746). Diante disso pra Montessori e Pestalozzi a criança se 

desenvolve de dentro para fora. Contudo, necessita ser estimulada para obter um resultado 

positivo. 
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           Neste sentido, Jean Jacques Rousseau pode ser considerado a inspiração do sistema de 

educação de Maria Montessori, devido suas crenças que a formação natural do homem ocorre 

decorrente sua vivência familiar e acredita também na auto educação. Rousseau nasce de suas 

concepçõ0es filosoficas, enquanto Maria Montessori possui constatações experimentais e 

vivências. Entretanto para Rousseau, “a sociedade corrompe o homem”, simultaneamente 

opõe-se de Maria Montessori, pois para Montessori “é a ajuda da vida” (Machado, 1986, p. 

10). Todavia, ambos acreditam no poder da autonomia com a criança, esta que desenvolve 

grandes tarefas devido sua liberdade de autonomia. 

 

O Método tradicional e montessoriano 

 

          O método tradicional, é a metodologia mais utilizada e principalmente mais conhecida 

do mundo. De acordo com Savani (1991), é o método para alunos, onde o professor é o foco 

principal,  se tornando até mesmo “o comandante” nas salas de aulas. O método tradicional é 

o mais utilizado pelos sistemas de ensinos, sejam eles particulares ou públicos. Logo,se 

tornou  predominante. Este trabalha com o conjunto de informações repassadas do professor 

da sala, na qual ele comanda seus alunos, onde em algumas situações o professor acaba se 

sentindo superior por possuir mais conheceimento,  e assim não possuindo uma relação de 

bom convivio os alunos, em alguns casos o professor perde seu ânimo ao trabalhar devido a 

falta de interesse na melhoria do aprendizado de ambas as partes, onde alguns educadores nas 

escolas tradicionais não tem oportunidade de construir seu próprio material de trabalho e 

acabam colocando o livro como seu principal recurso, esquecendo de conquistar os alunos 

com diversas didáticas de aprendizados. 

           Nas escolas tradicionais, a importância maior é repassar conhecimento para os alunos 

com o principal recurso que são os livros, e acabam esquecendo de diversificar a metodologia 

de ensino para que gere um interesse maior nos alunos em relação as suas aprendizagens e 

participação nas atividades. 

         Segundo Paulo Freire (2013, p.79), “ninguém educa ninguém, ninguém educa sí mesmo, 

os homens se educam entre sí, meditiatizado pelo mundo”. A escola é o lugar responsável por 

desenvolver pessoas, onde o professor detém o poder de desenvolver seus alunos, 

necessitando de ambientes adequados e materias de apoio. Isto que na maior parte da rede 

pública não ocorre devido seu abandono. Entretanto, o dever de transformação e 

desenvolvimento da criança deve-se ao professor. Portanto de acordo com Freire ((2013): 
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Quanto mais penso sobre a prática educativa reconhecendo a responsabilidade que 

ela exige sobre nós, tanto mais me convenço do dever nosso de lutar no sentido de 

que ela seja realmente respeitada. O respeito que devemos como professores aos 

educandos dificilmente se cumpre, se não somos tratados com dignidade e decência 

pela administração privada ou pública da educação (FREIRE, 2013, p.93-94). 

 

        Diante disso, é válido ressaltar que a prática educativa é importante para criança por em 

prática no seu cotidiano e enquanto adulto ser praticado de maneira natural e lembrar que a 

criança teve oportunidade de obter um professor que contribuisse de maneira positiva para sua 

vida pessoal e profissional,simutaneante pensar na criança de hoje e no seu futuro, pois os 

ensinamentos do presente seram atitudes ou melhor contribuição futuras. O dever de 

tranformação na educação envolve a sociedade como um todo, independente de metodologia, 

devemos  por a educação como dever principal de transformação na sociedade. 

     No método montessoriano, conhecido também como pedagogia cientifica desenvolvido 

por Maria Montessori (1965), valora e respeita a autonomia e a liberdade da criança. Contudo, 

a criança necessita de um ambiente preparado e materiais apropriados para trablho. O 

professor em sala é um auxilio, ou melhor, um guia (mediador).  

O método montessoriano, foi desenvolvido através das vivências e observações de 

Maria Montessori (1949), onde visou sempre a criança, ou melhor, descobrir a criança e 

possibilitar a ela utilizar sua autonomia. A criança  utiliza sua própria autonomia para uma 

aprendizagem espontanêa das regras sociais, como cooperar, ser responsável e compartilhar, 

uma liberdade que segundo a mesma, leva a criança a mostrar suas necessidades e qualidades, 

Maria Montessori (2003).  

 

O Método Montessori e sua importância: outras possibilidades 

      

Maria Montesori a primeira mulher a se formar em medicina em seu país, cursou 

também pedagogia e resolveu dedicar-se integralmente a educação. Pode-se dizer que esta se 

encantou sobremaneira com as informações do médico francês Édouard Séguin (1812-1880), 

este que foi estudioso de crianças portadoras de necessidades, e buscou maneiras de 

tratamento e desenvolveu materiais de trabalhados adequados para melhores resultados da 

criança. Logo, somada em algumas inovações suas, surgiram os materias de 

desenvolvimentos, na qual seriam trabalhas em escolas montessorianas em todo o mundo. 

