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Resumo 
 
O presente artigo tem como finalidade ressaltar a importância da educação lúdica como forma 
de estimulação ao desenvolvimento de crianças autistas, ou seja, por meio do uso de jogos, 
brinquedos e brincadeiras pode-se contribuir para que as crianças com autismo se 
desenvolvam e se socializem com outras pessoas. Pretendemos mostrar que o método 
Montessori tem uma proposta pedagógica correspondente para as crianças autistas e que está 
em sintonia com a educação inclusiva. Espectro Autista é uma desordem pouco comum, 
porém importante na prevenção do processo psicológico das crianças, que tardiamente é 
diagnosticado devido à falta de conhecimento por parte dos profissionais, nomeadamente dos 
professores e educadores. Assim, a pesquisa caracteriza-se como uma revisão bibliográfica, 
com a intenção de verificar o que está sendo disponibilizado em questão de esclarecimentos e 
informações. Concluindo, o que, partindo das necessidades particulares de cada criança, é 
possível traçar metas, objetivos alcançáveis e elencar ou elaborar atividades que propiciem o 
desenvolvimento deste, indiferente da sua dificuldade ou incapacidade gerada.   
 
Palavras-chave: Espectro Autista. Inclusão. Método Montessori. 

Introdução 

O tema em questão vem propõem uma reflexão sobre as pesquisas bibliográficas 

estudadas acerca do Autismo, visando melhor compreensão sobre o método Montessoriano, e 

reflexões em relação à inclusão de crianças autistas. 

O Autismo pode ser caracterizado por prejuízos na interação social, bem como 

interesses e comportamentos limitados, e seu curso de desenvolvimento precoce está marcado 

por falta de qualquer retardo clinicamente significativo na linguagem falada ou na percepção 

da linguagem, no desenvolvimento cognitivo, nas habilidades de autocuidado e na curiosidade 

sobre o ambiente (KLIN, 2014, p. 1). 

 O estudo configura-se por uma revisão bibliográfica, embasado na leitura e reflexão 

de livros e artigos científicos que descrevem sobre o autista no âmbito escolar, caracterizado 
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por uma metodologia de avaliar o conhecimento produzido em pesquisas precedentes, 

destacando conceitos, metodologia e conclusões relevantes para o trabalho. 

Diante do exposto, o estudo pretende responder a seguinte questão: De que modo o 

método de Maria Montessori auxilia no trabalho pedagógico com a criança autista? Qual a 

influência que o método Montessori tem com criança Autista? Tendo como objetivo analisar 

o método montessoriano e suas objetividades para o trabalho pedagógico com a criança 

autista. E por objetivos específicos explanar o histórico do método de Maria Montessori; 

discutir sobre o trabalho pedagógico com crianças com transtorno do espectro autista no 

âmbito escolar. 

Portanto, o trabalho é dividido em duas etapas, sendo a primeira o método e Maria 

Montessori para o ensino de crianças e segundo, o espectro autista no âmbito escolar. 

O método de Maria Montessori para o ensino de crianças  

Maria Montessori, foi educadora, médica e cientista, nasceu em 31 de agosto em 1870, 

na cidade de Chieravale, na Itália (FARIA; LIMA; VARGAS, 2012, p. 3). Montessori criou o 

método Montessori delineando seus objetivos em um conjunto de teorias, práticas e materiais 

didáticos. Nas primeiras escolas preparadas por Maria Montessori, as crianças que iniciavam 

os estudos eram a partir dos três anos, sendo que estas crianças eram de família bem humildes 

e analfabetos (FARIA; LIMA; VARGAS, 2012, p. 5). 

A função do professor é preparar um ambiente, na qual, a criança tenha a liberdade de 

se expressar, onde elas revelam suas qualidades e necessidades. No entanto, o educador 

exerce um papel importante, mas diferente da educação tradicional. 

Logo, para a criança ter uma orientação para sua aprendizagem, é importante que o 

professor conheça o material. Segundo o autor citado acima, diz que tudo que é ensinado à 

criança deve ter uma ligação com a vida. Contudo, a arrumação do ambiente da sala, deve 

deixar os objetos expostos, desse modo, permite os alunos escolher o material da sua 

preferência, e permitindo a criança possa ficar o tempo que desejar e levá-lo e colocá-lo onde 

quiser (FARIA; LIMA; VARGAS, 2012, p. 7). O método montessoriano valoriza o 

desenvolvimento de uma maior autonomia pelas as crianças.  

