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“As pessoas educam para a competição e 

esse é o princípio de qualquer guerra. 

Quando educamos para cooperarmos e 

sermos solidário uns com os outros, 

nesse dia estaremos a educar para paz.” 

Maria Montessori 



 

 

RESUMO  

Este trabalho tem como objetivo conhecer e analisar os principais fundamentos 
da Pedagogia proposta por Maria Montessori, no século XIX, e as possibilidades de 
adaptação ao contexto educativo contemporâneo, com ênfase na aprendizagem da 
Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental.  A pesquisa qualitativa foi 
baseada no estudo bibliográfico e no estudo de caso. Para isso, foram realizados 
estudos das ideias de Maria Montessori, considerando o contexto histórico da Itália e 
Europa no século XIX. Foram identificadas escolas de educação básica, cujas 
propostas pedagógicas estão baseadas nos Princípios Montessorianos, com o intuito 
de verificar como esses princípios vêm sendo interpretados nas práticas 
pedagógicas, em particular, no Ensino de Matemática. Além disso, foi desenvolvido 
um planejamento pedagógico pautado nos Princípios Montessorianos para o ensino 
de Produtos Notáveis (quadrado da soma e da diferença) em uma turma de 8º ano 
do Ensino Fundamental de uma Escola Pública Estadual de Caxias do Sul. Com 
base nos estudos realizados, foi possível concluir que os Princípios Montessorianos 
continuam válidos para a educação escolar no século XXI e, consequentemente, 
para o ensino de matemática, uma vez que valorizam o desenvolvimento da 
autonomia e o processo de construção dos estudantes. O professor é visto como o 
“adulto preparado”, que deve orientar as aprendizagens, buscar caminhos de 
aprendizagem flexíveis às necessidades dos estudantes, organizar o ambiente de 
ensino propiciando o acesso a materiais didáticos diferentes que despertem 
potencialidades de aprender.  Ao mapear as escolas montessorianas de educação 
básica em atividade no Brasil - todas elas de oferta na rede privada de ensino -,  a 
dificuldade de obter retorno das mesmas por meio dos recursos virtuais e o fato da 
maioria delas dedicarem-se exclusivamente à etapa da educação infantil e/ou anos 
iniciais do Ensino Fundamental foram alguns dos entraves para aprofundar esse 
mapeamento. A partir das informações obtidas com quatro escolas que se dedicam à 
oferta dos Anos Finais do Ensino Fundamental, foi possível concluir que os 
Princípios Montessorianos influenciam na organização curricular das escolas de 
modo significativo. Durante a execução do planejamento pedagógico, observou-se 
as facilidades e dificuldades enfrentadas pelos alunos, o envolvimento dos mesmos 
no levantamento de hipóteses, a partir da manipulação do material didático e a 
motivação deles na construção de cada etapa do trabalho proposto, bem como a 
importância da atuação do professor como “adulto preparado”. Portanto, esse 
trabalho propõe uma reflexão quanto à relevância da valorização dos conhecimentos 
históricos da Pedagogia em uma área de conhecimento específica, a Matemática, 
para que a escola cumpra com sua finalidade de existência: a formação da cidadania 
dos estudantes. 
 
Palavras-chave: Ensino de Matemática; Maria Montessori; Prática Pedagógica 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This work aims to understand and analyze the main foundations of Pedagogy 
proposed by Maria Montessori, in the 19th century, and the possibilities of adaptation 
to contemporary educational context, with emphasis on learning of mathematics in 
the final years of Primary Level.  A qualitative research was based on bibliographical 
study and case study. To this purpose, studies were carried out on the ideas of Maria 
Montessori, considering the historical context of Italy and Europe in the 19th century. 
Basic education schools have been identified, whose pedagogical proposals are 
based on Montessorians Principles, in order to verify how these principles have been 
interpreted in the pedagogical practices, in particular, in the teaching of Mathematics. 
In addition, we developed a pedagogical planning based on Montessorians Principles 
for the teaching of Notable Products (adding and diminishing square) in a class of 8th 
grade of Primary School of a public school in Caxias do Sul (RS/Brazil). Based on 
studies, it was concluded that the Montessorian Principles are still valid for school 
education in the 21st century and, consequently, to the teaching of mathematics, 
since it values the development of autonomy and the construction process of the 
students. The teacher is seen as the so called "prepared adult", who should drive 
learning, get flexible learning paths to the students‟ needs, organize the teaching 
environment by providing access to learning materials which awaken the potential of 
learn. When mapping the montessorians basic education schools in activity in Brazil - 
all of them also found on private network -, the difficulty to obtain return from them by 
means of virtual resources and the fact that most of them devote themselves 
exclusively to the stage of early childhood education and/or the early years of primary 
school were some of the obstacles to deepen this mapping. From the information 
obtained from four schools which are dedicated to the provision of the final years of 
primary school, it was possible to conclude that the Montessorians Principles 
influence the curriculum organization of schools significantly. During the execution of 
the pedagogical planning, we have observed the facilities and the difficulties faced by 
the students, their involvement in the survey with some hypotheses, from the 
manipulation of the didactic material and their motivation in the construction of each 
stage of the proposed tasks, as well as the importance of the role of the teacher as a 
"prepared adult". Therefore, this paper proposes a reflection to the relevance of the 
value of historical knowledge of pedagogy in a specific area of knowledge, 
mathematics, so that the school complies with its purpose: the formation of students' 
citizenship. 
 
Keywords: Mathematics Education; Maria Montessori; Pedagogical Practice 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao apresentar este trabalho considero importante relatar os motivos da 

escolha do tema abordado e como a obra de Maria Montessori tornou-se de 

particular interesse.  

Identifico uma ligação entre a minha trajetória estudantil e o pensamento 

montessoriano. Com o objetivo de estabelecer esse paralelo e apresentar tal 

alinhamento entre as minhas vivências e a pesquisa segue uma breve descrição de 

fatos de minha experiência pessoal que me despertam para o estudo da pedagogia 

montessoriana e, consequentemente, à realização do presente Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). 

Meu desejo em ser professora surgiu desde muito cedo, de modo que optei 

por cursar Licenciatura em Pedagogia. Mesmo sem concluir a minha licenciatura 

comecei a ter contato com as crianças do Ensino Fundamental- Anos Iniciais, assim, 

também surgiu meu interesse pela área da matemática. Refletia sempre como 

ensinar matemática de forma significativa para meus alunos. Portanto, após a 

conclusão do Curso de Pedagogia decidi cursar Licenciatura em Matemática, 

procurando aprender mais sobre essa área do conhecimento e sobre a docência. 

A partir da história de conhecimento acumulado e sistematizado pela área da 

Pedagogia, identifiquei o pensamento pedagógico da estudiosa médica italiana 

Maria Montessori (1870-1952) como potente para problematizar os processos de 

ensino e aprendizagem na matemática, especificamente, nos anos finais do Ensino 

Fundamental, pois Maria Montessori atribuiu grande importância ao Ensino de 

Matemática. 

Com a expansão do pensamento pedagógico da Escola Nova1, a educação 

passa a ser centrada na criança, então, surge a caracterização de uma educação 

centrada na criança. Montessori foi uma das representantes da Escola Nova e 

responsável por considerar a criança como protagonista da ação educativa, 

destacando-se em valorizar a relação entre a teoria e a prática (ROHRS, 2010). Seu 

estudo tem como foco principal despertar o interesse espontâneo no aluno, por meio 

                                                 
1
  Escola Nova foi um movimento realizado inicialmente na Europa e difundido em outros continentes, 
para a renovação das ideias de ensino (MOLON, 2015, p. 31). 
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da construção de materiais pedagógicos no qual os estudantes sintam-se desafiados 

e motivados a autodescoberta como motriz de suas aprendizagens (NOVAES, 

1992).  

A educação escolar brasileira contemporânea propõe objetivos amplos e 

complexos ao conceber a Educação Básica. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 1996 em seu Art. 3º, inciso II), a escola 

básica prevê como princípio da educação escolar “[…] Liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber” (BRASIL, 

1996). 

Conforme Deliberador (2008): 

 

As maneiras de divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, portanto, 
o saber sistematizado que cabe à escola ensinar, dizem respeito também 
aos métodos, às práticas pedagógicas, ao fazer do professor e da escola 
como um todo. A escola deve possibilitar a divulgação destes diferentes 
saberes através das mais diversas interações e manifestações culturais. 
(DELIBERADOR, 2008, p. 8) 
 

Zabala (1998), afirma que os alunos necessitam de uma série de estratégias 

metacognitivas para que possam desenvolver a tomada de consciência dos 

conhecimentos que vão adquirindo, assim como dos processos que realizam na 

aprendizagem. Ainda, Zabala (1998), reforça que para aprender é necessário um 

ambiente adequado, por meio de relações que predominam a aceitação, a 

confiança, o respeito mútuo e a solidariedade. Ainda como parte integrante 

indispensável da relação pedagógica, os professores são profissionais “incompletos” 

que necessitam permanentemente atualizar os seus saberes. 

Conforme relata Meirieu (2002), a pedagogia deve ser encarada como uma 

espécie de arte ou modelagem em que o educador deve trabalhar os materiais de 

que dispõe, usando ferramentas a que pode recorrer, possibilitando que quem 

aprende, aprenda bem e entenda o que aprende. Assim, cabe aos professores a 

compreensão de que a aprendizagem não ocorre de maneira linear, de acordo com 

os mesmos padrões, pois nem todos os estudantes assimilam da mesma forma, com 

a mesma facilidade. Então, há que estabelecer caminhos e alternativas para cada 

grupo de alunos.  
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Assim, com base nos estudos do campo da pedagogia (LIBÂNEO, 1999; 

MASETTO, 2003), entendo que a construção do saber não se dá apenas pela 

escolha e soma de técnicas de ensino variadas, e sim, envolve desenvolver nos 

estudantes a capacidade de aprender a refletir. Neste sentido, é muito comum ouvir 

os alunos dizer “não sou muito bom em matemática”, pois o aluno não consegue 

entender a matemática que a escola ensina, a transmissão de fatos e de conceitos 

apresentados como verdades absolutas e incontestáveis, sendo que, muitas vezes, 

é reprovado nesta disciplina, ou então, mesmo que aprovado, sente dificuldade em 

utilizar o conhecimento matemático “adquirido”. Para Dante (1994), 

 
O ensino de matemática fica quase que apenas nos níveis de informação e 
utilização de métodos e procedimentos, isto é, o aluno „aprende‟ a 
terminologia e as fórmulas e treina fazer substituições para resolver 
problemas de rotina. A matemática fica transformada em algo rígido, 
acabado, chato, sem finalidade. O aluno usa apenas a memória; não 
desenvolve as habilidades de extrapolar, resolver situações-problemas, 
raciocinar, criar. Não tem o prazer da descoberta. Ficam faltando elementos 
para o seu desenvolvimento integral. (DANTE, 1994, p. 14) 
 

A sociedade está cada vez mais globalizada e envolvida com as novas 

tecnologias, assim o conhecimento lógico e matemático torna-se indispensável para 

a concepção de um indivíduo capaz de tomar decisões conscientes e entender o 

funcionamento de seu mundo. Entre outros aspectos, a matemática atua como a 

linguagem que fundamenta as teorias que servem como base para a construção dos 

equipamentos tecnológicos tão comuns e importantes no desenvolvimento de nossa 

sociedade. Os professores devem incentivar a criação de ambientes de 

aprendizagens que propiciem a construção do conhecimento (DANTE, 2014).  

O desafio de contribuir com a educação que está em constante mudanças,  

leva o professor a exercer uma nova postura, deixa de ser um transmissor e assume 

o papel de estimulador dos processos, levando em consideração os erros como 

processo, motivando a busca do conhecimento para a construção da autonomia de 

pensamento e de ação, capacitando os alunos a exercerem o seu papel de cidadão 

do mundo (SANTOS, 2013). 

