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1 APRENDIZAGEM MONTESSORIANA 

 

Muitas escolas privadas e outras instituições governamentais têm adotado a pedagogia 

montessoriana como aporte para o seu planejamento didático e cotidiano escolar. Montessori 

legou aos educadores materiais, recursos didáticos riquíssimos, os quais são utilizados com 

ênfase na rotina de atividades, especialmente na Educação Infantil. 

Mas quem fora Montessori? Sua história é importante para iniciarmos essa conversa 

sobre a sua pedagogia. 

Maria Montessori nasceu na Itália. Formou-se em Medicina e revolucionou o contexto 

da Educação Infantil ao formular conceitos fundamentados na vivência da Educação Infantil para 

crianças especiais. Uma das bases do seu método foi APRENDER A RESPEITAR A CRIANÇA 

ENQUANTO SER INFANTE, ou seja, a criança não pode ser subjugada à pedagogização do 

adulto. A pedagogia que deve circunscrever as necessidades do aprendizado infantil. 

Um dado interessante proposto por Montessori, enquanto filosofia de sua educação 

montessoriana, é a distinção entre fazer as vontades dos menores e atendê-los em suas 

necessidades de aprendizado. Uma criança não tem desenvolvimento maturacional para 

escolher as próprias atividades no processo do “quer-porque-quer”. O professor, sim, deve 

despertar o lúdico do infante ao propor atividades que o potencializem. 

Para concluir a apresentação, vai a mensagem ao educador e propomos que essa 

reflexão possa perscrutar todo o curso: 

 

ENSINAR COM MONTESSORI É DESPERTAR O POTENCIAL DA CRIANÇA! 
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2 A CRIANÇA DE HOJE É PRODUTO SOCIAL 

 

Movimentos a favor da criança tomaram impulso de algumas décadas para cá. O 

reconhecimento do direito à vivência infantil expressou-se por meio de grandes movimentos, do 

ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e de outros aparatos legais. 

Tomou-se DE REPENTE o conhecimento de que a criança tem direitos, acima da 

diversidade de cultura. Ela tem direito à higiene, à escola, ao lazer, à saúde. 

Mas infância é regalar-se aos direitos apenas? O que é viver a infância em sociedade? 

Há séculos, as crianças eram educadas como cópia comportamental dos adultos em 

vestuário, gestos, fala. Hoje, com a modernidade, a correria de pais e mães também se torna um 

impedimento para que a criança viva a infância. 

A urbanização, seja em comunidades mais simples ou não, reduz o espaço, ou melhor, 

a liberdade espacial da criança. Veículos, máquinas, oprimem a construção espacial e 

aglomeram-se na “Cidade dos Compromissos Urgentes”. 

Muitos são os fatores sociais os quais constam como impedimento para a vivência de 

uma infância saudável em sociedade no tocante à criança e à sua família: 

 

1) Mães com trabalho full time; 

2) Falta de emprego; 

3) Miséria; 

4) Mínimas condições sociais. 

 

A criança vive em constante adultice. Ela está sempre confinada nos ambientes dos 

adultos. Ela é repudiada se não cumpre com as regras que não fazem parte do seu mundo. É 

um ser privado de vivência. Estão dependentes da tirania dos adultos. 

Atualmente, muitos são os espaços construídos para as crianças em sociedade: áreas 

de recreação, publicações infantis, móveis em tamanhos adequados. Radicalmente, o trato  
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infantil migrou de pólo. De regras adultas ela passou a viver em plena era de crianças afáveis e 

dóceis. A criança considerada meiga, calma, disciplinada é a criança inserida em um contexto 

social infantil. 

Qual seria, então, o problema de inclusão social da infância? 

Muitas continuam não tendo constante acesso ao Maravilhoso Mundo Infantil. Mudou-

se a forma de tratá-la. E por mais iniciativas que apareçam a favor dos menores, os excluídos 

não são abraçados em anos de história de exclusão. 

 

[...] Todas as iniciativas esporádicas, nascidas sem ligações recíprocas, são provas 
evidentes de que nenhuma delas tem importância construtiva: constituem apenas 
comprovação do nascimento ao nosso redor de um impulso real e universal no 
sentido de uma grande reforma social [...] (MONTESSORI, 1980, p. 10). 

 

A criança deve ter o seu mundo independente do mundo do adulto e, entre ambos, 

relações serem construídas de troca CONSTRUTIVA. 

O objetivo, além de zelar pelos direitos infantis é zelar como um todo pela INFÂNCIA, 

Montessori é muito clara nesse ponto. O desenvolvimento infantil como um todo deve ser o foco 

dessas relações construtivas. 

 

[...] A criança não é um estranho que o adulto possa considerar apenas 
exteriormente, com critérios e objetivos. A infância constitui o elemento mais 
importante da vida do adulto: o elemento construtor. (MONTESSORI, 1980, p. 10) 

 

No limiar da história a criança foi alvo de questões absolutistas. O bem e o mal, por 

exemplo. Ela foi educada pelo certo e pelo errado. Jamais com intenções de relativizar. 

 

A CRIANÇA É O SEGREDO E O TESOURO DA HUMANIDADE! 
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Esse segredo pode se tornar turvo com a cegueira do adulto. O nó cego na nossa alma 

pode se tornar uma semente roubada no canteiro frutífero de uma criança. É preciso a 

reconscientização ao longo da vida social infantil. 
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3 OS DESAFIOS DA CRIANÇA AO ADULTO 

 

A criança enquanto produto de uma sociedade que não pára, que acumula 

informações em excesso, que veicula mensagens distintas na mídia, que toma o tempo dos pais, 

tem sua mente assombrada, amedrontada. 

A criança desse meio acumula mil questionamentos: 

 Que sociedade é essa a qual o tempo equivale a dinheiro, a investimento? 

 Que sociedade é essa que toma de mim meus pais em detrimento do trabalho 

intenso e não permite o diálogo em família?  

 Que sociedade é essa que não permite que as famílias se reúnam mais nas 

refeições? 

 Que sociedade é essa que tirou de mim o meu pai? 

 Que sociedade é essa em que educar é correr contra o tempo? 

E quem deve responder essas perguntas e antever essas interrogações infantis é a 

família. Por menor que seja o contato entre os pais e os filhos diariamente, há de se ter um 

tempo juntos, ainda que reduzido e com qualidade. 