Mesmo sendo um método, na qual, a metodologia prega a liberdade, e a autonomia 

infantil, é exigido o autocontrole e respeito ao próximo por parte das crianças. Em sua 

metodologia, Silvestrin, 2012, p. 23 apud Hilsdorf, 2005, p. 24-25, diz que: 
 



 

Para evitar os desajustamentos sociais, ela propõe que o educador organize o 
ambiente para que este proporcione às crianças, desde bem pequenas, o livre 
escoamento do impulso vital segundo padrões de comportamento socializado 
que fazem sentido na realidade histórica da cultura. Realiza-se assim, a 
introdução infantil à ordem e ao significado de suas experiências, porque 
elas precisam disso, dessas balizas, para se tornarem adultas. 

 
Assim, a Maria Montessori confiava que as crianças precisariam ser educadas a 

concentrarem-se no exercício das atividades escolhidas por elas durante o dia. 

O material montessoriano está interligado em cinco áreas, sendo a primeira; Educação 

Cósmica, que se refere ao conhecimento das Ciências Sócios-históricas e Ciências naturais; a 

segunda; Linguagem, onde, principalmente na Educação Infantil, se encontra materiais de 

preparação da mão para a escrita, de alfabetização (enfatizando a fonética), de leitura, e de 

produção textual; a terceira é a vida prática que é um ambiente onde as crianças desenvolvem 

a motricidade por meio de atividades do dia a dia, tais como: lavar e secar a louça, versar 

líquidos, pinças, desenhar, pintar, recortar, colar, cuidados quarto, a educação matemática, 

onde se encontra materiais que desenvolvam a noção de número, de adição, subtração, 

divisão, multiplicação, entre outros; e por último a educação dos sentidos, nesta área o 

indivíduo desenvolve os sentidos por meio de materiais como as caixas de cores, de rumores, 

de cheiros, de sabores, dentre outros, além de desenvolverem conceitos como alto/baixo, 

pesado/leve, forte/fraco, liso/áspero, etc. (SILVESTRIN, 2012, p. 22). 

De modo, que os materiais montessorianos são de caráter concretos, possibilitando as 

crianças manusear, assim dando ênfase, na educação de sentidos e abstrair conhecimentos. 

Atualmente, as escolas montessorianas desenvolvem atividades em grupos, como jogos e 

brincadeiras, já tem sua autonomia e devido ao aparecimento de novas concepções 

pedagógicas, existem aspectos da metodologia que foram modificados ou complementados 

levando-se em conta os diferentes estudos e teoria no campo da educação que surgiram em 

seguida (SILVESTRIN, 2012, p. 27). 

Contudo, hoje a escola montessoriana apresenta uma filosofia de respeito às diferenças 

de cada criança, o planejamento tem como base nas probabilidades e limites dos educandos 

visando seu pleno desenvolvimento, desse modo, considerando a educação inclusiva. 

 

 

 

 



 

Crianças com transtorno do espectro autista no âmbito escolar 

De acordo com Oliveira; Yaegshi (2014) apud Klin (2006), muitas crianças com 

autismo clássico são capazes de frequentar uma classe regular com apoios adicionais, no 

entanto poderão ser alvos de chacotas ou serem vitimizadas; já outras necessitam do serviço 

da educação especial, não por motivos acadêmicos, mas por suas dificuldades sociais e 

comportamentais. 

Quando nos referimos à educação de uma criança Autista, por exemplo, não podemos 

pensar em uma educação com objetivos diferentes para uma criança que não tenha algum 

transtorno ou síndrome, pois é necessário fazer algo caracterizado para o aprendizado, no qual 

cada indivíduo proporciona uma característica individualizada. Conforme, Oliveira; Yaegshi 

(2014) apud Coll, Palacios e Marchesi (1995) reforçam a ideia de que atualmente o 

tratamento universal e eficaz para o autismo é a educação, com objetivos semelhantes aos de 

todas as crianças: “desenvolver ao máximo suas possibilidades e competências, favorecer um 

equilíbrio pessoal o mais harmonioso possível, fomentar o bem-estar emocional e aproximar 

as crianças autistas do mundo humano de relações significativas. ” (OLIVEIRA; YAEGSHI, 

2014 apud COLL; PALACIOS; MARCHESI, 1995, p. 286). 