 De acordo com Libâneo (1999), 

 

O trabalho docente é atividade que dá unidade ao binômio ensino-
aprendizagem, pelo processo de transmissão-assimilação ativa de 
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conhecimentos, realizando a tarefa de mediação na relação cognitiva entre 
o aluno e as matérias de estudo. (LIBÂNEO, 1999, p. 88) 

 

O professor exerce importante papel no processo, mas de forma bem 

diferente da educação tradicional. Conforme esclarece Montessori (1965), 

 
[...] o que vimos é uma radical transferência da atividade que antes existia 
na mestra, e que agora é confiada, em sua maior parte, à memória da 
criança. A educação é compartilhada pela mestra e pelo ambiente. A antiga 
mestra „instrutora‟ é substituída por todo um conjunto, muito mais complexo; 
isto é, muitos objetos (os meios de desenvolvimento) coexistem com a 
mestra e cooperam para a educação da criança. (MONTESSORI, 1965, p. 
143) 

 
Neste cenário de mudanças configura-se uma nova dimensão para o 

professor. A estudiosa elenca como um dos Princípios Montessorianos “adulto 

preparado”2, para poder conduzir os outros pilares idealizados pela Montessori. 

Cabe ao professor estar preparado, propor situações provocando a construção do 

conhecimento, pois tudo que é ensinado deve ter um sentido para ela e não apenas 

reproduzir. Portanto, exercer papel de facilitador do processo, estar atento e 

observar as necessidades da criança. Meirieu (2002) chama atenção à importância 

das propostas pedagógicas de Montessori e questiona se realmente estão inseridas 

nas escolas. Para ele (1998), 

 

Quando alguma coisa não funciona, quando não somos capazes, não basta 
– ou raramente basta – aumentar a dose para que o êxito chegue. Fazer 
mais do que não se sabe não permite ultrapassar o fracasso, pode mesmo 
dar-lhe um caráter dramático: verificar que por mais que se obstine, que 
procure fazer e compreender nada de positivo acontece, a criança acaba 
por se sentir incapaz e baixa os braços. (MEIRIEU, 1998, p. 68) 
 

Ao encontro dessas indagações, traço como objetivo geral dessa pesquisa 

conhecer e analisar a pedagogia proposta por Maria Montessori para a promoção da 

Educação no século XXI, refletindo sobre as possibilidades de adequação de seus 

princípios, particularmente, com ênfase na aprendizagem da Matemática nos anos 

finais do Ensino Fundamental. Para isso, os objetivos específicos que foram 

traçados buscavam: 

                                                 
2
 “Adulto preparado” será melhor explanado no do Capítulo 2 do presente trabalho. 
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a) Realizar estudo bibliográfico das ideias de Maria Montessori, considerando 

o contexto histórico da Itália e Europa no século XIX; 

b) Investigar as contribuições de Maria Montessori para o Ensino de 

Matemática na época; 

c) Mapear escolas de educação básica no Brasil cujas propostas pedagógicas 

sejam baseadas nos Princípios Montessorianos, com o intuito de verificar 

como esses princípios vêm sendo interpretados nas práticas pedagógicas, 

em particular, no Ensino de Matemática; 

d) Desenvolver um planejamento pedagógico pautado nos princípios 

montessorianos no ensino de conceitos matemáticos junto a uma turma de 

anos finais do Ensino Fundamental. 

Neste contexto, o trabalho está dividido em 5 capítulos. O primeiro 

compreende a introdução do trabalho propondo uma visão geral da pesquisa. O 

segundo capítulo, apresenta o embasamento teórico e encontra-se dividido em 

subcapítulos com o intuito de contextualizar a vida de Maria Montessori, na Itália no 

final do século XIX; abordar os princípios que fundamentam toda sua pedagogia, 

traçar um mapeamento da localização das escolas que se nomeiam como 

montessorianas no Brasil e suas concepções pedagógicas. 

O terceiro capítulo explica sobre a metodologia utilizada para a realização 

deste trabalho, bem como os procedimentos adotados para o levantamento 

bibliográfico e análise do material pesquisado. 

O quarto capítulo, destinado à pesquisa de campo, está dividido em capítulos, 

relatando o desenvolvimento do planejamento pedagógico aplicado em uma turma 

do 8° ano do Ensino Fundamental, abordando o conceito de Produtos Notáveis 

(Quadrado da soma e da diferença), detalhando a proposta e a análise dos 

resultados. 

No quinto capítulo, apresento as considerações finais, ou seja, uma síntese 

dos principais elementos presentes nesta pesquisa em que verifico os objetivos 

alcançados com esse estudo e apresento as conclusões. 
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2 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E APRESENTAÇÃO DA BIOGRAFIA DE 
MARIA MONTESSORI 

 

Para apresentar Maria Montessori e para entender suas ideias, acredito ser 

necessária uma contextualização histórica do momento vivido pela Europa nos 

séculos XIX e XX, mais precisamente pela Itália, país onde Maria Montessori 

nasceu. 

Até o século XIX, a economia italiana era basicamente voltada para 

agricultura, o que havia eram produções artesanais, sendo que a partir da segunda 

metade do século citado, as pequenas oficinas abrem espaço para as grandes 

indústrias, baseadas nas máquinas. Com os avanços da ciência, a força produtiva 

não é mais exclusiva do homem, mas também realizada pelas águas do rio e, em 

seguida, pelo carvão mineral; a máquina passa a realizar várias operações que 

antes eram atribuídas aos homens. 

Essas mudanças também chegam à área da Educação. Para alguns 

pensadores da época, a Educação deveria ser para todos gratuita e garantida pelo 

Estado, além de ser laica. Pensa-se pela primeira vez na questão do trabalho, 

buscando-se superar a antiga separação entre escola e treinamento para o trabalho 

(MOLON, 2015). 

Para Oliveira (2007), 

 
A partir do século XIX, o conceito de cultura passou a significar tudo aquilo 
que o homem produz nas relações com outros homens, ou seja, a 
linguagem, símbolos, comportamentos, atitudes, valores, crenças, obras de 
arte e obras do pensamento. Enfim, tudo aquilo que, a partir da existência 
humana, tem um significado. (OLIVEIRA, 2007, p. 156) 
 

Neste momento, os artesãos em geral, largam suas oficinas e se tornam 

trabalhadores industriais. A partir desse momento, os proprietários das indústrias 

percebem que aquela massa de trabalhadores precisa ser capacitada para 

acompanhar a revolução tecnológica que estava acontecendo, e começa o problema 

das relações instrução-trabalho ou da instrução técnico-profissional, que será o tema 

dominante da pedagogia moderna, como traz Manarcorda (2002): 

 
Tentam-se, então, duas vias diferentes: ou reproduzir na fábrica os métodos 
“platônicos” da aprendizagem artesanal, a observação e a imitação, ou 
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derramar no velho odre da escola desinteressada o vinho novo dos 
conhecimentos profissionais, criando várias escolas reales, isto é, de 
coisas, de ciências naturais: em suma, escolas científicas, técnicas e 
profissionais. (MANARCORDA, 2002, p. 272) 
 

Segundo Manacorda (2002), em cada estado italiano vigoravam constituições 

diferentes, mas percebe-se a grande influência da Igreja Católica, visto que alguns 

certificados para ingresso em algumas universidades (em Genova, por exemplo) 

eram necessárias, entre outras coisas: certidão de batismo, certidão de boa conduta 

fornecida pelo padre de sua paróquia, certidão de assiduidade aos ofícios de sua 

paróquia e certidão de confissão mensal durante os últimos seis meses. 

Neste contexto o país começa a discutir novos Métodos de Ensino para os 

diferentes níveis de instrução.  As escolas infantis começavam a se espalhar. A partir 

do momento em que a instrução tende, embora lentamente, a universalizar-se e a 

laicizar-se, mudando destinatários, especialistas, conteúdos e objetivos, o “como 

ensinar” assume intensamente o centro do debate. 

A escola, para Saviani (1991), 

 

[...] surge como um antídoto à ignorância, logo, um instrumento para 
equacionar o problema da marginalidade. Seu papel é difundir a instrução, 
transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade e sistematizados 
logicamente. O mestre-escola será o artífice dessa grande obra. A escola se 
organiza, pois como uma agência centrada no professor, o qual transmite, 
segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos alunos. A estes, cabe 
assimilar os conhecimentos que lhes são transmitidos. (SAVIANI, 1991, p. 
18) 
 

Neste período, começa o entendimento de que a primeira infância deveria ser 

não somente protegida, mas também educada e instruída. Decroly3 defendia que a 

escola devia “preparar a criança para a vida, pela vida.” (ARAÚJO, 2004). 

No final do século XIX, a Europa encontra-se repleta de novidades em todos 

os setores e necessita de pessoas instruídas para manter o ritmo acelerado. A 

consequência é imediata e movimenta a área da Educação, provocando profundas 

indagações. Manacorda (2002) ressalta que se exige, de um lado, uma mudança 

das condições sociais para criar um sistema de instrução adequado e, de outro lado, 

                                                 
3
  Ovide-Jean Decroly (1871- 1932) foi um médico belga. Foi considerado um dos grandes 
renovadores da teoria educacional na infância, ao lado de contemporâneos como a italiana Maria 
Montessori. 
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um adequado sistema de instrução para poder mudar as condições sociais. 

Finalmente, em 1871, ocorre a tão esperada unificação italiana. 

Segundo Veloso (2003), no dia 31 de agosto de 1870, um ano antes da 

unificação, nasce Maria Montessori, em Chiaravalle, Província de Ancona, um 

vilarejo sem grandes aspirações e interesses para o progresso onde vivia uma 

população de artesões e pequenos proprietários de terra. 

Filha de Alessandro Montessori, um homem de princípios e hábitos 

conservadores, e Renilde Stoppani, uma mulher estudiosa, educada que adorava ler. 

Isso era um fato inusitado, pois na cidade em que viviam era motivo de orgulho 

saber escrever o nome (NICOLAU, 2005). Segundo Standing (1984, p. 21-22, apud 

MOLON, 2015, p. 26) em casa, a mãe acreditava na disciplina, o que não fez de 

Maria uma criança menos feliz, portanto, a  ela não era permitido fazer apenas 

aquilo que gostava. A pequena Montessori sempre se mostrou curiosa, cheia de 

ideias, líder e preocupada com os menos favorecidos. Frequentou uma escola 

pública. Embora seus pais quisessem que seguisse a carreira de professora, na 

infância já demonstrava interesse por matérias científicas e por volta dos 10 anos, 

pediu para ser transferida da escola de meninas que frequentava para uma escola 

de meninos, pois almejava ser engenheira e precisava aprender mais matemática do 

que lhe era proposto. Seus pais sugeriram que ela deveria lecionar o curso de 

Matemática, o que era praticamente a única carreira aberta a mulheres naquela 

época. Mas ela recusou categoricamente. Optou por estudar engenharia. Dedicou-

se ao curso técnico em engenharia, o que era bastante incomum para uma mulher. 

Entretanto, com o passar do tempo, passou a se sentir seduzida pela biologia, o que 

a fez decidir estudar medicina, deixando assim o curso de engenharia. 

Desde pequena se interessou pelas ciências e decidiu enfrentar a resistência 

do pai e de todos à sua volta para lecionar Medicina na Universidade de Roma. 

Segundo Nicolau (2005), em 1896, Montessori recebeu o título de doutora em 

Medicina e Cirurgia, tornando se a primeira médica italiana.  

Como reforça Standing (1984 apud MOLON, 2015), 

 

Maria Montessori lutou contra todas as opiniões contrárias, venceu as 
resistências, impôs-se pela sua forma de ser; fora conquistando o respeito 
de todos através de sua inteligência e coragem; havia nela um desejo de 
ver claramente os problemas, uma ânsia de servir a humanidade, um poder 
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de iniciativa que lhe preparavam uma carreira brilhante. (STANDING, 1984, 
apud MOLON, 2015, p. 28) 
 

Depois de sua formação, Montessori trabalhou na Psiquiátrica da 

Universidade de Roma, onde visitava com frequência o hospital para realizar 

estudos que eram encaminhados para clínicas de recuperação (TEZZARI, 2009).  

Nesse ambiente, passou a ter interesse pelas crianças mentalmente 

deficientes e pelo tratamento ofertado a elas no hospital. Veio então, a conhecer os 

trabalhos de Itard4, que no tempo da Revolução Francesa educou um menino de oito 

anos encontrado na selva vivendo entre os lobos, que ficou conhecido por Selvagem 

de Aveyron ou Menino Selvagem, e pela primeira vez praticara uma observação 

metódica do aluno (TEZZARI, 2009). 