 

PAIS E MÃES: por mais que cheguemos cansados, por mais que não tenhamos tempo e 

que a nossa qualidade de tempo não seja das melhores, não há porque adiar a conversa 

diária com os nossos filhos. Essa conversa poderá fazer falta no futuro, para você e para 

ele. 

 

Com tantos questionamentos sem solução, sem consolo e sem uma palavra, a criança 

passa a ter “gritos interiores” que são expressados em agressividade, em birras momentâneas, 

em relutâncias, em queda de estima e outros conceitos que, nós, educadores, identificamos 

facilmente no cotidiano. 

Damos uma pausa para exemplificar esse cenário tão comum na escola. Esse intervalo 

para uma conversa tão importante a respeito desses estalos da criança ajudará a delinear a  
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importância da Pedagogia Montessoriana em ambiente escolar e como ela pode ajudar esse 

aluno. 

 

3.1 A criança Vive em um Campo de Batalha 

 

É isso mesmo. Além da batalha exterior ela vive grandes contradições ininteligíveis 

para sua alma e mente. O educador é o Peter Pan das crianças: conduz seu aluno para um 

tempo e lugar mágicos na Terra do Nunca. 

 

EDUCAR É PROPORCIONAR A VIVÊNCIA DO CONTO DE FADAS SEM RECRUTAR AS 

CRIANÇAS PARA IDA AO MC DONALD´S! 

 

 

Motivar é a palavra. Proporcionar uma vivência de conto de fadas é fantasiar o 

aprendizado. A criança é MOTIVADA naturalmente por três coisas: 

 

 Realizar; 

 Socializar; 

 Controlar. 

 

Quando a criança aflora seu lado contraditório, ela está impelida por apenas uma 

dessas motivações: 

 

 Controlar e ser controlada. 
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Ela quer controlar e não admite ser controlada. Passa em seu subconsciente a 

liderança do controle das situações para satisfazer a sua autorrealização egônica. Qualquer 

movimento contrário a esse ensejo é para ela uma ameaça e surge a desobediência que, de 

certo modo, repercute no ambiente social no qual ela se insere. Ela passa a amar a 

negatividade. 

Quando ela percebe o quanto a sua ação contra as regras influencia em seu meio, ela 

passa a utilizá-la como uma “carta na manga”, usando de todos os recursos materiais e 

imateriais para mobilizar a todos para proveito próprio. 

Quando ela mobiliza ou tenta mobilizar os demais em ambiente sociofamiliar e escolar, 

ela anula sua participação no contexto das ações. Exemplo: Joãozinho, para tirar a atenção da 

colega ao seu lado, rabisca o trabalho dela, desarruma os seus lápis, puxa seu cabelo e não dá 

ouvidos à professora. Quando a colega reage agressivamente dando-lhe um chute ou um tapa e 

redimensiona esta última ação do outro como causa principal do conflito. Por quê isso? Porque 

essa criança passa a suportar cada vez com mais intensidade o negativo, o ruim. Apanhar, ser 

xingado, ser isolado, ser aviltado, não é tão doloroso para ele. Alguns educadores assustam-se 

com essa postura do infante. Classificam-no como frio. Na verdade, não. Essa criança não é fria. 

Ela é machucada interiormente e essas cicatrizes não mais importam. 

O que Montessori diria para esse educador? Veja a dica: 

 

 

RESPOSTA: AME-A SEMPRE! 
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Caro educador: não seja agressivo, não dê mais palavras negativas ou machuque mais 

essa criança. Ela precisa de você. Dar um castigo, isolá-la, rotulá-la é colocar mais lenha na 

fogueira de uma situação tenebrosa vivida pela criança. 

Continuando a relatar esse cenário. Nas aplicações montessorianas veremos a 

importância deles para este curso. 

Que tipo de postura pode desencadear mais rebeldia e agressividade? 

 

o Quando o professor tenta controlar a situação em excesso, valendo-se da sua 

autoridade. Nesse caso, ele está meramente disputando a atenção da classe com 

a criança; 

o Quando o professor pacifica demais (joga panos quentes). Esse professor faz o 

que está fora do seu alcance para não desencadear mais uma situação 

conflituosa; 

o Quando o professor não impõe ou não consegue impor limites a essa criança, 

valendo-se de regras especiais para ela. É um professor com medo. 

 

 

VOCÊ ESTÁ EM UMA OU MAIS DESSAS AÇÕES? 

 

Quando temos medo de disciplinar ou nos tornamos pais amedrontados, permitimos 
que nossos filhos tenham a última palavra e não lhes damos a orientação 
necessária, que surge naturalmente quando se educa com amor (LEVY e 
O´HANLON, 2004, p. 41) 
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3.2 Que circunstâncias geram esse comportamento? 

 

Quando a criança vive um ócio interior, ela demonstra que há falta de preenchimento 

no espaço sociofamiliar, o que produz certas reações. 

Os pais com pouco tempo exigem obediência instantânea e sabe-se que cada criança 

tem o seu tempo de desenvolver, compreender, evoluir nas ações. O tempo dos pais, dos 

professores e da escola não é o mesmo que o da criança. Elas não mudam de acordo com as 

exigências da vida. 

As transições inesperadas também geram mudanças internas na criança como 

resposta emocional. Outra cidade, nova escola, a puberdade, a chegada de um irmão, a 

separação dos pais, dentre outras circunstâncias, são fatores preponentes. 

Quando os pais, professores e demais agentes educacionais demonstram volubilidade 

mediante a desobediência das regras, isso também gera a predominância das ações 

desobedientes. Estas podem ser identificadas quando: 

 

 A criança culpa os pais para conseguir o que quer; 

 A criança choraminga até os pais cederem; 

 A criança barganha com diálogo indutivo; 

 A criança agride física e verbalmente; 

 A criança diz que vai fugir de casa, cometer suicídio ou qualquer violência que 

gere susto em pais e educadores. 

 

Educador, já acompanhou situações acima? 

Continuando o cenário. 

 

Para agir com essas crianças, batamos em nossa boca quando emitimos paradigmas 

tais como: 
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1º. Essa criança precisa de uma boa surra, isso sim! 

2º. Nada funciona com esse garoto! 

3º. Ele não tem capacidade de cooperação. 

4º. Ele tem que entender que isso gera consequências. 

5º. Deixa ele descarregar a raiva. 

6º. É genético. 

7º. Dá passiflora que melhora. 