Assim, os sistemas educacionais mais eficazes para crianças com Autismo, são 

aqueles que procuram situar os objetivos em um contexto que crie possibilidades de um 

desenvolvimento real da criança, respeitando seu ritmo e sua idade cronológica, e os objetivos 

educacionais devem sempre situar-se em um contexto evolutivo, para que realmente possa 

existir o desenvolvimento e não somente uma aprendizagem mecânica. Como exemplo que 

eles possam fazer como ato de cozinhar, deve-se ensinar a preparar a panela, colocar os 

ingredientes, ligar o fogo, seguindo sempre o contexto evolutivo. Para que crescem podendo 

desenvolver suas habilidades independentes. O método Montessoriano, que por sua vez, 

trabalha com o lúdico, o social, com a autonomia e vida cotidiana, seria um método que 

corresponde às expectativas de aprendizado com crianças autistas. 

Considerações finais 

Por conseguinte, o método Montessori mostrou que aprendizagem com material 

concreto e progressivo pode ser assimilada por crianças com dificuldades, no caso do meu 

trabalho com crianças autistas. O importante é que os indivíduos com Transtorno Autista 

recebam atendimento especializado a partir do momento em que for diagnosticado o 



 

problema. Com isso aumentam-se as chances de independência no futuro. Desse modo, o 

autismo é um transtorno neuropsiquiátrico com sinais e sintomas intrigantes. Sendo, suas 

principais características são prejuízos em funções essenciais para a sobrevivência da espécie 

e do processo de civilização.  

Partindo das necessidades particulares de cada criança, podemos considerar que é 

possível traçar metas, objetivos alcançáveis e elencar ou elaborar atividades que propiciem o 

desenvolvimento deste, indiferente da sua dificuldade ou incapacidade gerada, e colocar em 

prática todo o conhecimento adquirido pelo educador durante seu exercício na área. 

REFERÊNCIAS 

CARVALHO, Rosita Edler. Removendo barreiras para a aprendizagem. Educação 
Inclusiva. 10. ed. Porto Alegre: Mediação, 2011. 176 p. 
 
COLL, C.; PALACIOS, J. MARCHESSI, A. Desenvolvimento psicológico e educação 
necessidades educativas especiais e aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artmed, 1995. V. 
3. p. 272-291. 
 
FARIA, Ana Carolina Evangelista; LIMA, Ana Cristina Ferreira; VARGAS, Danielle 
Prevatto Orbe. Método montessoriano: a importância do ambiente e do lúdico na educação 
infantil. 2012. 21 f. TCC (Graduação) - Curso de Pedagogia, Faculdade Metodista Granbery, 
Juiz de Fora, 2012. Disponível em: <http://re.granbery.edu.br/artigos/NDY2.pdf>. Acesso 
em: 29 out. 2016. 
 
FRIAS, Elzabel Maria Alberton; MENEZES, Maria Christine Berdusco. Inclusão Escolar 
Do Aluno Com Necessidades Educacionais Especiais: contribuições ao professor do Ensino 
Regular. 2008. Disponível em: 
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1462-8.pdf>. Acesso em: 26 out. 
2016. 
 
KLIN, Ami. Autismo e síndrome de Asperger: uma visão geral. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbp/v28s1/a02v28s1.pdf>. Acesso em: 30 set. 2016. 
 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: igualdade e diferenças: como andar no fio 
da navalha. In: MANTOAN, Maria Teresa Eglér; PRIETO, Rosangela Gavioli.  Inclusão 
Escolar: pontos e contrapontos. 4 ed. São Paulo: Summus, 2006. Cap1. p. 15-29. 
 
OLIVEIRA, Loraine Garcia de; YAEGASHI, Solange Franci Raimundo. Transtorno Autista 
E Síndrome De Asperger: Uma Revisão Histórica. Disponível em:  
<http://www.dfe.uem.br/textos/tcc_2010/Loraine Garcia de Oliveira.PDF>. Acesso em: 30 
set. 2016. 
 
PIMENTA, Selma Garrido. Professor Reflexivo: construindo uma crítica. In: PIMENTA, 
Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (Orgs). Professor Reflexivo no Brasil: gênese e critica 
de um conceito. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005. Cap. 1. p. 17-52. 



 

 
SILVESTRIN, Patrícia. Método Montessori e inclusão escolar: articulações 
possíveis. 2012. 44 f. Monografia (Especialização) - Curso de Educação Especial, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. Disponível em:  
<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/69876/000875131.pdf?sequence=1>. 
Acesso em: 30 out. 2016. 
 
TOZETTO, Soares Suzana; WENGZYNSK, Danielle Cristiane. A Formação Continuada 
Face As Suas Contribuições Para A Docência. In: Seminário De Pesquisa Em Educação Da 
Região Sul. 2012, Caxias do Sul. Anais. Caxias do Sul: UCS, 2012. p. 01 - 15. Disponível 
em: 
<http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/2107/513
>. Acesso em: 26 out. 2016. 