Seu interesse pelos anormais5 levou-a ao conhecimento de alguns trabalhos 

que mostravam importantes observações e experiências pedagógicas realizadas 

com essas crianças. Foi o início de que precisava para que, depois, criasse suas 

próprias ideias sobre pedagogia. Montessori interessou-se pelos trabalhos de 

Séguin,6 que na época era muito conhecido pelas suas ideias relacionadas ao 

tratamento e à educação dos anormais. Montessori utilizou do material elaborado 

por Séguin para trabalhar com aquelas crianças “deficientes mentais” e obteve um 

ótimo resultado, pois todas se tornaram aptas a frequentar as escolas comuns. Ela, 

então, pensou que esse material poderia funcionar também com crianças normais. 

Segundo Standing (1984, apud MOLON, 2015), 

 

Apesar de ficar feliz com o resultado obtido, Montessori pergunta-se: como 
é possível alunos anormais fazerem testes comparáveis aos de alunos 
normais? Só havia uma explicação para tal fato: as escolas para normais 

                                                 
4
 Jean Itard (1774 – 1838) foi médico e psiquiatra francês, conhecido por seus estudos e experiências 

na educação de surdos e mudos (STANDING, 1984 apud MOLON, 2015, p. 28). 
5
  Usarei em todo trabalho alguns termos que, hoje em dia, poderão causar algum tipo de 
estranhamento ao leitor; caso de “anormal”, “desequilibrada”, “deficientes”, “idiota”, “infeliz”, etc. 
Termos que precisam ser lidos no contexto da época. Perceba que, para Montessori, os termos 
utilizados representam pessoas com algum tipo de doença no sistema nervoso ou, no caso de 
“idiota”, alguém sem conhecimento, ignorante devido a algum problema de natureza psíquica. E, 
para Montessori (1965), pessoas normais são aquelas que não possuem nenhum tipo de doença no 
sistema nervoso (STANDING, 1984 apud MOLON, 2015, p. 16). 

6
  Educador francês que viveu de 1812 a 1882, conhecido por desenvolver estudos sobre a criança 

mentalmente deficiente. Foi aluno de
 
Jean Itard. Entre suas obras, pode-se citar” Idiocy and its 

Treatment by Physiological Method” (1866) que foi um dos livros estudados por Maria Montessori e 
mencionado em sua obra Pedagogia Científica (1965).  
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estavam erradas, desorganizadas e com métodos que não funcionavam. E 
foi nesse momento que Maria Montessori começou seriamente seus 
estudos sobre Educação. (STANDING, 1984, apud MOLON, 2015, p. 16) 

 
Segundo Kramer (1988), no ano de 1903, matriculou-se na Faculdade de 

Filosofia de Roma. Estuda filosofia, pedagogia e psicologia experimental. Em 

dezembro de 1904, obtém a livre docência em Antropologia, tornando-se professora 

dessa cadeira na Faculdade de Ciências Físicas, Matemáticas e Naturais, da 

Universidade de Roma. Em 1899, Montessori assumi a direção da escola para 

deficientes mentais, em Roma, onde trabalhou por dois anos (POLLARD,1990). Teve 

grandes sucessos na educação, conseguindo alfabetizar crianças deficientes. 

No ano de 1907, uma empresa da área da construção civil, precisando de um 

local para que seus funcionários pudessem deixar seus filhos, propõe a Maria 

Montessori a construção e estruturação de um local para elas. Seria a oportunidade 

de que ela precisava para aplicar e, principalmente, evoluir suas ideias sobre 

Educação. A empresa cede o local e disponibiliza o resto necessário para que fosse 

inaugurada a primeira Casa dei Bambini, em San Lorenzo7 (Figura. 1): 

 

Figura 1: Primeira Casa dei Bambini - Roma 

 
      Fonte: <https://larmontessori.com/2013/07/30/a-vida-de-maria-montessori/> 
 

                                                 
7
 San Lorenzo é um bairro da periferia de Roma. 
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Com o trabalho realizado nas Casas, Montessori pode confirmar suas 

hipóteses que seu método (inicialmente destinado a crianças anormais) teria 

sucesso quando aplicado junto às crianças normais. 

Segundo Luzuriaga (1961), foi o início de uma revolução educacional, 

mudando os rumos da escola tradicional, que se ampliou, ao mesmo tempo se 

difundiu pelo mundo todo, mudando inclusive, a forma de tratamento, a atenção e a 

compreensão das crianças pelos adultos. Segundo Manacorda (2002, p. 307), 

“Montessori costumava dizer: „Homens que têm mãos e não têm cabeça e homens 

que têm cabeça e não têm mãos não têm lugar na comunidade moderna”. 

Em 1909, Maria Montessori publica seu primeiro livro, O Método da 

Pedagogia Científica como Aplicado à Educação Infantil na Casa das Crianças 

(POMBO, 2014). A própria autora resume: “[...] estas notas não têm outra finalidade 

senão a de expor os resultados de uma experiência que abriu, aos novos métodos, 

uma via prática.” (MONTESSORI, 1965, p. 9). 

Durante a realização deste trabalho, percebi a escassez de informações 

históricas sobre Montessori no Brasil, ou seja, há poucos registros sobre a chegada 

de seu pensamento na o país (RÖHRS, 2010). Conforme Avelar (1978) apud Rohrs 

(2010): 

 

[...] o Doutor Miguel Calmon Dupin e Almeida divulgou as ideias de 
Montessori na Bahia com a palestra “As promessas e os resultados da 
pedagogia moderna”, sendo que, em 1924, ele obteve a permissão da 
própria Montessori para publicação de seu livro “A pedagogia científica: a 
descoberta da criança” no Brasil. (ROHRS, 2010, p. 40).  
 

Outro grande marco das ideias de Montessori no Brasil, segundo Ratacheski 

(1953), tratou-se da inauguração, em 1911, em Curitiba da escola “Emilia Eriksen”, 

sendo designada a educadora Joana Falace Scalco recém-chegada da Europa, para 

coordenar. De acordo com Ratacheski, (1953), 

 
[...] Joana Falce Scalco, muito jovem ainda, trazendo na alma o desejo 
incoercível da juventude, que sempre se inclina pelas inovações, mesmo 
revolucionárias como as de Montessori, empolgou-se com o movimento 
levando para o “Emília Ericksen” todo seu idealismo e juventude que 
consagrou ao novo método. Por isso esse jardim é o marco de uma nova 
era no ensino paranaense. Dali se irradiou para todo o Estado a nova 
orientação. (RATACHESKI, 1953, p. 25) 
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Os primeiros movimentos montessorianos se propagaram por alguns estados 

brasileiros e mantiveram sua grande concentração nas cidades do Rio de Janeiro e 

São Paulo, onde foi criada a Associação Brasileira de Educação Montessori8 

(ABEM). Após um tempo foram surgindo algumas escolas montessorianas no Brasil, 

porém, de maneira diferente do contexto europeu, onde essas foram voltadas às 

classes menos favorecidas. No Brasil, devido as peculiariedades dos Princípios 

Montessorianos, essas escolas se restringiram a iniciativa da rede privada de 

ensino. Para Röhrs (2010): 

 

[...] o requinte do método montessoriano, que demanda material 
especializado, formação de professores para sua aplicação, espaço amplo e 
adequado para as atividades propostas, encontrou condições de inserção 
quase somente nas escolas privadas destinadas às classes mais 
favorecidas da sociedade brasileira. (RÖHRS, 2010, p. 41) 

 

Entretanto, isso não minimiza a grande relevância da estudiosa e dos 

Princípios Montessorianos para a área da educação no Brasil. 

Segundo Rohrs (2010), as escolas de educação infantil são as mais 

recorrentes do uso do método montessoriano, embora, Montessori não se restringe 

à educação de crianças pequenas; ela também desenvolveu pesquisas envolvendo 

crianças mais velhas e a família, conjugando teoria e prática e desenvolvendo uma 

pedagogia científica baseado na experiência. 

 

2.2 PILARES MONTESSORIANOS9 

 

A “Pedagogia Montessoriana” é o resultado de pesquisas científicas e 

empíricas desenvolvidos pela médica e estudiosa Maria Montessori.  Sua base é o 

conhecimento da criança e seu desenvolvimento se dá de acordo com as leis do 

crescimento do corpo e da mente, isto é, a formação da estrutura psíquica da 

criança desenvolve-se a partir de uma força interior, o amadurecimento intelectual da 

criança se dá na relação com o mundo, à medida que sua maturação biológica 

evolui (MONTESSORI, 1965). 

                                                 
8
 Site da ABEM: <http://www.montessoribrasil.com.br/#!0>. 

9
  Estes pilares foram redigidos a partir das informações disponíveis no site 

<https://larmontessori.com/o-metodo/>. Acesso em: 10 mar. 2017. 

https://larmontessori.com/o-metodo/
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Ela entendia a educação como ajuda e proteção para a vida, ou seja, a 

educação está a serviço da vida enquanto respeitar suas leis naturais. Então, a partir 

desse viés pode-se concluir que a educação deve começar no nascimento. 

Segundo Frescki e Haas (2017), 

 
[...] esses pilares influenciam no modo como propôs a organização didática 
do seu método de ensino, por meio das experiências realizadas com os 
grupos de escolares, pois entendia que as crianças deveriam ter liberdade 
de escolha e que um adulto preparado ao observar e acompanhar o 
processo de desenvolvimento da criança deveria interferir o menos possível, 
jamais realizando para a criança o que ela pode fazer sozinha. (FRESCKI; 
HAAS, 2017, p. 8-9) 

 

Montessori em seu livro “A criança” (s. d),  relata que o rei Vittorio Emmanuele 

III da Itália definiu o século XIX como século da criança. Segundo Montessori iniciou-

se um movimento social a favor da infância, não apenas voltado para a higiene 

infantil, mas também para a valorização da individualidade de cada criança. 

Montessori (s.d.) afirma: 

 
É muito provável que tais alusões, quase intuições proféticas, refletissem as 
impressões suscitadas pela ciência que, na última década do século 
anterior, mostrara a criança sofredora, mortalmente atacada por moléstias 
infecciosas – dez vezes mais que os adultos – e revelara a criança vítima da 
tortura da escola. Ninguém, porém, foi capaz de prever que a criança 
guardasse em si própria um segredo vital que poderia desvendar os 
mistérios da alma humana, que trouxesse dentro de si uma incógnita 
indispensável para oferecer ao adulto a possibilidade de solucionar seus 
próprios problemas individuais e sociais. Este ponto de vista poderá 
transforma-se no alicerce de uma nova ciência que se dedique a pesquisar 
a infância, cuja influência poderá fazer-se sentir em toda a vida social do 
homem. (MONTESSORI, s.d., p. 16) 

 
 A pesquisadora, com sua pedagogia, buscava proporcionar o 

desenvolvimento da criança em sua plenitude e também o seu desenvolvimento 

espiritual.  Segundo Montessori (s.d., p. 15), “é o espírito da criança que poderá 

determinar qual será o verdadeiro progresso humano e, talvez, o início de uma nova 

civilização”. A autora utiliza ainda uma metáfora que cada criança possui um 

“embrião espiritual”10 vivo, com possibilidades, pronto para crescer espiritual, moral e 

                                                 
10

  Segundo Maria Montessori( s.d., p. 45) diz que a criança é“ um embrião espiritual”, já que sua 
formação resultará  na construção do adulto que há de ser, que para expressar precisa se 
desenvolver.  
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psicologicamente, destacando cada vez mais a importância de um estudo sobre a 

criança. 

 A médica Montessori (s.d.) relata que: 

 

O problema social da infância é como uma pequena planta que mal brotou 
do solo e que atrai pela sua frescura. Constataremos, porém, que esta 
planta possui raízes resistentes e profundas, difíceis de extirpar. É preciso 
escavar, escavar profundamente, para descobrir que tais raízes se 
espalham em todas as direções e se estendem longe, como um labirinto. 
Para arrancar a planta seria necessário remover toda terra. (MONTESSORI, 
s.d., p. 11) 

 
 

As “raízes” citadas por Montessori (s.d) são a representação do contexto 

histórico da humanidade. Segundo a estudiosa, o homem não tinha entendimento da 

criança e do adolescente. O antídoto não seria mudar o adulto, mas sim fazer com 

que ele busque o remédio para tal entendimento. Quando uma criança vem ao 

mundo não se trata de apenas um corpo material e sim de um novo integrante que 

necessita de um ambiente natural onde será acolhida e auxiliada e não deixado no 

abandono, ressaltando a importância da educação desde a infância. Segundo ela, a 

criança ao nascer possui características naturais, que rapidamente se modificam ao 

entrar em contato com o ambiente. Segundo Montessori "o ser que nasce não é 

apenas um corpo material [...] traz em si o padrão de instintos psíquicos" (s.d., p. 