 

Já ouviram essas frases? Já as pronunciou? Todo educador tem uma “vivência” 

semelhante. E veremos que a palavra vivência está na ação da pedagogia montessoriana 

quando o assunto é entender como essas crianças tornam-se fruto de um ambiente tão 

complexo. 

 

3.3 Mudando a Vivência com essa Criança 

 

Após a ruptura dos mitos e paradigmas é preciso atuar com essa criança de forma que 

a vivência com ela seja plenamente reconstruída em prol de um novo significado nessas 

relações. 

Para isso é necessário que os pais e o educador: 

 

 Não impeça que a criança sofra as consequências pelos seus atos nem as poupe 

disso. 

 Não tenha envolvimento emocional exacerbado que faça aflorar sentimentos de 

pena, de afeto exagerado, de dó ou outros fatores. 
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 Demonstre que as atitudes desobedientes geram tristeza nos demais e faça com 

que a criança entenda, aos poucos, o que é sentir-se triste. 

 Não alivie qualquer desconforto para poupar de um aprendizado doloroso. 

 Não alimente discussões, ponha um ponto final. 

 Mostre à criança que está triste e não retribua com raiva. 

 Aumente as opções de escolhas para reduzir o campo de autoritarismo da 

criança. 

 

Mas como dizer? 

 

Expressões que revigoram a relação 

 Quando uma criança distorce os fatos: “Conta outra!” 

 Quando a criança transgride uma regra – “Teremos outra conversa, ok?” 

 A criança não reconhece as consequências de seus atos – “Pena você 

achar que as coisas podem se resolver assim.” 

 A criança quer colocar a regra ao seu favor – “Compreendo como pensa. 

Mas funcionará de outra forma.” 

 A criança critica o pai, mãe ou educador – “Pena que entenda dessa forma. 

Espero que supere esse sentimento.” 

 A criança barganha – “Seria ótimo se tudo o que você quer desse certo.” 

 A criança não obedece uma ordem imediata - “Pena você não me ouvir.” 

 A criança faz ameaças – “Infelizmente você acha que irá resolver assim.” 

 

 

O educador, ao reconstruir essa relação, tenta concentrar-se em elementos os quais 

sejam positivos na criança. Todos têm defeitos e qualidades e esse reconhecimento não deve 

ser penoso, mas sim autocrítico. 

Para conduzir a sua nova relação com esse aluno, concentre-se nos seguintes 

elementos: 
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A) No lado positivo da criança. Diga o que é bom nela de coração aberto. 

B) Passe um tempo diário significativo com ela, de conversas e trocas positivas. 

C) Ouça seu aluno. Ele tem muito a te dizer. Isso sim cura cicatrizes. 

 

Identificar o que gera e o que interfere em sua relação com o aluno não é tarefa das 

mais fáceis. Primeiro porque você não vive plenamente o seu cotidiano. Segundo porque 

adentrar o mundo interno da criança é um passo dado com muito cuidado. 

Para auxiliar nesse momento de revisão do relacionamento promova ações concretas 

para reduzir a zona de conflito. 

 

A) Fale para o aluno o que você gostaria de mudar em você mesmo. 

B) Peça para que o aluno descreva o que mudaria nele. 

C) Escreva no papel coisas que você mudaria em você e peça que ele faça o mesmo 

e, depois, cada um lerá o papel do outro. 

D) Diga ao seu aluno que você precisa dele. 

E) Quando notar melhoras no relacionamento, dê sinais de aprovação ao seu aluno. 

F) Deixe recados positivos no caderno dele. 

G) Peça para ele fazer um diário e troquem figurinhas. 

 

MONTESSORI SUGERE: PROMOVA ATIVIDAS LÚDICAS 

 

O quê é uma coisa lúdica? 

É uma ação que promove a atenção por meio do foco em atividades significativas. 

Vejamos alguns exemplos: 

 

A) Seja o narrador das atividades do seu aluno dando ênfase positiva às suas ações, 

como se fosse um narrador de futebol. 
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B) Separe um tempo da semana para atividades livres. 

C) Dance conforme a música: deixe um dia que ele escolha as brincadeiras e as 

regras. 

 

Começamos aqui a ver o conceito de criança psíquica, ou seja, a criança que será 

trabalhada ao longo dessa reconstrução. 

O progresso da globalização é atuante na educação infantil atual. As crianças estão 

com livre acesso a todos os meios de comunicação, expostas a informações de toda natureza. 

Esse processo é constante e vertiginoso. Por esses meios, e a televisão é um deles, a criança 

desperta constantemente para todos os tipos de assunto cotidiano. Essa incessante carga de 

conteúdo faz-se de forma muitas vezes agressiva e quase imperceptível à própria criança, 

atuando, deveras em sua formação de personalidade. 

 

O EDUCADOR, AINDA ASSIM, DEVE CONSIDERAR A CRIANÇA COMO UM SER 

SUPERIOR E PARA ELA DEVE ESTAR VOLTADA TODA A SUA ATENÇÃO! 

 

O educador não é criança, mas faz parte do seu desenvolvimento, acima de qualquer 

pressuposto médico, filosófico, psicológico. A criança forma a sua personalidade a partir do seu 

professor. Este, muitas vezes, não percebe o seu papel. Você já refletiu sobre isso? 

Estamos falando aqui do que Maria Montessori chamou de CRIANÇA PSÍQUICA. 

Muitos são os agentes que atuam diretamente na formação psíquica infantil que influenciam na 

ação da criança. 

De acordo com a autora, a criança guarda em sua psique segredos que podem ser 

revelados aos adultos a ponto destes aprenderem a solucionar seus próprios problemas. 

Quando Montessori fala da criança psíquica, ela confirma a importância das teorias 

psicanalíticas no processo de desenvolvimento infantil. A criança, para a educadora, é uma 

caixinha de segredos que pode ser aberta por nós. Na adultice, volta e meia experenciamos o 

retorno à infância. Adolescer e adultecer são camadas psíquicas que soterram a infância de 

outrora. 
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EDUCADOR, VOCÊ JÁ ABRIU A SUA CAIXA DE PANDORA? 

 

 

Segredos. Essa é a palavra utilizada por Maria Montessori. Esses segredos estão no 

subconsciente da criança e nós, adultos, devemos estar bem preparados para acolhê-los. 