Portanto, pode-se dizer que a primeira formação do método montessoriano era voltada para 

trabalhar em escolas, realidade esta modificada por montessori. 
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        Assim,o método mudou o rumo da educação tradicional, na qual visa a educação pré-

escolar, tendo como principais objetivos o desenvolvimento da criança com atividades 

motoras e sensoriais. Baseada no estudo em descobrir a criança, indagar a criança a usar sua 

própria autonomia e liberdade para seu aprendizado, respeitando seus planos de 

desenvolvimento, este que em cada época de vida possuem suas necessidades especifícas, 

Montessori (1949). 

         Neste contexto, o método montessoriano é importante porque respeita a criança em sua 

individualidade, seu ritmo de aprendizado, sendo ela um ser único e como tal deve ser 

respeitada. Esse método estimula a criança a ser responsavel por seus atos e de outros, bem 

como no meio em que se vive, desenvolvendo dessa forma o seu potencial integral, se 

tornando completo uma vez que ela não deve ser tratada como fragmentos 

compartimentalizado e sim na na sua totalidade. Explorando assim o campo físico, social, 

intelectual e cognitivo, sendo então transformada e assim transformar a sociedade, Montessori 

(1965).  

Alguns autores como Pestalozzi (1801), Rousseau (1978), defendem a idéia de  que a 

função principal de ensino é levar as crianças a desenvolverem suas habilidades naturais e 

inatas, enfatiza a necessidade de que a criança seja autônoma, ou seja, tornar-se sujeita e dona 

do seu próprio destino, respectivamente. Posto isto, a criança se tornará mais segura de suas 

atitudes e principalmente será mais independente. 

            Dessa maneira o trabalho de Pestalozzi (1801), corrobora ao sistema montessoriano, 

este ressalta que o afeto tem papel principal na pedagogia, pois acredita que o amor 

desencadeia o processo de auto educação. Também defende uma escola como extenção 

familiar, onde não deveria apenas ser uma extenção, mas sim uma inspiração familiar, na qual 

possa oferecer uma explosão de segurança e afeto. A criança na perspectiva de Pestalozzi e 

Montessori se desenvolve do interior para o exterior. Simultaneamente, respeitando suas 

etapas de desenvolvimento, como foi também citado por Montessori (1949):             

 

As crianças pequenas revelam uma caracteristica amor a ordem. Já a partir de um 

ano e meio a dois anos de idade elas demonstram claramente, ou mesmo de forma 

confusa, A sua necessidade de ordem no meio ambiente. A criança não pode viver 

rodeada de desordem, porque esta a faz sofrer (MONTESSORI, 1949, p.53-4). 

 

           Assim, o método não se restringe aos espaços escolares, aplicando-se também em 

clínicas de psicopedagogia, em escolas especiais e lares, dentre outros. Entre os materiais 

utilizados pelo método Montessoriano estão os que estimulam o desenvolvimento motor, a 
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visão, o raciocínio, a associação e a atenção como: objetos concretos, cilindros, formas 

geométricas, bem como atividades cotidianas para que criança estabeleça relações com o 

cuidado de si e do ambiente. 

            Desta forma, a educação Montessoriana defende como princípios a liberdade, 

responsabilidade, ritmo próprio, cooperação a ordem, assim como um ambiente adequado 

projetado para atender as necessidades das crianças para que esta como aprendiz auto 

motivada, torne-se ativa, explore os detalhes e construa uma visão completada do mundo a 

sua volta, e consequentemente sua autonomia (Montessori 1949), diferenciando-se assim, da 

escola dita tradicional na qual o ambiente é organizado voltado para a ação do professor.  

 

O Método montessorino na perspectiva de sua percursora  

 

         Para Maria Montessori (1965), a educação montessoriana é uma educação para toda a 

vida e porque não compartilhar o método com a grande parte da sociedade que não possuem 

condiçoes finaceiras para o acesso na rede privada de ensino.  

O Método Montessori, também chamado por Maria Montessori sua percusora, como 

pedagogia científica, que tem como o objetivo principal,  “Descobrir a criança”. Esta escreveu 

que o método montessori trabalha por planos de desenvolvimento, onde cada época de vida 

desencadeia uma caracteristica onde possuem necessidades especificas. Traçando perfis gerais 

de comportamento, onde foi capaz de porpor possibilidades de aprendizados para cada faixa 

etária. Com base de anos de estudos e observação Maria Montessori (1965) diz que: 

 

Tentou descobrir a verdadeira natureza da criança, oferecendo-lhe a possibilidade de 

revelar suas tendências interiores, fizeram-se surpreendentes descobertas. A criança 

mostrou algo completamente inesperado e deu provas tão flagrantes disso que 

estamos diante de algo incontestavél. [...] Quando se libera dos adultos opressores 

que agem em seu lugar, a criança realiza seu segundo objetivo, trabalha 

positivamente rumo a sua autonomia. (MONTESSORI,1965, p.77-78). 