27). 

No entanto, para a médica o ambiente tem um papel importante, 

especialmente logo após o nascimento da criança. O ambiente onde está o recém-

nascido é essencial. Dessa forma, o ambiente adulto não é o ambiente mais 

apropriado para a criança, embora o adulto também faça parte do ambiente. Assim, 

a criança começa a se tornar núcleo, por considerá-la como ser incompleto e 

imperfeito, que precisa ser educado. 

Identifico sintonia entre a pedagogia montessoriana e a teoria piagetiana, uma 

vez que Piaget (1977) relata que o processo cognitivo está baseado em um 

ambiente no qual a criança possa voluntariamente realizar experiências de 

construção de conhecimento. Assim, a aprendizagem é um processo intenso, que 

surge por meio do desenvolvimento de processos mentais necessários à construção 

deste conhecimento, os quais deve ter sentido no contexto onde a criança está 
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inserida. Segundo Piaget (1977) a criança aprende quando consegue assimilar, pois 

a aprendizagem é um processo de assimilação de determinados conhecimentos e 

modos de ação física e mental, organizados e orientados no processo da 

aprendizagem. 

Por meio do ambiente, de maneira lúdica, a criança analisa as coisas e as 

impressões, sendo que a organização espacial deve proporcionar sensação de 

harmonia e ordem proporcionando estímulos a novas conquistas. Segundo 

Montessori (s. d) a criança é dirigida por uma “força misteriosa”, admiravelmente 

grande, que pouco a pouco ela representa, assim se torna homem e se faz homem 

por meio de suas mãos, pela sua experiência: primeiro através da diversão e, em 

seguida, através do trabalho.  

Montessori relata que o primeiro ponto é a descoberta da criança e de como 

ela aprende; daí decorre o princípio da preparação do ambiente ativo, com 

possibilidades de escolha e material especializado para desenvolver as diferentes 

fases da infância.  A preparação desse ambiente é de responsabilidade do adulto, 

pois ele faz a apresentação desse ambiente e dos materiais para a criança.  

Conforme Batista (2011, p. 15) a partir da observação da ação natural das 

crianças e suas necessidades como seres integrais Montessori organizou os 

Princípios Montessorianos, os quais estão sendo utilizado em muitas escolas ao 

redor do mundo, desde o berçário até o ensino médio. Montessori fundamenta seus 

Princípios em três principais pilares: autoeducação, educação cósmica e a educação 

como ciências, formando assim um triângulo, em torno do qual é construída toda a 

prática montessoriana, conforme representado na Figura 2.  

 

Figura 2: Três principais Pilares Montessorianos 

 
                   Fonte: Arquivo pessoal. 
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A estudiosa entendia por autoeducação a capacidade inata da criança de 

aprender de forma autônoma. Ela gosta de observar o mundo à sua volta e busca a 

todo momento compreendê-lo. Para isso, o ideal é proporcionar um ambiente 

adequado e oferecer materiais interessantes para que a criança possa se 

desenvolver de acordo com seu ritmo e interesse. 

A “educação cósmica” trata da melhor forma de auxiliar a criança a entender o 

mundo. Cosmos significa “ordem”, levando isso em consideração, o educador que 

utiliza o método Montessori precisa auxiliar a criança produzir conhecimento de 

forma organizada, sempre estimulando sua imaginação e explicando que tudo no 

universo tem um porquê e que ela deve estar consciente de que possui um papel 

importante na manutenção e melhora do mundo. 

E educação como ciência é a maneira de compreender a criança e seu 

fenômeno educativo. Nesse pilar, o professor utiliza o método científico amparado 

nas observações, formulações de teorias e hipóteses para entender a melhor forma 

de ensinar cada criança e também para checar a eficácia de seu trabalho no dia a 

dia. 

Para completar esses pilares, nos quais a criança atua como protagonista do 

seu aprendizado, faz-se necessário um adulto, preparado, que tenha como função 

principal estabelecer ou ser o elo entre o ambiente e a criança, um orientador. 

O ambiente preparado: seja em casa ou na escola, é um local preparado para 

que a criança desenvolva sua autonomia e liberdade. Este ambiente precisa atender 

as necessidades biológicas e psicológicas, ou seja, que a mobília tenha o tamanho 

adequado para ela e que os materiais para seu desenvolvimento estejam de fácil 

acesso para que ela possa pegar sempre que quiser. 

 O adulto preparado: é o nome do profissional na abordagem de Montessori 

que auxilia a criança em seu desenvolvimento. O mesmo deve conhecer 

cientificamente as fases do desenvolvimento infantil e, através da observação e de 

ferramentas educativas comprovadas, guiar a criança no seu aprendizado da melhor 

maneira possível.  
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A criança equilibrada: é qualquer criança em seu desenvolvimento natural. 

Utilizando um ambiente adequado e com a ajuda de um adulto preparado, a criança 

tem espaço para se expressar e aprender livremente. 

Os pilares devem ser trabalhados pensando no desenvolvimento da criança 

de forma integral e em harmonia. Para Maria Montessori (1965), os resultados 

positivos dessa abordagem podem ser notadas nas crianças durante o 

acompanhamento minucioso do processo educacional.  

Embasada em seus estudos, Montessori idealizou um conjunto de materiais 

manipuláveis que tem como proposta ajudar no desenvolvimento e construção do 

conhecimento da criança. Segundo Montessori “o material é o mestre que não se 

cansa: objetivo e explícito, um revisor que não traumatiza e sim encoraja porque tem 

por função o aprender e não o julgar.” (ALMEIDA, 2005, p.169) 

Montessori elabora vários materiais que exploram conceitos matemáticos, 

conforme mostra a Figura...., temos alguns materiais montessorianos: encaixes 

sólidos, barras vermelhas e azuis, visão de conjuntos, trento, material dourado, 

fusos. 

 
Figura 3: Materiais criados por Maria Montessori11 

 
Fonte:< https://bruinsmontessori.com/products/mathematics.html> 

 

                                                 
11

 Disponível no site: < https://bruinsmontessori.com/products/mathematics.html>. Acesso em 10 de nov. 

https://bruinsmontessori.com/products/mathematics.html
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Materiais que permitem o reconhecimento das formas básicas, o 

estabelecimento de graduações e proporções, comparações, induzem a contar e 

calcular, etc. (HOFSTATTER, 2012) 

 Assim, os Princípios Montessorianos basearam-se na construção da 

personalidade da criança através do trabalho, do ritmo próprio, da liberdade, da 

ordem, do respeito e da normalização. (ALBURQUERQUE, 2010) 

 

 

2.3 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO EM BANCOS DE PESQUISAS 
ACADÊMICAS 

 

 

Realizando pesquisas em bancos de dados da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (URGS) e também no Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), a fim de encontrar literaturas que investiguem 

práticas montessorianas com crianças e adolescentes com foco na área de 

matemática, poucos trabalhos foram encontrados. 

Iniciei a pesquisa utilizando como descritores para a busca, palavra 

“Montessori”, o que resultou em 17 trabalhos. Em sua maioria artigos. Filtrei a 

pesquisa, utilizando as palavras “Montessori” e “matemática”, encontrei 3 trabalhos. 

Continuando a filtrar a pesquisa, utilizando as expressões “Montessori”, 

“Matemática” e “anos finais do Ensino Fundamental”, o número de trabalhos foram 

apenas 2. 

O Quadro 1, mostra o mapeamento de 12 pesquisas consideradas relevantes 

para o presente trabalho de conclusão de curso nos diferentes bancos de pesquisa. 

 

Quadro 1 - Mapeamento das produções acadêmicas em diferentes 

bancos de pesquisa 
(continua) 

Banco de Teses e Dissertações 
CAPES 

(6 trabalhos) 

Portal de 
Periódicos 

CAPES (2 artigos) 

Catálogo Online-
SABI/UFRGS 
(7 trabalhos) 

ALBURQUERQUE, Marlos 
Gomes de (2010) 

CESÁRIO, Priscila 
Menarin (2007) 

AMARO, Maria Magdalena 
Schommer (2010) 

BATISTA, Maria de Fátima 
Morgado Cortez (2011) 

SILVA, Samanta 
Stein Da (2014) 

SILVESTRIN, Patrícia (2012) 

HOFSTATTER, Carla Regina  BRANDÃO, Daniela Filipa 
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(2012) Soares (2012) 
SILVA, Márcia Pereira da (2014)  DALCIN, Andréia (2013) 

SANTOS, Evelaine Cruz (2015)  
ARAÚJO, Alberto Filipe 
Ribeiro de Abreu (2014) 

MOLON, João Vicente (2015)  
SILVA, Samanta Stein Da 

(2014) 
  MOLON, João Vicente (2015) 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Os trabalhos destacados no Quadro 1 apresentam alguma relação com os 

Princípios Montessorianos. A seguir, apresento, de modo objetivo, as principais 

contribuições desses estudos, com o intuito de sistematizar o caminho feito por 

pesquisadores que me antecederam quanto às contribuições do pensamento 

montessoriano à educação escolar e, em especial, à educação matemática. 

Cesário (2007) busca compreender o verdadeiro papel do professor, 

apresentando Montessori como fonte de pesquisa.  Conclui sobre a importância do 

aperfeiçoamento profissional, pois o docente precisa de um grande domínio, pois ele 

não só ensina, mas colabora na inserção  da criança no contexto vivido. 

Molon (2015) em sua dissertação descreve as possibilidades de enfatizar os 

Princípios Montessorianos para os anos finais do Ensino Fundamental, em especial, 

para o ensino da Matemática. Elabora práticas pedagógicas envolvendo conteúdos 

matemáticos buscando uma articulação com o pensamento de Montessori. 

Silvestrin (2014) realiza um estudo de caso em uma escola situada em Porto 

Alegre, que segue os Princípios Montessorianos, buscando identificar como ocorre a 

inclusão escolar nesse local. Relata que os Princípios Montessorianos continuam 

presentes nos dias atuais como forma de promover a educação inclusiva, levando 

em consideração a necessidade de um currículo flexível, considerando os diferentes 

ritmos. 

Araújo (2014) fala sobre o pensamento educacional de Maria Montessori e as” 

ressonâncias da criança divina.”12 Inicia falando das ideias de Olivier Reboul,13 e 

posteriormente, Maria Montessori no centro da Educação Nova. E, por fim relata 

                                                 
12

 “Criança Divina”, enquanto figura iniciática e messiânica poderosa, possui, entre outros, os 
seguintes atributos: ela é mediadora, ela é profeta, ela é visionária, ela conhece os segredos do 
mundo (ARAÚJO, 2014, p. 5). 

13
  Olivier Reboul foi o primeiro filósofo da educação, senão mesmo o único, a tratar explicitamente 

da relação entre o sagrado e a educação (ARAÚJO, 2014, p. 3). 
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sobre a “criança divina”. 

Silvia S. S (2014) realiza uma pesquisa bibliográfica sobre a pedagogia 

proposta em séculos passados e como estaria sendo disseminada em pleno século 

XXI pelas escolas, baseando-se nas obras da autora Montessori. Conclui que os 

princípios de Montessori são válidos como referências para as escolas de hoje, 

porque eles estão pautados na individualidade, liberdade e atividade, 

correspondendo as transformações educacionais vividas. 

Silvia M. P. (2014) em sua pesquisa desenvolvida faz uma abordagem 

qualitativa analisando o documento referente à proposta pedagógica do Centro 

Educacional Maria Montessori, em São José (SC), visando as contribuições dos 

Princípios Montessorianos para o espaço. Concluiu que a escola  está em processo 

de adequação à pedagogia montessoriana, citando algumas limitações dos espaços 

escolares . 