A psicanálise rompeu com barreiras jamais conhecidas em séculos passados. Quando 

vemos um desenho feito por uma criança, nos toca a aparência plástica, mas também nos toca o 

que aquela criança quer dizer. Ainda que ela pinte, calmamente, a folha toda de vermelho, seu 

subconsciente pede: Socorro, preciso da sua ajuda. 

 

A PSICANÁLISE É A CIÊNCIA DOS LIMITES. 

 

A criança tem, portanto, um terreno vasto e jamais explorado. Esse preceito entra na 

pedagogia montessoriana. Para adentrarmos esse terreno devemos estar capacitados, 

principalmente de amor e afeto. 

Antigamente, o desvelamento das ordens psíquicas era considerado manifestações 

doentias e sobre o cuidado da medicina. Com o advento da psicanálise, entrar no subconsciente 

passou a ser tarefa árdua, mas recompensadora. Para poucos. 
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4 TODA A CRIANÇA GUARDA UM SEGREDO 

 

Para Montessori, explorar o campo da criança psíquica é terra outrora desconhecida. A 

educadora afirma que a criança pode ter a identificação dos seus conflitos pelo outros, se o 

mesmo desejar identificá-los, pois a sua relação com o ambiente é transparente. 

 

Cria-se assim em torno da criança um campo de exploração científica totalmente 
novo e independente até de seu único paralelo, que seria a psicanálise. Trata-se 
essencialmente de uma forma de auxílio à vida psíquica infantil e características, 
porém, é a penetração de fatos psíquicos ainda ignorados pela criança, somada ao 
despertar do adulto – que assume perante a criança atitudes erradas que têm origem 
no subconsciente (MONTESSORI, 1980, p. 20) 

 

A criança em ambiente de “acusação” torna-se um ser tolido, repreendido. Todos os 

quadros descritos anteriormente a respeito da criança desobediente ou não condescende com 

as regras equivale à criança que acumulou perturbações psíquicas no campo do subconsciente. 

Mas quais são as consequências? 

 

UMA CRIANÇA TOLIDA PELA REPRESSÃO É UMA CRIANÇA QUE NÃO DESENVOLVE 

PSIQUICAMENTE SAUDÁVEL. É UM PÁSSARO SEM ASAS. 
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Segundo Montessori a criança passa a ser: 

 

Um ente isolado na sociedade; conseqüentemente (sic) se o adulto exerce uma 
influência sobre ela, é imediatamente identificado: o adulto que está mais próximo. 
Primeiro a mãe, depois o pai, por fim os professores” (MONTESSORI, 1980, p. 21). 

 

Relatamos um cenário em que os sujeitos são: a criança, os adultos à sua volta e a 

sociedade. A criança é assolada, como defende Montessori, pelos erros do inconsciente. Os 

adultos e a sociedade não erram conscientes. Erram sem a consciência de que a fluência dos 

seus atos reprime a criança. 

 

MONTESSORI NOS DIZ: DESCUBRA O TESOURO QUE CADA CRIANÇA GUARDA E 

TERÁS UM BELO FUTURO EM SUA NAÇÃO. 

 

 

Estamos sempre preparados para nos defender e defender a criança dos erros 

conscientes. Mas desconhecemos os erros inconscientes. A honra aparente é o que vale 

socialmente. Montessori dá o exemplo do cavaleiro medieval: se este fosse desonrado perante 

os seus semelhantes em qualquer atitude mínima, ele estava pronto a duelar. 
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Nada muda nos eixos sociais da atualidade. Passaram-se séculos, mas há adultos 

que, INCONSCIENTEMENTE, ensinam a criança que o melhor meio de concretizar o sucesso 

nos seus esforços é o DUELO! 

 

 

 

Adultos ensinam às crianças que o melhor caminho de não reconhecerem a sua 

participação em fatos é ACUSAR. Quando a criança aprende que acusando ela se isenta, 

conscientemente, da culpa, ela age positivamente em prol dessa ação. 

Montessori nos diz duramente uma verdade: a criança só modificará a sua postura 

inconsciente, se o adulto mudar. Nós, educadores, observamos isso na escola. A criança tende a 

incorporar INCOSCIENTEMENTE, as atitudes, as falas, o gestual dos pais. O educador identifica 

com transparência uma fala não genuína da criança. 

 

O adulto não tem compreendido a criança e o adolescente; em consequência, trava 
contra eles uma luta perene. O remédio não consiste em fazer o adulto aprender 
alguma coisa ou integrar uma cultura deficiente. Não é preciso partir de uma base 
diferente. É necessário que o adulto encontre em si mesmo o erro ignorado que o 
impede de ver a criança (MONTESSORI, 1980, p. 23). 

 

Caro educador: você VÊ o aluno que lhe foi confiando? 

Ou você tenta moldá-lo conforme as suas subscrições culturais? 
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Tempo para reflexão: 

 

 

 

Estamos aqui realizando uma atividade básica e fundamental para a Pedagogia 

Montessoriana. A INTROSPECÇÃO é o exercício cotidiano proposto por Montessori. 

Todo educador, antes de entrar em sala deve ter o seu momento de introspecção o 

que, aos poucos, irá lhe facultar a possibilidade de enxergar em si mesmo a subsistência 

necessária para cuidar das suas crianças. 

Esse exercício diário, antes e depois do seu momento com os seus alunos, trará ao 

educador a possibilidade de corrigir-se para corrigir conscientemente, sem repreensão e dor 

alheia. Todos nós temos erros inconscientes, pois, como se conhece no senso comum, ninguém 

é perfeito. Todos erram, porque o erro inconsciente não é produto e fim de nós mesmos e sim de 

uma sociedade histórica e cultural. Um dia nós fomos crianças e também sofremos a repressão 

social. 

EDUCADOR: REFLITA DIARIAMENTE COMO PODE AMAR 

O SEU ALUNO SEM REPRIMI-LO INCONSCIENTEMENTE! 

 

Se estiver com uma dor gastrointestinal intensa, você vai trabalhar dando jugo à sua 

missão. Mas você vai trabalhar bem? Ao longo do seu expediente, terá de se retirar de sala de 

aula, terá de beber água, chás e até remédio. Você sabe que aquela dor não pode continuar 

porque ela embaça a sua rotina. Ela reduz a sua produtividade. 
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Assim é o nosso consciente conversando com o nosso inconsciente. Quando temos 

um erro no segundo que deve ser corrigido e não exercitamos, diariamente, a introspecção, esse 

erro continua influenciando e reduzindo a nossa produtividade de tratar o outro, no caso a 

criança, transparentemente. E erro é erro. Mágoa é mágoa. No clássico exemplo, se 

amassarmos uma folha de papel com a força que temos, podemos desdobrá-la, posteriormente, 

com todo o cuidado. Mas ela jamais ficará lisa. 