         

            Para Montessori a criança é um s0er livre. Onde a mesma é capaz de auto-educar e 

auto-disciplinar. Simultaneamente, necessita ser estimulada para ser capaz de realizar suas 

tarefas. A livre escolha da criança com o seu material de trabalho, é fundamental para obter 

uma concentração maior da mesma, já que ninguém impos um material para criança trabalhar, 

ela optou escolher o qual se identifica e possui mais interesse.                                   

            Este método apesar de desenvolvido mundialmente ainda é desconhecido por grande 

parte da população, pois de acordo com o IBGE 2015, cerca de 70% da populção são 
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analfabetos, logo não possuem condições psicologicas de se interessar sobre educação no país 

( IBGE. Brasil,2015). 

            Diante disso, é válido fazer divulgações e propagandas para elevar o conhecimento de 

grande parte da sociedade, onde possam conhecer e viver métodos diversificados e até mesmo 

se fazer presente em seus lares e escola. 

 Todavia, o método montessori faz um relação significativa entre familia e escola, 

onde ambas devem trabalhar de maneira conjunta e se fazer presente no cotidiano dos alunos. 

seus principios devem funcionar em união, para que a criança desenvolva de forma 

equilibrada e completa suas tarefas. Assim, É necessário compreender a criança e identificar 

nela os sinais de eficiência daquilo que está sendo oferecido. Como Maria Montessori diz 

“uma das provas da correção do processo educacional é a felicidade da criança”. Em contra 

partida o método tradicional, será trabalhado normalmente nas escolas, com objetivo de 

também educar as crianças. Todavia, educadores deveram usar suas diferentes metodológias 

para atrair um maior interesse da criança no ambito escolar, podendo usufluir integralmente 

do seu momento na escola. Sendo capaz assim, de contribuir  para o percentual de 

desinteresse escolar diminua e cresça a participação da criança nas escolas. Para Montessori 

(1965): 

 
Os problemas sociais da criança e do adulto estão integrados, mas também podem 

ser considerados separadamente, e a escola sustenta uma responsabilidade especial 

com a criança. A juventude é universalmente recrutada na escola para o exercito da 

vida.[..] Ele é uma materia rigida para ser moldada para a revelação de novas 

possibilidades humanas. (MONTESSORI,1965, p.122). 

 

Enfatizar que o acompanhamento da familia na escola é preponderante para ser 

analisado com ambos responsaveis pela educação atitudes e desenvolvimentos das crianças, 

junto a tarefas semestrais e questionamentos que surgem devido o contato da familia e da 

escola, podendo assim ser resolvida como foi afirmado acima, devido ao acompanhamento, 

ou melhor, a união da familia junto a escola. 

 

 

Considerações Finais 

 

 Dessa maneira,  partindo da perspectiva que a utilização de diferentes métodos de 

ensino pode corroborar para o processo de ensino aprendizagem do país. Defendemos a idéia 

da utilização do método montessoriano no contexto da educação pública, haja vista que 
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devido a experiência vivida através do estágio, pode-se notar-se a real modificação e 

contribuição do método para vida da criança e da familia, onde ambas possuem resultados 

significados no que se é vivido no presente e nas consequencias positividas no futuro.  

Entretanto, por ser um método desenvolvido apenas nas escolas da rede particular 

propoe-se a adoação do metodo na rede publica de ensino com meio de superar o nível de 

aprendizagem da rede pública uma vez que geralmente está possui um suporte menos 

adequado às necessidades do educando.  

Ressaltasse a importância da utilização do método montessoriano na educação 

infantil também na rede pública de ensino, visto que as utilizações de diferentes métodos 

contribuem de maneira significativa para a aprendizagem do educando. 

Evidenciasse também que a metodologia pode ser trabalhada com diferentes métodos 

seja ele Montessori ou tradicional e desenvolvido nas escolas públicas ou particulares. 

Contudo, ambas necessitam de um apoio, recursos governamentais e investimentos 

empresariais, respectivamente. Portanto, é primordial o conhecimento da sociedade em 

relação há diferentes métodos para facilitar o entendimento dos indivíduos e a implementação 

do método Montessoriano na rede pública da educação infantil. 

Desta maneira, a finalidade desse artigo voltou-se para gerar reflexões e interesse dos 

educadores a respeito do método Montessoriano. Simultaneamente, provocar mais 

conhecimentos na sociedade, aumentar o interesse na formação de educadores, ampliar a 

quantidade e qualidade para o acesso das crianças nas escolas, suscitar uma gestão 

democrática nas escolas na qual a educação não seja utópica e principalmente que o educador 

e o educando possam visualizar a educação de maneira ampla e como uma das principais 

soluções para os problemas de convívio e vivência relacionados à sociedade. 
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