Brandão (2014) escreve em seu artigo sobre os Princípios Montessorianos 

aplicados a crianças com dificuldades neurológicas de aprendizagem, relatando que 

embora haja poucas evidências de estudos realizados sobre esse assunto, é 

possível afirmar que algumas crianças apresentaram melhorias significativas após 

seu contato com os Princípios Montessorianos para o desenvolvimento intelectual. 

Dalcin (2013) apresenta um projeto de música, utilizando sinos para 

aprendizagem de matemática, a partir a proposta montessoriana. Realizou em uma 

escola estadual de Porto Alegre em uma turma de 3° ano, tomando como referência 

o livro “Pedagogia Científica”. Concluiu quanto à grande aprovação por parte dos 

alunos a respeito da proposta realizada, sendo que os estudantes chegaram a 

conclusão que a matemática não se limita apenas aos cálculos. 

Hofstatter (2012) analisa uma escola situada em Florianópolis, onde foi 

implantado o modelo montessoriano. Em sua pesquisa relata sobre as principais 

mudanças ocorridas no espaço escolar após o modelo. Buscou informações nos 

documentos da escola e por meio de entrevista com a equipe diretiva da escola. 

Conclui sobre a importância da reorganização dos espaços escolares, com o intuito 

de torná-los mais atraentes e amplos.  

Batista (2011) relata em seu trabalho uma preocupação com a formação dos 

professores montessorianos frente a poucas informações e preparação que existe 
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sobre esse modelo. Afirma que o professor deve estar sempre atento e esperar o 

momento correto para intervir, respeitando o processo de aprendizagem do aluno. 

Albuquerque (2010) desenvolveu software educativo direcionado para a 

matemática dos anos finais do Ensino Fundamental denominado „Raízes‟, propondo 

a aprendizagem de conceitos de raízes quadradas, cúbicas; salienta que o software 

proposto agrega os Princípios Montessorianos, pois o aluno é protagonista da 

construção do seu próprio conhecimento. 

Amaro (2010) relata em seu trabalho de conclusão de estágio curricular uma 

investigação que realizou em uma escola montessoriana, onde observou crianças 

entre três anos de idades, com o objetivo de entender como acontecia o 

desenvolvimento da linguagem gráfica dessas crianças. Conclui que através dos 

materiais criados pela educadora as crianças, conforme seus ritmos de 

aprendizagem individuais, vão realizando descobertas e conquistando a linguagem 

gráfica de um modo espontâneo. 

Os trabalhos citados foram de forte relevância para a elaboração da minha 

pesquisa por possibilitar a reflexão acerca de diferentes interpretações das ideias de 

Montessori, conforme os objetivos de cada pesquisador.  

A quantidade de trabalhos voltados aos Princípios Montessorianos com 

ênfase à aprendizagem da Matemática do Ensino Fundamental- Anos Finais 

identificados foram apenas Molon (2015) e Alburquerque (2010). Em síntese, nesses 

trabalhos encontrei os Princípios Montessorianos, aos quais me detive no decorrer 

da minha pesquisa, o que por sua vez, teve importância significativa para a 

construção do tema que me propus. 

 

 
2.4 LEVANTAMENTO DAS ESCOLAS MONTESSORIANAS NO CONTEXTO 

BRASILEIRO 

 

Segundo a OMB14, no Brasil existem 4 escolas que oferecem o Ensino 

Fundamental- Anos Finais: a Escola Sigma (Lages, SC), a Escola Aldeia (Rio de 

Janeiro, RJ), Escola Ativa ( Feira de Santana, BA), a Escola Prisma ( Juazeiro, BA) e 

                                                 
14

  Estas escolas foram elencadas a partir das informações encontradas nesse site 
http://omb.org.br/omb/escolas.  Acesso em 15 de agosto. 

http://omb.org.br/omb/escolas
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a  Escola Meimei (Vila Isabel, RJ). A última citada estendeu seu ensino até o Ensino 

Médio.  

 Dentre essas, destaco a Escola Meimei e a Escola Ativa, que gentilmente 

responderam aos meus e-mails, sendo que apenas a última escola citada forneceu o 

documento referente ao Regimento Escolar da instituição que passou a ser dado 

relevante para essa pesquisa.  

Conforme documento do Regimento Escolar da Escola Ativa e sites visitados 

das Escola Meimei, Aldeia, Prisma e Ativa foi possível levantar mais alguns 

pressupostos que me auxiliaram compreender a prática pedagógica inspirada em 

Maria Montessori. 

A Meimei Escola localizada no Rio de Janeiro, conforme Figura 4, conta com 

amplos espaços, salas de aulas pensadas no “ambiente preparado”15 , refeitório, 

cozinha, pátio amplo, laboratório, um espaço pensado no desenvolvimento 

espontâneo da criança, exerce a proposta montessoriana a 4 décadas. 

 

 

Figura 4: Fachada da Escola Meimei 

 
                      Fonte: <http://www.meimeiescola.com.br/> 

 

A Escola Meimei, traz como missão: 

 

[...] nos dedicamos a auxiliar no desenvolvimento humano, da Educação 
Infantil ao Ensino Médio, através de uma prática educational reflexiva, 

                                                 
15

  Maiores esclarecimentos, consultar site: <http://www.meimeiescola.com.br/blog/benefcios-do-
sistema-montessori-para-o-aluno>.  Acesso em: 28 out. 2017. 

http://www.meimeiescola.com.br/
http://www.meimeiescola.com.br/blog/benefcios-do-sistema-montessori-para-o-aluno
http://www.meimeiescola.com.br/blog/benefcios-do-sistema-montessori-para-o-aluno
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dinâmica, que cultiva a curiosidade, a solidariedade, a ética, o respeito à 
diversidade, em todas as fases do educando, de acordo com a proposta do 
Sistema Montessori de Educação. (MEIMEI, Missão e valores da Escola 
Meimei.[online])

16 
 

 

Atende todas as etapas da Educação Básica e tem como objetivo principal do 

Ensino oportunizar aos estudantes “pensarem por si próprios, a desenvolverem o 

raciocínio lógico, habilidades de pesquisa e comunicação e pensamento crítico” 

(MEIMEI, Missão e valores da Escola Meimei. [online]).  

Ressalta como diferencial o Método Montessoriano e duas atividades 

integradas ao método: robótica na educação17 e banco da solidariedade18. A Escola 

Meimei também possui um blog19 destinado à Matemática, onde fundamenta o 

ensino da matemática com base nos materiais pedagógicos elaborados por Maria 

Montessori. O ensino de matemática proposto no blog citado leva em consideração o 

desenvolvimento humano, valoriza a compreensão, não a memorização, e introduz 

conceitos de maneira concreta com métodos práticos de ensino”. (MEIMEI, Blog da 

Meimei Escola [online]).20  

A Escola Ativa atende as etapas da Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, localizada em Feira de Santana, considerada a segunda 

cidade do estado mais populosa. Conforme Figura 5, onde apresenta sua ampla 

estrutura. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Disponível em: <http://www.meimeiescola.com.br/missao-e-valores>. Acesso em: 03 out. 2017. 
17

 É um ambiente interdisciplinar onde o aluno, sujeito do processo, constrói maquetes animadas 
controladas pelo computador. 

18
 A consciência de que, enquanto escola, precisamos gerar possibilidades para nossos alunos 

vivenciarem situações reais de atuação social nos fez, há mais de 20 anos, criar o Banco da 
Solidariedade (MEIMEI, Banco da solidariedade. [online]. Disponível em: 
<http://www.meimeiescola.com.br/aconteceu/banco_solidariedade>. Acesso em: 03 out. 2017. 

19
  Para maiores esclarecimentos, consulte: <http://www.meimeiescola.com.br/blog/montessori-e-a-

matem%C3%A1tica-conceitos-abstratos-ensinados-na-pr%C3%A1tica>.  
20

 Disponível em: <http://www.meimeiescola.com.br/blog>. Acesso em: 03 out. 2017. 

http://www.meimeiescola.com.br/missao-e-valores
http://www.meimeiescola.com.br/blog/montessori-e-a-matemática-conceitos-abstratos-ensinados-na-prática
http://www.meimeiescola.com.br/blog/montessori-e-a-matemática-conceitos-abstratos-ensinados-na-prática
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Figura 5: Fachada da Escola Ativa 

 
            Fonte: <http://ativamontessoriana.com.br/site/historia.htm> 

 

Adota os Princípios Montessorianos há 40 anos, nomeando-se como 

“diferencial em educação” através de uma “proposta pedagógica compatível com as 

exigências atuais, alicerçada na filosofia montessoriana que pensa a educação 

como processo de formação global do homem, como ser cognitivo, afetivo e social”.  

(SARKIS, s.d) 

Sua organização curricular é diferenciada, em torno de três grandes áreas 

que são específicas da abordagem de Montessori: 

a) Educação para a Vida Prática ou Desenvolvimento Social; 

b) Educação Sensorial ou Desenvolvimento dos Sentidos; 

c) Educação Cósmica - Uma modalidade mais abrangente de conhecer e 

interagir com o Universo. 

A organização das turmas na metodologia montessoriana ocorre de maneira 

agrupada21, por idade. Com ambientes atrativos para cada agrupamento, conforme 

Figura 6: 

 

 

 

 

                                                 
21

  Nido- crianças 4 meses a 2 anos. Agrupada I- crianças 2 a 3 anos. Agrupada II- crianças 4 a 5 
anos. Agrupada III- crianças 6 a 7. Agrupada IV- crianças 8 a 9 anos. Agrupada V- 5° e 6° ano. 
Agrupada VI- 7° e 8° ano. Agrupada VIII- 9° ano. Esses dados foram retirados das páginas virtuais 
das escolas. 

http://ativamontessoriana.com.br/site/historia.htm
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Figura 6: Ambientes Montessorianos 

 
       Fonte: <http://www.meimeiescola.com.br/nossos-ambientes> 

 

Para propor essa organização curricular diferenciada, a escola baseia-se na 

Lei de Diretrizes e Bases Nacionais 9.394/96, que no Título V, Capítulo II, Seção I, 

Art. 23 diz que: 

 

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-
seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 
forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomenda. (BRASIL, 1996) 
 
 

O ano letivo está dividido em três ciclos, cada ciclo compreende a uma 

pontuação a ser alcançada pelo aluno, caso não atingir essa pontuação que deverá 

totalizar no final do primeiro e segundo ciclo o mínimo 60%, o aluno se submeterá a 

recuperação paralela. Cabe ao aluno desempenhar atividades do ciclo anterior no 

ciclo seguinte, tais como trabalhos, atividades coletivas e avaliações. Os trabalhos 

escolares22 estão divididos em quatro (04) Unidades, sendo duas (02) no 1º 

                                                 
22

  Pesquisas, estudo dirigido ou independente, assim como aulas práticas e expositivas preparadas 

 

http://www.meimeiescola.com.br/nossos-ambientes
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semestre e duas (02) no 2º semestre. Cada um destes sistemas deverá ser utilizado 

de acordo com a necessidade apresentada pela maioria do grupo. Os métodos 

utilizados deverão estimular no aluno, a responsabilidade, a cooperação e a 

autoconfiança. 

A verificação do rendimento escolar ocorre como um processo contínuo, 

valorizando seus erros como parte integrante e sua aprendizagem, não havendo 

competição entre os alunos e pelo acompanhamento da prática pedagógica, 

permitindo identificar e analisar os níveis de desenvolvimento do aluno, através da 

aplicação de instrumentos diversificados como: pesquisas, experiências, relatórios, 

trabalhos em equipe, ficha de exercícios, projetos de longo prazo, participação em 

seminários e debates, e autoavaliação.  A escola considera que a prova não é um 

instrumento de avaliação confiável. Ela não pode ser o único veículo de avaliação. A 

avaliação é um subsídio para o professor identificar as dificuldades apresentadas 

pelos mesmos, criando assim estratégias que permitam o real entendimento. 

As aulas ocorrem em diferentes espaços, conforme mostra Figura 7, abaixo.  

 

Figura 7: Aula de Campo no Museu de Astronomia e Ciências e Afins (MAST) 

 
  Fonte: <http://www.meimeiescola.com.br/aconteceu/topic/atividades> 

 

                                                                                                                                                         
pelos regentes de classe num atendimento individualizante e socializante. 
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O programa proposto abrange vários projetos e experiências 

extracurriculares. São estimulados a desenvolver projetos voluntários, assim, 

desenvolvendo sua autoconfiança e autonomia. 