 

EDUCADORES: O QUE ESTAMOS FAZENDO COM AS NOSSAS CRIANÇAS? 

 

O que gera a repreensão inconsciente por parte do adulto? 

 

Segundo Montessori, com esta atitude que, inconscientemente, anula a personalidade 

da criança, o adulto age convencido de estar cheio de zelo, amor e sacrifício. 
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5 A CRIANÇA PSÍQUICA E A CRIANÇA BIOLÓGICA 

 

Montessori afirma que a criança desenvolve-se a partir de uma célula, contendo 

informações psíquicas e também genéticas. Faz-nos lembrar da teoria da biogênese, de Piaget. 

Essa célula traz em si um padrão de documento, de registro 

individual, os quais se germinarão instintos psíquicos em contato com o meio. 

Ou seja, quando um ser está em contato com o meio, já traz em si a latência de 

todo um estado social e cultural que o circunscreve. 

Com efeito, quando um ser novo é formado torna-se sede de 
misteriosas orientações que darão lugar aos atos, às características, ao trabalho, ou 
seja, às funções no ambiente externo (MONTESSORI, 1980, p. 27). 

 

TODA CRIANÇA É PRODUTO GENÉTICO E PSÍQUICO. 

 

A criança é psíquica porque o meio proporciona esse desenvolvimento, partindo de sua 

gênese. Todavia, cada criança pertence a um meio distinto. É possível aplicar esse conceito 

adotado pela Pedagogia Montessoriana em sala de aula. Por anos, a educação insistiu em 

padronizar o comportamento das crianças em uma mesma classe, sugerindo que todas tivessem 

uma mesma reação a uma dada tarefa. Hoje, é possível ver o quanto o meio do qual cada um 

provém influencia na sala de aula. Cada criança traz em si um espaço de origem e é dever do 

profissional considerar esse princípio em sua didática. Isto é Montessori! O meio, o espaço 

escolar são recursos de democracia e igualitariedade. 

Montessori afirma que há esse princípio de diversidade: 

Assim, a criança recém-nascida não é simplesmente um corpo pronto para funcionar, 
mas constitui um embrião espiritual que possui diretrizes psíquicas latentes. Seria 
absurdo pensar que logo o homem, caracterizado e distinto de todas as demais 
criaturas pela grandiosidade de sua vida psíquica fosse o único a não ter padrão de 
desenvolvimento psíquico individual (MONTESSORI, 1980, p. 28). 
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6 O AMBIENTE DO INFANTE 

 

A criação nasce em um ambiente pronto, um ambiente civilizado, por ser da civilização, 

um ambiente que reflete cargas culturais, sociais, históricas prontas. Cada nascimento é marco 

no ambiente espacial, mas não muda a civilização histórica. 

Segundo médicos e biólogos, nascer é um acontecimento doloroso. Mais que a morte. 

A criança sai do ventre materno para um ambiente obscuro que, ao longo do seu 

desenvolvimento, colocar-lhe-á véus de repressão. 

Um dos questionamentos de Montessori é: 

 

COMO O MEIO RECEBE ESSA CRIANÇA DESPROTEGIDA? 

 

 

 

Paralelamente: Professor, como você recebe a sua criança no início do ano letivo. 

Essa criança nasceu para você, você não a conhece, ela também não te conhece a fundo. 

Pensa sempre em cada nome de sua chamada antes de vê-los? 

O meio recebe esse recém-nascido com SUPERPROTECIONISMO. Os pais são os 

primeiros a elevar essa atitude. O superprotecionismo é um supervéu que é imposto socialmente 

pelos superpais desde o nascimento da supercriança. 

 



 

 

24 

 

A SUPERPROTEÇÃO, SEGUNDO MONTESSORI, É O PRIMEIRO ERRO DO INCONSCIENTE 

MATERNO E PATERNO. 

 

As crianças recém-nascidas precisam somente das roupas. Sem panos que as 

engessem ou as apertem. O recém-nascido deve ter a percepção natural do ambiente, da 

temperatura. Quando está totalmente enrolada, sustém o primeiro véu do superprotecionismo. 

Como nos fala Montessori (1980, p. 34): 

A partir do instante do nascimento da criança, o espírito do adulto se exprime sempre 
nesse sentido: cuidar para que a criança não estrague a roupa, não suje, não 
incomode. 

 

Há infinitos exemplos dessas falas pelos sujeitos da escola em que trabalhamos. A 

mãe, geralmente liga para a escola reclamando que a professora deixou Pedrinho sujar o 

uniforme de guache e que amanhã não terá outro. Mas a mãe do Pedrinho não pergunta como 

está o filho na escola, como tem sido a sua participação, como ele está evoluindo. 

Do mesmo modo, professores acham um absurdo a mãe enviar a criança para a 

escola com uma relevante febre. Quantas vezes esse futuro adulto ficará doente e não poderá 

faltar seus compromissos profissionais ou sociais? 

 

PAIS E PROFESSORES: VAMOS DERRUBAR O SUPERPROTECIONISMO COMO ERRO DO 

INCONSCIENTE? 

 

 



 

 

25 

 

Em tempos remotos, os cuidados com o nascimento se estendiam tanto para o berço 

de ouro, para as roupas e mantas rendadas quanto para os chicotes e açoites guardados para a 

primeira sessão de palmatória a fim de corrigir os erros de comportamento. O mesmo ocorria na 

escola. A palmatória situava-se imponente sobre a mesa do professor para a correção física. 

Não é isso uma contradição nos termos? 

Esses hábitos culturais são denunciados por Montessori como uma afronta à criança 

psíquica. Ou o pai superprotege e amacia os conflitos ou o pai violenta a tapas a fim de corrigir 

os desvios dos infantes. 

Outra ação superprotecionista é o hábito de transportar a criança no colo. A criança 

recém-nascida é tolhida do seu processo de familiarização com o ambiente, sendo carregada no 

colo para todo lugar, mesmo no ambiente interno da residência. Mais um véu de agressão 

psíquica. 

 

DIZ-NOS MONTESSORI: DESDE A PRIMEIRA RESPIRAÇÃO, A CRIANÇA DEVE SER 

VENERADA COMO UM MILAGRE DA CRIAÇÃO E PERPETUAÇÃO DA HUMANIDADE E 

NÃO COMO ELEMENTO DIGNO DE COMPAIXÃO. 
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7 AS ESTRUTURAS PSÍQUICAS 

 

Toda a criança, antes de desenvolver a qualidade da linguagem, tem o status psíquico 

que deve ser trabalhado com muito carinho na educação infantil. Essa estrutura, no infante, é 

muito sensível e aflora constantemente. 

 

Observe os diálogos: 

 

Diálogo 1 

 

- Mãe, por que aquele farol está apagado? 

- Deve estar velho. 

 

Diálogo 2 

 

- Mãe, por que aquele farol está apagado? 

- Nós vemos ele apagado, mas a luz brilha para quem é especial. 

 

Qual das duas mães soube trabalhar a criança psíquica? 

 

Quando falamos em linguagem, esta prevalece como comunicação no ambiente desde 

que a criança nasce. Para os professores que conhecem o trabalho cotidiano da creche, esse 

princípio deve prevalecer. Embora a criança não tenha o preparo para expressar verbalmente,  
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em razão da musculatura facial e a motricidade não estar em fase maturacional condizente à 

expressão verbal, a criança concebe tudo o que se fala a sua volta. 

 

JAMAIS SUBESTIMEMOS OS SENTIDOS E A FACULDADE LINGUÍSTICA DE UMA 

CRIANÇA, AINDA QUE ELA NÃO FALE. 

 

Quando subestimamos a criança, inconscientemente ela fica à deriva. Ela perde o 

gosto pela conquista natural adequada a seu desenvolvimento também natural. O NÃO é um 

desses artifícios utilizados pelo adulto. A cada não, a criança dá um passo para trás, ficando 

aquém do seu desenvolvimento natural. 

 

Como nos ensina Montessori: 

 

Os caprichos do período sensível são expressões exteriores de necessidades 
insatisfeitas, alarme de uma condição errada, de um perigo – e desaparecem de 
imediato quando ocorrem a possibilidade de compreendê-los e satisfazê-los. 
Observa-se, então, que a calma sucede a um estado de agitação que pode até 
mesmo assumir a forma de doença. Consequentemente, é necessário procurar a 
causa de toda manifestação infantil que nós chamamos de caprichosa exatamente 
porque essa causa nos escapa à percepção [...] (MONTESSORI, 1980, p. 55). 

 

A criança na educação infantil está nesse período sensível. Ela capta mais aquisições 

que os adultos. É o farol aceso. Quando ele se apaga, é porque está a caminho da fase adulta. 

Uma criança na educação infantil tem mais propensões ao aprendizado claro da língua 

estrangeira quando exposta a um processo de imersão e VIVÊNCIA, palavra sine qua non para 

entender a aprendizagem montessoriana. Um adulto sofre muito mais nesse processo. 

A CRIANÇA É UM SER EM POTENTE CRIAÇÃO. 

ELA ESTÁ SEMPRE EM CONQUISTA ATIVA. 
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E quando essa atividade vital é tolhida? O que pode acontecer com o aprendizado 

infante? 

 

7.1 O Período do Aprendizado Sensível 

 

Toda criança tem o período do aprendizado sensível. De acordo com Chomsky, a 

criança nasce com conhecimento em potencial. Ela nasce com uma espécie de lógica, de 

gramática, de instinto que são códigos do conhecimento a serem espiralados em forma de 

conhecimento ao passo que ela se desenvolve. 

Para Montessori, a criança se desenvolve a partir da sua sensibilidade interior exposta 

aos meios exteriores conforme o seu desenvolvimento psíquico evolui. Esse ambiente deve ter 

características polifórmicas, ou seja, levando isso para o conceito da prática pedagógica, a 

criança deve estar exposta a um ambiente diversificado. 

 

O PROFESSOR DEVE CONDICIONAR A SENSIBILIDADE INTERIOR DA CRIANÇA DE 

FORMA ESPECIAL E ÚNICA. 

 

Para Montessori, essa é a chave do professor que abrirá os conceitos de aprendizado 

da criança, atuando em ambiente psíquico. Quando a criança está condicionada, de forma 

singular, a diversas formas de aprendizagem, tendo a liberdade de desenvolver suas aptidões, o 

professor tem como aprimorar a ATIVIDADE CRIADORA no relacionamento diário com a 

criança. 

 

CHAVES DE MONTESSORI 

 

 Atividade Criadora; 
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 Emoção; 

 Trabalho do Ambiente; 

 Criação; 

 Domínio da Linguagem. 

 

No que tange a aquisição da linguagem, esta é uma das chaves principais do 

aprendizado montessoriano. Primeiro, porque a criança da pré-alfa está em pleno 

desenvolvimento da aquisição oral e este se configura como um suporte para os demais 

segmentos do aprendizado. 

A criança escuta. A dinamização dos sons, da história, das músicas, acaba assentando 

e organizando o universo linguístico da criança. 

Escolas têm interferido veementemente nesse desenvolvimento. Tenho recebido 

reclamações de pais que são chamados constantemente pela orientação pedagógica da escola, 

pois seus filhos “apresentam” dificuldade de desenvolvimento de suas habilidades. Pergunto-me: 

é possível? 

O aprendizado da criança não é instantâneo e não ocorre no tempo que queremos. 

Cada criança é singularmente diferenciada na prática pedagógica e isso é um princípio deveras 

montessoriano. Ser montessoriano é respeitar o aprendizado da criança acima de tudo. A 

escola, diz que a criança não desenvolve todos os vocábulos por isso não será alfabetizada. 

Premeditação errada. A criança tem o seu tempo de aprendizado. Com isso, os orientadores 

cercam as crianças de fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas, solicitando avaliações 

instantâneas. Errado. A criança deve ter uma avaliação sólida pela escola e muito bem 

formulada e, se tiver indícios de desenvolvimento no aprendizado que a incapacitem deveras, 

devem seguir a terapia EM AMBIENTE ESCOLAR. 