A Escola Prisma, localizada na cidade de Juazeiro na Bahia aborda o modelo 

pedagógico de Montessori há 22 anos. Relata que sua “missão vai muito além de 

estimular boas notas. Nos dedicamos, principalmente, a formar cidadãos cristãos, 

criativos e engajados com um mundo mais humano e ambientalmente sustentável.” 

(PRISMA, escola. s.d). Seu currículo com base nos Referenciais Curriculares 

Nacionais e na Lei Diretrizes e Bases dá ênfase ao desenvolvimento da criança pelo 

processo interativo e participativo no ambiente que está inserido, oferecendo 

condições ao desenvolvimento do aprender a aprender. Seus conteúdos são 

pensados de maneira que a criança consiga fazer uma relação com o “mundo 

teórico” e sua realidade.  

A criança encontra-se sempre curiosa com o seu mundo ao redor e o material 

proposto pela estudiosa permite tocar, experimentar, descobrir. Conforme Figura 8, 

em sua proposta a criança dispõe-se de um lugar atraente para seu 

desenvolvimento. 

 

Figura 8: Sala de aula da Escola Prisma 

 
Fonte: <http://escolaprisma.com.br/beneficios-do-metodo-montessori/> 

 

Cada sala é organizada correspondendo a idade de cada criança que 

compõem o agrupamento. 

http://escolaprisma.com.br/beneficios-do-metodo-montessori/
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A sala de aula montessoriana é um pequeno “meio ambiente” com o 
máximo de recursos possível, pois acredita-se que a criança constrói seu 
conhecimento por meio da percepção, explorando e manipulando objetos 
com liberdade, trabalhando sozinha ou em grupo, sem prejudicar os outros 
nem estragar nada, e devolvendo o material que estiver usando ao seu 
devido lugar após finalizar seu trabalho. (PRISMA, s.d.) 

 

 

Elenca como meta para o Ensino Fundamental, a formação do educando, “por 

meio do desenvolvimento harmônico de todas as suas potencialidades, 

proporcionando-lhe o ajuste ao meio físico e social”. Para tanto, a metodologia 

indicada é a da aprendizagem pela atividade: aprender fazendo, inteligência, 

criatividade, iniciativa, capacidade de liderança e perseverança são fatores 

determinantes da realização pessoal do educando. 

A escola traz uma lista de famosos que estudaram pelos Princípios 

Montessorianos, elencados em um artigo do jornal de Nova Iorque23. Entre eles: os 

dois fundadores do Google, os príncipes da Inglaterra, William e Harry e de maneira 

hereditária, príncipe William escolheu como primeira escola para seu filho uma 

escola com uma linha montessoriana, mostrada recentemente por uma reportagem 

do jornal Globo News.24 

Com base nos materiais pesquisados foi possível observar a preocupação 

que está se tendo com a educação, diante do dinamismo vivido nos dias de hoje a 

diversidade encontrada em sala de aula, onde a educação precisa caminhar frente 

essas mudanças. A Meimei Escola, em específico, rompeu barreiras impostas pela 

cultura escolar sobre a educação, inovando sua estrutura curricular da escola, 

rompendo com o ensino de disciplinas e outras velhas estruturas que a escola 

continua reproduzindo ao longo do tempo implantando uma pedagogia vivida no 

século XIX, onde já se tinha uma preocupação com a educação.  

 
 

                                                 
23

 Maiores informações no site: <https://blogs.wsj.com/ideas-market/2011/04/05/the-montessori-
mafia/>. 

24
 Maiores informações no seguinte site: <https://drive.google.com/file/d/0B8nnq7Fkf- 

0_US14YWxjZlFwZFk/view>. 

https://www.google.com.br/intl/pt-BR/about/company/#_blank
https://blogs.wsj.com/ideas-market/2011/04/05/the-montessori-mafia/
https://blogs.wsj.com/ideas-market/2011/04/05/the-montessori-mafia/
https://drive.google.com/file/d/0B8nnq7Fkf-%200_US14YWxjZlFwZFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B8nnq7Fkf-%200_US14YWxjZlFwZFk/view
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3 METODOLOGIA  

 

 Esse capítulo apresenta a metodologia abordada no desenvolvimento da 

minha pesquisa, delimitando as etapas e procedimentos realizados. 

 
 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
O presente trabalho utiliza-se de uma pesquisa bibliográfica, pois se define 

por estudos da biografia de Montessori, sobre sua filosofia, suas pesquisas, seus 

materiais científicos e o modo como trabalha a individualidade dentro de um 

ambiente escolar. Foi realizado o levantamento bibliográfico em bibliotecas virtuais, 

pesquisa na internet, em monografias, revistas periódicos, livros da área da 

educação e afins. Para melhor compreensão, Severino (2007) destaca: 

 

 
[...] a pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 
disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 
como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas 
já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os 
textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador 
trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos 
constantes dos textos. (SEVERINO, 2007, p. 122). 

 

No que se refere ao levantamento bibliográfico também foi feita a leitura e 

análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma escola privada que aborda a 

pedagogia de Montessori em seu currículo. 

Após o levantamento bibliográfico, este estudo teve como sequência a 

realização de um estudo de caso, com o objetivo de elaborar e aplicar um 

planejamento pedagógico em uma turma de anos finais do Ensino Fundamental, na 

área de matemática, pautado nos Princípios Montessorianos.  Entende-se estudo de 

caso, segundo Carvalho (2008): 

 

O estudo de caso, como metodologia de pesquisa em educação, é uma 
proposta importante e adequada para examinarmos criticamente o estado 
de arte de aspectos da inclusão escolar, na medida em que permite retratar 
uma determinada realidade, contextualizando-a. O pesquisador pode 
descobrir, ao longo do processo, novos aspectos que enriqueçam o aporte 
teórico adotado, contribuindo para a (re) construção do conhecimento e para 
que os leitores do relatório possam fazer suas inferências( CARVALHO, 
2007, p. 130). 
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3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa iniciou como uma investigação histórica sobre a estudiosa Maria 

Montessori. De posse dessas informações, foi realizado um levantamento das 

escolas Montessorianas, identificadas por meio da pesquisa livre na internet a partir 

de site de busca padrão (Google), conforme Quadro a seguir: 

 

Quadro 2: Mapeamento das Escolas Montessorianas no Brasil 
(continua) 

Escolas 
Etapas de 

Ensino 
Entidade 

manteadora 
Região/Cidade/ 

Estado 
Site 

Colégio Nossa Senhora 
de Sion 

 Rede particular Sul/Curitiba/PR 
Não 

possui 
Casa Escola de Edu. 
Inf.Estrelinha do Mar 

Ed. Infantil Rede particular 
Sul/C. da Canoa/ 

RS 
 

Escola Descobrindo o 
Mundo 

Ed. Infantil Rede particular 
Sul/Caxias do 

Sul/RS 
 

Casa escola Dei Bambini Ed. Infantil Rede particular Sul/Farroupilha/RS  

Escola de Ens.Fun. 
Constructor 

Ens. Funda-
mental I 

Rede particular 
Sul/Porto 
Alegre/RS 

 

Escola Montessori Saber 
Viver 

 Rede particular Sul/SC 
Não 

possui 

Centro Educativo Menino 
Jesus 

Ed. 
Infantil/Ens. 

Fund I. 
Rede particular Sul/Florianópolis/RS  

Centro Educacional 
Montessori- Girrassol 

Ed. 
Infantil/Ens. 

Fund I. 
Rede particular Sul/Joaçaba/SC  

Colegio Sigma 
Ed. 

Infantil/Ens. 
Fund II. 

Rede particular Sul/Lages/SC 
Não 

possui 

Centro Educacional 
Maria Montessori 

Ed. 
Infantil/Ens. 

Fund.I 
Rede particular Sul/São José/SC 

Não 
possui 

Escola O Mundo do 
Peteleco 

Ed. Infantil Rede particular Norte/Belém/PA  

Montessori 21 
Ed. 

Infantil/Ens. 
Fund.I 

Rede particular Norte/Belém/PA 
Não 

possui 
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(continua) 

Colegio Maria 
Montessori25 

Ed. 
Infantil/Ens. 

Fund.I 
Rede particular Nordeste/Maceio/AL 

Não 
possui 

Escola Maria Montessori 
Ed. 

Infantil/Ens. 
Fund.I 

Rede particular Nordeste/ Bahia 
Não 

possui 

Escola Ativa 
Montessoriana 

Ed. 
Infantil/Ens. 

Fund.II 
Rede particular Nordeste/ Bahia  

Colegio Santo Agustinho  Rede particular Nordeste/Ipiaú/BA  

Escola da Criança Ativa 
Ed. 

Infantil/Ens. 
Fund. I 

Rede particular Nordeste/Jequie/BA  

Escola Mundo Infantil Ed. Infantil Rede particular Nordeste/Jequie/BA  

Escola Recanto do 
Pequeno Príncipe 

Ed. 
Infantil/Ens. 

Fund. I 
Rede particular 

Nordeste/Juazeiro/
BA 

 

Escola Natureza 
Ed. 

Infantil/Ens. 
Fund.I 

Rede particular 
Nordeste/Salvador/

BA 
Não 

possui 

Instituição de Educação 
Maria Salomé 

Ed. 
Infantil/Ens. 

Fund.I 
Rede particular Nordeste/BA 

Não 
possui 

Colegio Rainha da Paz 
Ed. 

Infantil/Ens. 
Fund.I 

Rede particular Nordeste/BA  

Prisma Montessori 
Ed. 

Infantil/Ens. 
Fund. II 

Rede particular Nordeste/BA  

Casulo Instituto 
Montessori Bilingue 

Ed. Infantil Rede particular Nordeste/Fortaleza  

Escoa Upaon-Açu 
Ed. 

Infantil/Ens. 
Fund. I 

Rede particular 
Nordeste/São 

Luis/MA 
 

Escola Bem-Me-Quer 
Ed. 

Infantil/Ens. 
Fund. I 

Rede particular Nordeste/Recife/PE  

                                                 
25

 Trata-se apenas de uma homenagem a estudiosa italiana, ou seja, a escola não se embasa nos 
princípios montessorianos. 
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(conclusão) 

Escola Arco-Íris  Rede particular 
Nordeste/Parnaíva/

PI 
Não 

possui 

Escola Maria Montessori 
Ed. 

Infantil/Ens. 
Fund. I 

Rede particular Centro Oeste/DF  

Montessoriana Escola 
Infantil 

 Rede particular Centro Oeste/DF 
Não 

possui 
Colegio Maria 

Montessori 
 Rede particular Centro Oeste/MS 

Não 
possui 

Escola Dei Bambini  Rede particular Centro Oeste/MS 
Não 

possui 
Centro Educacional 
Fundação Guairá 

 Rede particular Sudeste 
Não 

possui 

Prima Escola Montessori 
de São Paulo 

Ed. 
Infantil/Ens. 

Fund.I 
Rede particular Sudeste/SP  

Colegio Céu Azul 
Ed. 

Infantil/Ens. 
Fund.I 

Rede particular Sudeste/Petrópolis  

Aldeia Montessori 
Ed. 

Infantil/Ens. 
Fund. II 

Rede particular Sudeste/RJ  

Meimei Escola 
Educação 

básica 
Rede particular Sudeste/RJ  

Ed. Infantil/Ens. Fund. I 
Ed. 
Infantil/Ens. 
Fund. I 

Rede particular Sudeste/SP  

Usina Ped. Escola de 
Ed. Inf.Montes. 

 Rede particular Sudeste  

Instituição Benificiente 
Lar de Maria 

Assistência à 
criança 

Rede particular Sudeste/SP  

Escola Happy House Ed. Infantil Rede particular Sudeste/S. B.C  

Escola Monteiro Lobato 
Ed. 

Infantil/Ens. 
Fund. I 

Rede particular Sudeste/SP  

Escola Montessori 
Semear 

Ed. Infantil Rede particular Sudeste/Sorocaba  

Colegio Novo Alicerce 
Ed. 

Infantil/Ens. 
Fund.I 

Rede particular Sudeste/SP  

Fonte: elaborado pela Autora. 
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Inicialmente, foi realizado contato via e-mail e telefone com as quatro escolas 

da região sul listadas o quadro 2. As equipes diretivas das quatro escolas retornaram 

informando que não podiam auxiliar na pesquisa, pelos seguintes motivos: 

atendimento específico à faixa etária da educação infantil; proposta pedagógica 

desatualizada para publicação. Cabe mencionar que foi realizada uma visita à 

Escola de Caxias do Sul (Escola Descobrindo o Mundo), todavia, essa ação não 

repercutiu em dados para o presente trabalho. 

Diante das dificuldades encontradas em obter informações junto às escolas 

da região Sul/RS, houve a necessidade de ampliar as intenções iniciais dessa 

pesquisa que era focar especificamente no trabalho das escolas mencionadas. 

Logo, foram realizados contatos com 26 escolas, tendo como critério de seleção 

identificar aquelas que atuam até os anos finais do Ensino Fundamental. Apenas  

cinco escolas retornaram o e-mail (Constructor, Meimei Escola, Ativa, Aldeia), sendo 

que como a Escola Constructor atua exclusivamente nas etapas da Educação 

Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental não atendeu o critério da pesquisa. Da 

mesma forma, o Colégio Maria Montessori e não atende o critério da investigação, 

pois conforme retorno da equipe diretiva o nome trata-se apenas de uma 

homenagem a estudiosa italiana, ou seja, a escola não se embasa nos Princípios 

Montessorianos. 

 

Quadro 3: Escolas que responderam e-mail e tem a oferta dos anos finais 
do Ensino Fundamental 

Escolas Endereços eletrônicos 
Região/ Cidade/ 

Estado 

Escola Ativa 
Montessoriana 

http://ativamontessoriana.com.br/site/regi
mento.htm 

Nordeste/ Bahia 

Meimei Escola http://www.meimeiescola.com.br/ Sudeste/RJ 

Aldeia Montessori http://aldeiamontessori.com.br/ Sudeste/RJ 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Assim, apenas a Escola Ativa, contribuiu com material relevante para a 

pesquisa, disponibilizando o Projeto Político Pedagógico da escola (PPP), a fim de 

apresentar dados que demonstrem como ocorre o processo de aprendizagem no 

Ensino Fundamental a partir dos princípios pedagógicos montessorianos. Das 

http://ativamontessoriana.com.br/site/regimento.htm
http://ativamontessoriana.com.br/site/regimento.htm
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demais escolas, os dados analisados foram coletados nos sites institucionais 

informados no Quadro 3. 

A pesquisa de campo envolvendo o estudo de caso desenvolveu-se na Escola 

de Ensino Fundamental São Vírgilio, onde sou docente na área curricular de 

matemática. Situada na Travessa Herminia, s/n- no bairro São Virgílio 6ª Légua. A 

escola atende apenas no turno matutino. 

Foi desenvolvido um planejamento pedagógico inspirado nos Princípios  

Montessorianos.  Essa prática aconteceu no desenvolvimento do conteúdo de 

Geometria, abordando produtos notáveis do Ensino Fundamental, em uma turma do 

8° ano, composta por 18 alunos, com o objetivo principal de trabalhar com Produtos 

Notáveis com materiais manipuláveis e a aprendizagem matemática com a liberdade 

de criação e esforço do próprio aluno. Para a construção dessa prática, a 

observação participante da turma de estudantes citada constitui-se como uma 

ferramenta metodológica importante. Essa pesquisa durou seis períodos de 45 

minutos cada. 

No próximo capítulo, relato e analiso como se deu a aplicação das atividades 

inspirada na abordagem montessoriana.  
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4 PESQUISA DE CAMPO 

 

4.1 PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO INSPIRADO NOS PRINCÍPIOS 

MONTESSORIANOS 

 

Segundo Montessori (1934, p. 30) apud SILVA (2014, p. 55), afirma que o uso 

de material manipulável serve como ferramenta de entrada para a entender o 

conceito e só posteriormente viriam as definições e as propriedades como forma de 

nomear um elemento. Para a estudiosa devemos valorizar o andamento da 

construção do saber, pois mais importante que conhecer a solução é saber como 

encontrá-la.  

   Destas fundamentações, surge a atividade aplicada em outubro de 2017, na 

Escola de Ensino Fundamental São Vírgilio, onde sou docente na área curricular de 

matemática. Situada na Travessa Herminia, s/n- no bairro São Virgílio 6ª Légua. A 

atividade foi desenvolvida na turma do 8º ano do Ensino Fundamental, composta por 

18 alunos, sendo 10 meninos e 8 meninas. Estou trabalhando já algum tempo nesta 

escola. Sendo uma turma pouco numerosa, na qual o professor consegue observar 

com mais precisão a aprendizagem do aluno, pois muitos possuem dificuldades de 

aprendizagem expressas nas habilidades de compreensão e interpretação de 

conceitos e enunciados. Busco, sempre que possível, ferramentas de aprendizagem 

para auxiliar na construção de conceitos matemáticos, fazendo que o aluno sinta- se 

responsável pela sua aprendizagem. 

Pensando no perfil da turma e nos Princípios Montessorianos desenvolvi a 

seguinte aula sobre os Produtos Notáveis utilizando o material manipulável: o 

Algeplan. O objetivo de se trabalhar com o Algeplan é relacionar figuras planas e a 

área das mesmas para que os estudantes tenham condições de deduzir e elaborar o 

conceito de Produtos Notáveis. Em suma, através da composição e decomposição 

das figuras do Algeplan, construir as definições do quadrado da soma de dois termos 

e o quadrado da diferença de dois termos.   

Para alcance desse aprendizado, estabeleci três atividades: 

 Primeira atividade: Confecção do material manipulativo. 

 Segunda atividade: Concluir que (a +b )2 = a2 + 2ab + a2. 
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 Terceira atividade: que (a – b )2 =  a2 - 2ab + a2.  

O instrumento utilizado para o ensino de Produtos Notáveis no Ensino 

Fundamental foi fundamentado nos Princípios Montessorianos, pois faz o elo do 

material manipulável para o entendimento do conceito, auxiliando assim a 

construção de alguns conceitos em que só uma visualização plana da figura talvez 

não proporciona um total esclarecimento. (SILVA, 2014, p. 55) Utilizando assim uma 

metodologia pautada no interesse e construção do conhecimento do aluno.  

O professor deve oferecer condições para o aluno construir seu 

conhecimento, oferecendo ferramentas para sua construção, promovendo a 

validação dos conceitos, assim, construídos. (SILVA, 2014, p. 55) Essa necessidade 

da atuação docente está fundamentada em dois grandes Princípios Montessorianos: 

autoeducação e o adulto preparado. 

 Com isso foi pensado no Algeplan que, por sua vez, possibilita trabalhar 

várias áreas da matemática, consiste em um material que relaciona figuras 

geométricas (quadrados e retângulos) com a álgebra. Conforme podemos observar 

na Figura 9. 

 

Figura 9: Peças que formam o Algeplan 

 
            Fonte: Arquivo pessoal 
 

Segundo Pasquetti (2008), o Algeplan é formado por 40 figuras geométricas:  

Quadrados: Quatro quadrados grandes de lados a, a> 0 (onde um valor para 

a é fixado), de área a, quatro quadrados médios de lados b (com b < a), 

representando cada um deles um elemento/expressão do tipo b², e doze pequenos 

de lados 1, a unidade (representando o elemento/expressão do tipo 1=12). Total de 

quadrados: 20.  

Retângulos: Quatro retângulos de lados a e b (representando cada um o 

elemento/expressão do tipo a.b), oito retângulos de lados a e 1 (representando cada 
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um elemento/expressão do tipo a = a.1) e oito de lados b e 1 (representando cada 

um o elemento b = b.1). Total de retângulos: 20.  

Definição matemática. Euclides (VIANA, 2010) em seu livro 2 dos 

Elementos, escreveu um teorema visto hoje pelos alunos como produtos notáveis: 

(a+ b)2 = a2 + 2.a.b + b2. Conforme a Figura 10, abaixo. 

 

Figura 10: Produto Notável construído (a + b)2 como soma das áreas 

 
                                                Fonte: Poleto (2010, p. 27) 

 

Essa expressão é um binômio, ou seja, um polinômio com dois termos com 

índice 2. Mais tarde, Blaise Pascal26 (1623-1662), aprimorou essa expressão, sendo 

possível calcular a enésima potência de um binômio, sendo conhecida como 

Triângulo Pascal. Observamos na figura 11, os números estão dispostos em fileira 

horizontal e representam coeficientes do binômio (a + b)n sendo essa  a expressão 

geral que Euclides havia proposto. Cada linha do triângulo possui um número a mais 

que a anterior, de modo que toda linha n possui n+1 elementos, sempre aplicando a 

primeira linha como sendo a linha 0. (SILVA; FILHO, 2005) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Blaise Pascal (1623-1662) foi um matemático, físico, filósofo e escritor francês (SILVA, 2013, p. 4). 
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Figura 11: Triângulo de Pascal 

 
                                                Fonte: SILVA, C.X; FILHO, B.B. Matemática aula por aula, 2005, p. 265. 

 
No Ensino Médio os alunos conhecem como Binômio de Newton, 

representada pela seguinte expressão: 

 

 
 

Portanto, n é o número da linha e k é o número da coluna, ambos com 

contagem iniciada em 0. Os matemáticos levaram séculos para estudar e 

aperfeiçoar essa fórmula.  No entanto, conforme questiona Viana (2010), caso o 

aluno de Ensino Médio não tenha compreendido o que é combinação simples, 

polinômios ou, ainda, não saiba o que são Produtos Notáveis visto no Ensino 

Fundamental como entenderá os binômios de Newton? Esse exemplo remete-nos a 

Lorenzato (2010, p. 47), o qual ressalta “a riqueza e a beleza matemática podem 

passar despercebidamente a alguns alunos‟‟, pois eles expressam dificuldades entre 

a linguagem popular e a linguagem formal da matemática.  

Tomemos a expressão (a + b) (a + b), sendo, (a + b)2, onde os alunos 

decorram ser igual a a2 + 2ab + b2, particularmente na linguagem aritmética teríamos 

( 2 + 5) 2 = 22 + 2.2.5 + 52 ( LOREZATO, 2010, p. 46). E, finalmente, chegaríamos na 

representação geométrica.   
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Nas aulas de matemática, conforme Lorenzato (2010, p. 42), “O que é obvio 

para alguns pode ser surpreendente para outros, tudo provavelmente é obvio para o 

professor e quase tudo é novidade para os alunos. [...] Essas situações indicam que 

nós, professores, precisamos sempre ter em conta que o certo pode camuflar o erro 

e, também aquilo que é simples ou evidente, para nós, geralmente não é para os 

alunos”.  

 

4.1.1 Desenvolvimento da sequência didática  

 

4.1.1.1 Primeira atividade 

 

Para essa atividade inicial, foi destinado um período com duração de 45 

minutos, onde os estudantes formaram pequenos grupos para construção das peças 

que formam o Algeplan em folhas de EVA, respeitando as medidas em 

centímetros(cm). Foram usadas as seguintes medidas: 

a) Quadrado verde (grande) com lado igual a 10; o quadrado amarelo (médio) 

com lados igual a 4 e o quadrado azul (pequeno) lados iguais a 3;  

b) Retângulo vermelho (maior), lados iguais a 10 e 4, verde ( médio) 10 e 3 e 

o rosa (pequeno) 4 e 3.  

 

4.1.1.2 Segunda atividade 

 

Para a realização da segunda atividade busquei colocar em prática o Princípio 

Montessoriano que aborda o docente no papel de adulto preparado, aquele que não 

dá a resposta, mas instiga, incentivando seus alunos a fazerem tentativas e 

propostas plausíveis, isto é, encontrarem caminhos para as soluções.  

Inicialmente, foi discutido sobre o que já viram sobre sólidos geométricos e 

revisamos os conceitos de quadrados e retângulos, por meio de questionamentos a 

respeito de suas principais características e o que os difere. Também recordamos 

propriedades da potenciação. 