 

ANTES DE AVALIAR O APRENDIZADO DA CRIANÇA, A ESCOLA DEVE TER UMA 

AVALIAÇÃO SÓLIDA DO SEU PROPÓSITO PEDAGÓGICO! 
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Com avaliar os processos que possibilitam a aquisição linguística? 

a) A escola cultiva o espírito musical constantemente? 

b) A escola disciplina as crianças por meio de histórias e vivências? 

c) A escola é lúdica no aprendizado lógico-matemático? 

d) A escola cria teatralidades e personagens vivenciados pelos próprios alunos? 

e) A escola aproxima o contato dos pais ao longo dessa vivência? 

Estas e outras perguntas podem determinar o grau de competência escolar, de acordo 

com os preceitos montessorianos em possibilitar o aprendizado linguístico-sensorial da criança. 

Por que aprendizado sensorial? Porque de acordo com Montessori, os sentidos, são o canal de 

recepção do aprendizado. 

 

O ouvido escuta pouco a pouco e também a língua se movimenta com uma nova 
animação. A língua, até então, se limitara a sugar, começa a sentir vibrações 
interiores, passa a procurar a garganta, os lábios, as bochechas, como se 
obedecendo a uma força irresistível. Pois tais vibrações são vida [...] (MONTESSORI, 
1980, p. 57). 

 

Daí conclui-se que a aprendizagem montessoriana é: 

 

 Sensitiva; 

 Física; 

 Sensorial; 

 Anímica (parte da estabilidade psíquica da criança para algo mais amplo); 

 Deve ser valorizada em seus mínimos gestuais. 

 

 

A SENSIBILIDADE DA CRIANÇA É FATOR PRIMORDIAL 

NA APRENDIZAGEM MONTESSORIANA. 
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A partir desse desenvolvimento sensível, o professor capta na criança o seu prazer 

inconsciente do aprendizado, o comando que ela apresenta nesse processo em relação ao meio. 

Pode-se dizer que a vivência social e cotidiana faz plenamente parte da aquisição da 

linguagem. Qualquer fator que rume contra o desenvolvimento sensível da criança, pode intervir 

negativamente no processo linguístico. 

 

A SENSIBILIDADE DA CRIANÇA É SEMPRE SENSITIVA 

 

Se houver obstáculos em face dessa sensibilidade o resultado é primordialmente 

negativo. 

 

 

Da mesma forma que a criança pode perceber o exterior, ela capta essa 

movimentação de ambiente e guarda, inconscientemente, em seu interior, a 7 chaves. Por quê? 

Encontra-se no PERÍODO SENSÍVEL, está sensível não emocionalmente, mas no seu 

desenvolvimento de aprendizado. 

Com o tempo, ela pode apresentar manifestações lentas, rápidas, perturbação interior, 

casos os obstáculos se alevantem e fixem pontos de tensão. 

Imaginemos essa situação no sentido figurado: uma criança está face a face com uma 

dificuldade, uma subida em caminho tortuoso. Primeira coisa que ela tende a fazer é pedir ajuda 

a alguém. 

No aprendizado é a mesma coisa. 
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Ela terá tantos pontos de tensão que pedirá ajuda. Não de forma consciente. Ela pode 

se tornar agressiva, pode se tornar quieta demais, divagar, dentre outras situações. 

 

O PROFESSOR DEVE ASPIRAR PROVAS POSITIVAS DE SENSIBILIDADE VINDAS DA 

CRIANÇA. DEVE SER AFETIVO E PROVAR-LHE SEGURANÇA. 

 

Caso não seja prestado qualquer auxílio à criança, se o meio ambiente não for 
preparado para recebê-la, ela estará permanentemente em perigo sob o ponto de 
vista de sua vida psíquica. A criança está no mundo como um exposto, isto é, um 
abandonado; está exposta a contatos perniciosos, a lutas pela existência psíquica, 
inconscientes, mas reais cujas consequências são fatais para a estrutura definitiva 
do indivíduo (MONTESSORI, 1980, p. 60). 

 

A aprendizagem montessoriana aponta novos caminhos para o tratamento afetivo da 

criança. O professor deve sempre abrir os olhos mediante as manifestações psíquicas da 

criança, auxiliando-a desde o início do seu desenvolvimento. 

 

O PROFESSOR DEVE FORNECER ESTRUTURAS PARA QUE A CRIANÇA SE 

DESENVOLVA, PREPARANDO O AMBIENTE PARA UMA INTENSA HARMONIA NO 

APRENDIZADO. 

 

A criança já nasce em ativo aprendizado. Como dito aqui, desde bebê ela sabe como 

manter contato com o ambiente. Esses registros formam o conteúdo psíquico da criança. No 

tocante a atividades linguísticas, em meses de vida, o fenômeno da silabação é meramente 

identificado (Ba, Ba, Ba.... O que isso lhes lembra?). 
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A criança somatiza acúmulos sonoros nos primeiros meses de vida, o que indica o 

desenvolvimento sensível das percepções sensoriais e de sua relação com o meio. Ela capta 

com a visão e familiariza-se com o ambiente do seu cômodo de origem, sabendo que lá será o 

seu refúgio. A criança explora com os sentidos o local em que está instalada. Mais à frente, ela 

reconhecerá esse local como um domínio seu. Essa experiência lhe será válida quando iniciar a 

vivência escolar. 

 

O PROFESSOR É EDUCADOR PARCEIRO E NÃO EDUCADOR INTÉRPRETE. 
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8 A ORDEM NA INFÂNCIA 

 

O período de sensibilidade na criança favorece o instinto de organização. Esta pode 

ser interna ou externa, espacial ou instintiva. Todavia, é um período de ordenamento: do 

cotidiano, do lugar em que vive, da família, da escola, da vida social. No primeiro ano de vida, a 

criança já está plenamente receptiva a essa ordem. 

 

 

 

As crianças, quando pequenas, já revelam aptas ao ordenamento espacial. A criança 

reconhece o SEU espaço, os seus objetos, o momento da troca de fraldas, a hora do banho. Ela 

está com uma ordem interna e externa estabelecida. 

A criança, quando chega ao grupo escolar, também terá uma vivência amadurecida de 

espaço e saberá internamente que tudo tem uma ordem. O seu nome, o seu canto da mochila, o 

banheiro, o local de beber água, o uniforme. Tudo isso é uma ordem que representa muito para 

o pequeno. Qualquer coisa que fuja a esses procedimentos causar-lhe-á sofrimento interno, 

estranhamento e inadaptação. 
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A ordem, para as crianças é comparável ao plano de sustentação sobre o qual 
devem apoiar-se aos seres terrestres para conseguirem caminhar, equivale ao 
elemento líquido no qual vivem os peixes. Nos primeiros anos de vida, recolhem-se 
os elementos de orientação do ambiente no qual o espírito deverá atuar para as suas 
futuras conquistas (MONTESSORI, 1980, p. 70). 