Após esses questionamentos iniciamos a segunda etapa. Para esta atividade, 

propus os seguintes itens:  
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a) Calcular a área de um dos quadrados maiores, dos dois retângulos médios 

e de um quadrado menor. 

b) Somar todas as áreas obtidas. 

c) Compor um quadrado utilizando as quatro figuras. 

d) O que você pode observar em relação a medida dos lados das figuras? 

e) Calcular a área desse novo quadrado utilizando as informações realizadas 

no item a). 

f) Observar os resultados encontrados nos itens b) e e) e concluir:  

- Pode-se estabelecer uma sentença matemática que as relacionam?  

- Como podemos escrevê-la? 

Para essa atividade foi necessário 3 períodos de 45 minutos cada. 

Esta pesquisa teve como base os estudos de Rodrigues (2008). 

 

4.1.1.3 Terceira atividade 

 

Para essa atividade foram destinados 2 períodos com duração de 45 minutos 

cada. Com o novo quadrado formado, com os dois retângulos, um quadrado 

pequeno e um grande, considere as seguintes dimensões: 

a) Calcule a área do quadrado maior (verde); 

b)  Observe os resultados encontrados nos itens e) e b) da atividade anterior 

e conclua: podemos estabelecer uma relação entre esses itens.  

 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para a realização da primeira atividade, percebeu-se que os alunos 

demostraram-se interessados em construir o material, contudo, tinham algumas 

dúvidas com relação à definição de um quadrado e um retângulo, suas semelhanças 

e suas diferenças, sendo preciso retomar essas definições. Iniciamos construindo 

um modelo de cada peça do Algeplan. Posteriormente, os grupos foram fazendo seu 

material em EVA, conforme Figura 12. 
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Figura 12: Construindo Algeplan 

 
            Fonte: Arquivo pessoal 

 
Para a realização da segunda atividade, cada integrante do grupo possuía um 

Algeplan, assim sendo possível a realização dessa atividade. Antes de iniciar a 

construção do conceito dos Produtos Notáveis (Quadrado da soma de dois termos), 

foi questionado sobre a área dessas figuras planas construídas. Alguns estavam 

seguros sobre o assunto, outros não. Então, foi calculada a área dessas figuras 

numericamente, conforme Figura 13. 
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Figura 12: Cálculo da área das figuras planas 

 
                                             Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Posteriormente, foram concluindo essa atividade e respondendo ao 

questionário proposto para a segunda atividade: 

No item a) alguns tiveram algumas dificuldades em representar 

algebricamente as medidas das figuras planas, para o item, b) relembraram 

operações com polinômios, conteúdo trabalhado anteriormente, resolvendo os 

semelhantes e chegando a um trinômio. O item c) realizaram rapidamente. O item d) 

muitos demoraram bastante até assimilar o que estavam querendo calcular e como 

calcular, quando relacionaram cardinalmente, facilitou. Chegando então a expressão 

(a+ b)2, mas questionei como resolveríamos essa potência.  

As dificuldades apresentadas devem ser sempre questionadas e levadas em 

consideração, proporcionando melhorias, bem como, na prática do professor, a qual 

deve pressupor uma concepção de ensino e aprendizagem que o leve a 

compreender o seu papel e o do aluno, além da função social desempenhada pela 

escola, da pedagogia proposta e dos conteúdos a serem trabalhados e, dentre os 

fatores que incluem a sua formação e sua vida profissional (BRASIL, 1998). 

Um estudante logo propôs uma resposta: “Basta a e b assumirem a potência 

de índice 2, chegando a seguinte conclusão: a2 + b2.” 
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A resposta dada pelo aluno estava equivocada. Esse é um erro muito comum 

quando se tem uma soma elevada a um índice, porém, tal erro27 foi considerado 

como parte do processo de aprendizagem, então, questionei aos alunos se estava 

correto. Alguns responderam que sim, outros duvidaram de sua resposta. Então, 

voltamos aos itens calculados anteriormente. Solicitei que realizassem a 

representação geométrica da expressão a2 + b2, visto que (a + b)2 já havíamos 

representado, conforme Figura 14 . 

 

 

Figura 14: Representação do quadrado formado a partir da segunda atividade 

 
      Fonte: Arquivo pessoal 

 

Verificando que a2 + b2 corresponde a Figura 15: 

                                                 
27

  De acordo com Montessori, é a possibilidade que o material dá à criança de autocorrigir seu 
trabalho, com isso, o professor não tem a necessidade de corrigir o indivíduo (PORTELA, 2013, p. 
11). 
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Figura 15: Representação da expressão a2 + b2
 

 
                  Fonte: Arquivo pessoal 

 

Realizaram a representação geométrica e perceberam que estava incorreto, 

pois ambas deveriam apresentar a mesma representação, pois uma é a fatoração da 

outra.  

Nesse processo, alguns estudantes identificaram que (a + b)2 = a2 + 2ab + b2, 

identificaram também que o trinômio encontrado era obtido a partir da soma entre os 

quadrados do primeiro termo, o quadrado do segundo termo e o dobro do produto 

entre o primeiro e segundo termo. 

Com o decorrer da atividade 4, alunos sentiram muitas dificuldades em 

entender geometricamente e realizaram os cálculos pela propriedade distributiva, 

chegando ao mesmo resultado, porém 2 relataram que se perdem com as 

multiplicações. 

Quando os alunos relacionaram as áreas dos retângulos e quadrados com 

expressões polinomiais e estabelecem uma igualdade a partir das equivalências de 

áreas, eles associaram um significado geométrico aos Produtos Notáveis 

(BORGATO, 2013).  

  Para a última atividade, sentiram dificuldades e, alguns não conseguiram 

calcular. Aqueles que chegaram a expressão que representava a área do quadrado 

solicitado lembraram da atividade anterior que serviu de subsídio para deduzí-la. 

Com a proposta pedagógica realizada, concluí que, apesar dos alunos 

estarem na mesma turma, podem estar em momentos cognitivos de aprendizados  
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distintos. Enquanto alguns alunos realizaram as atividades de forma rápida e correta, 

outros sentem maiores dificuldades e acabaram acertando alguns itens e errando 

outros.  

Com a utilização do material manipulável, não posso garantir que durante a 

realização das atividades a aprendizagem tenha sido vivida por todos, mas observei 

que houve mobilização e envolvimento da grande maioria. 

Vale salientar que a aprendizagem se constitui num processo de construção 

de significados e reelaboração dos conhecimentos. As atribuições desses 

significados ainda seguem um processo que difere de cada pessoa. (LORENZATTO, 

2010) 

 Durante a execução das atividades foi possível observar as dificuldades 

apresentadas pelos alunos. Nesses momentos procurei esclarecer as dúvidas e 

incentivando a relacionarem com exemplos dados anteriormente com as situações 

que deveriam resolver. 

O professor, em seu papel de mediador, deve auxiliar de maneira reflexiva, 

auxiliando os alunos em suas incertezas e insucessos. Desta maneira, objetivando 

que não desanimem diante dos erros, que inevitavelmente acontecerão, mas que os 

encarem como oportunidades de crescimento e aprendizado, buscando a solução. 

Montessori (1965) aborda o erro como um processo importantíssimo para a 

educação e motivo de investigação por parte do professor, procurando entender os 

reais motivos que levaram a cometer o erro e não apenas a correção da resposta 

final. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando iniciei a pesquisa sobre Maria Montessori para a elaboração deste 

trabalho, fui lendo suas literaturas e fui cada vez mais tomando gosto pela pesquisa, 

admirando-a cada vez mais, pela riqueza dos seus pensamentos.  A médica recém- 

formada, buscou inovações para a educação no final do século XX, inovações 

essas, que pairam em pleno século XXI. 

Montessori enfrentou desafios e destacaram como educadora do Movimento 

da Escola Nova na Itália no século XIX. Seu modelo foi uma contestação a Escola 

Tradicional e surgiu no início do século XX, com a sua prática era voltada para a 

criança, onde seria detentora de seu próprio conhecimento, onde o aluno parte do 

concreto ao seu conhecimento.  

Meu objetivo principal dessa pesquisa era conhecer e analisar os principais 

fundamentos da pedagogia proposta por Maria Montessori no século XIX, e as 

possibilidades de adaptação ao contexto educativo contemporâneo com ênfase na 

aprendizagem da Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental. 

A partir da pesquisa bibliográfica realizada e escolas mapeadas, e da 

sequência didática proposta, ficou evidente sua contribuição para a Educação, em 

especial para a Matemática. Seus estudos visam a criança no centro da educação, 

almejando desenvolver sua independência e autonomia, consolidando conceitos de 

maneira significativa. Embora esses princípios sejam de décadas passadas, foi 

possível observar que continua sendo uma representação vivida em nossas escolas, 

cada vez mais presentes na sala de aula, trazendo grandes contribuições, em 

especial para a Matemática em pleno século XXI. 

Essas constatações contribuíram para a minha proposta pedagógica 

desenvolvida para a construção do conceitos referentes ao estudo sobre Produtos 

Notáveis (quadrado da soma e diferença do quadrado de dois termos), afinal, esses 

são bases para estudos futuros. Assim, baseada nos Princípios Montessorianos, por 

meio de atividades com o Algeplan, levando a representação geométrica de área de 

quadrados e retângulos, tendo como objetivo facilitar a compreensão da regra dos 

Produtos Notáveis. A pesquisa de campo se consolidou com os Princípios 

Montessorianos, foi neste momento que se evidenciou o papel do professor, pois ele 
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assume o papel de oferecer ao aluno um “ambiente preparado”, observa 

cuidadosamente, de maneira, a não prejudicar a participação do aluno no processo 

de aprendizagem. Seguindo nesse pensamento destaco Frescki e Haas: 

 
 
Entendemos esse destaque relevante para fortalecer que o papel do 
professor na relação pedagógica ao primar pelos processos escolares 
inclusivos é ser agente que observa, avalia, cria e reinventa as dinâmicas, 
conforme as singularidades que se apresentam em cada contexto, aliando a 
experiência do vivido e a capacidade de lidar com o ineditismo, perante o 
imprevisto que se apresenta. (FRESCKI, HAAS, 2017, p. 11) 
 
 

 Ainda, nesse sentido a escolha pela utilização da representação geométrica 

para o estudo dos Produtos Notáveis, de acordo com Montessori (1965), leva o 

aluno a desenvolver certas competências e habilidades que permitem construir e 

adquirir novos conceitos. 

Meu objetivo específico foi realizar um levantamento das escolas brasileiras 

que atendem a Educação Básica cuja proposta pedagógica estava baseada nos 

Principios Montessorianos, com o intuito de verificar como esses princípios vêm 

sendo interpretados nas práticas pedagógicas, em particular no Ensino da 

Matemática. Após levantamento realizado em pesquisas online identifiquei 26 

instituições que abordavam seus princípios, dessas apenas quatro (04) atendem os 

anos finais do Ensino Fundamental, dados levantados após contato realizado via e-

mails. Conforme Frescki; Hass (2017), os princípios idealizados pela pesquisadora 

se propagou nas classes menos favorecidas da Itália, porém no Brasil, se 

disseminou nas Redes Privadas de Ensino.  Segundo Röhrs (2010), essa inserção 

ocorreu devido aos padrões estabelecidos pela Maria Montessori, que demanda de 

material especializado, professores com preparação e formação para sua aplicação 

e espaço adequado. Essa divergência com seu propósito inicial, pode justificar a 

resistência que encontrei em levantar pressupostos para minha pesquisa.  

Com o término dessa pesquisa, conclui que auxiliar o educando na 

compreensão e na construção dos conceitos, onde ele constrói o conhecimento, 

com suas experiências, é um dos mais importantes deveres do professor. 

O professor não necessita apoiar-se em apenas uma metodologia, podendo 

assim, experimentar diferentes estratégias de estar repassando os conceitos 

matemáticos. 
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Com base em tudo que investiguei sobre a educadora para a realização do 

presente trabalho, penso que foi de grande valia repensar sobre seu legado e 

contribuições para o Ensino, em especial a aprendizagem Matemática. Concluo a 

pesquisa com entusiasmo e o desejo de aprender mais, procurando sempre me 

aprofundar em uma perspectiva educacional que possa contribuir para o 

desenvolvimento do aluno, respeitando as suas necessidades e sua singularidade. 
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ANEXO A – CARTA DE APRESENTAÇÃO 
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