 

A brincadeira, o lúdico, é uma forma normal de regras. O simples esconde-esconde 

cria suportes de regras infindas para a vivência infantil. Daí a importância do lúdico para 

Montessori, principalmente na fase da sensibilidade psíquica da criança. 

 

A CRIANÇA É SENSÍVEL À ORDEM! 

 

A criança precisa da ordem para aprender a alcançar suas próprias conquistas. O 

ordenamento é a fundamentação desse desenvolvimento. Essa sensibilidade ao ordenamento 

seguirá a criança pelo resto do aprendizado. Futuramente, ela aprenderá 

que tem uma orientação fixa no espaço, por bairro, região, cidade. Ela 

aprenderá que o mundo gira em uma ordem específica. Essas ampliações 

serão feitas passo a passo. 

 

8.1 A Ordem Interior 

 

O ordenamento interior é tão importante quanto o exterior. É pelo ordenamento externo 

que a criança se organiza internamente. A captação sensível por meio dos pontos do sentido em 

ambiente é proporcionada, principalmente, pelas memórias: 

 

a) Audíveis ou sonoras; 

b) Tácteis; 

c) Olfativas; 

d) Visuais. 
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Quando uma criança do maternal está inserida em uma rotina, ela apreende, por meio 

do corpo e demais aparelhos sensíveis, que ela pode se organizar em um determinando 

ambiente e lapso de tempo. E essa orientação organizacional ficará registrada em seu corpo. 

Por exemplo: quando uma criança chega à escola e pendura a sua lancheira no seu cabide ela 

pode: 

 

 Visualizar seu nome, sabendo que aquele é seu espaço; 

 Visualizar a sua lancheira pendurada e as lancheiras ao lado; 

 Movimentar-se em direção à sua lancheira no momento da saída do colégio. 

 

São pequenos registros de organização externa que organizarão internamente a 

criança. A visualização, a movimentação do corpo, o reconhecimento do que é seu serão marcas 

de apreensão dessa organização. 

Quando uma criança vê a lancheira de outro colega pendurada em seu lugar, o 

incômodo acontece. O incômodo interno. Algo conflitará em si, pois está consciente de que a sua 

memória organizacional registrou outros antecedentes. Para ela, esse fato é um obstáculo que 

gerará um impasse externo a ser resolvido. 

A criança tem um acúmulo de organização que não é situacional nem externo 

somente. A cada passo do seu desenvolvimento, ela demonstra a apreensão do conhecimento 

anterior. 
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O PROFESSOR DOMINA O AMBIENTE EM QUE A CRIANÇA ESTÁ APRENDENDO AINDA A 

CONQUISTAR. 

 

Portanto, muito cuidado como você se apresenta à criança. Como você é com a sua 

criança. Como supradito, o professor é parceiro. Ela conhece o preparo daquele local. A criança 

ainda está em processo de conhecimento. “É sabido que nossa pedagogia considera o ambiente 

de uma importância tão grande a ponto de constituir o fulcro central (MONTESSORI, 1980, p.77). 

É importante que o professor saiba “manusear” com cuidado o espaço dessa criança. 

Certa vez, presenciei, em um local de acesso privado e lúdico, uma recreadora dizendo: “É por 

isso que não suporto criança grande!” De fato ela estava em conflito com alguma situação no 

seu ambiente de trabalho. Ela tinha que promover recreações com crianças grandes e 

pequenas. No entanto, demonstrou duas coisas: 

 

 Ela não tinha domínio de espaço e direcionamento de atividades para as 

respectivas idades; 

 Ela não manteve a inteligência emocional ao falar com as crianças maiores que 

também têm uma organização espacial externa e interna já estabelecida. 

 

Da mesma forma que presenciei essa recreadora, presenciei também professores, 

mães, pais. Enquanto eu fazia atendimento de uma criança em sua casa, a mãe gritava: “Fulano 

é débil mental, só pode!”. Quantas vezes aquela criança já ouvi proferências iguais ou piores 

vindas de sua mãe? Como ficou a organização interna dela? 

 

PROFESSOR: AFETO, CONVERSA E CORDIALIDADE. 

A CRIANÇA, O APRENDENTE, SEJA ELE DE QUAL IDADE, TEM UMA ORGANIZAÇÃO 

ADERENTE À SENSIBILIDADE. 
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Digamos que a criança tem um período de sensibilidade à flor 

da pele. Até os 5 anos ela é ultrassensível a tudo o que acontece à sua 

volta, de acordo com Montessori. É como se ela captasse o que se passa 

pelo ambiente através de um espelho. Cada imagem reflete nela. 

A criança sente-se atraída, livremente, pelo ambiente. A criança 

percebe a luz, o som, a música, as cores, correspondendo a cada reflexo instintivamente. Com 

isso, na aprendizagem montessoriana, é elementar usar esses elementos como motivação de 

aprendizado e interação da criança com o ambiente. “É absolutamente necessário que a criança 

conserve com plena nitidez as imagens que vai captando porque só com a nitidez e distinção 

das impressões ela consegue formar a própria inteligência” (MONTESSORI, 1980, p. 80). 

Desde o primeiro ano de vida, a criança capta todos os pareces para a sua 

organização interna. Um bebê de 4 meses já capta a totalidade de uma figura. A partir do 2º ano 

de vida há uma mudança considerável. Ela passa a fazer abstrações significativas a respeito de 

uma imagem. 

Se um professor mostrar um livro ilustrado, terá captações concretas disso. Quando 

ela visualiza um cachorro deitado e recolhido ela pergunta: Por que ele está triste? Se vir a figura 

do mesmo cachorro correndo atrás de um osso afirmará: Legal! Ele agora está alegre! 

Quando a criança visita um zoológico, ela tem uma reunião de imagens e figuras 

distintas. Existem professores que rompem com a naturalidade dessa visão, nomeando para as 

crianças a imagem antes de ela expressar a própria nomeação e conceito que guardam dela. 

ATENÇÃO, PROFESSOR: UM MONTESSORIANO JAMAIS ROMPE COM A LIVRE 

EXPRESSÃO DA CRIANÇA! 
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9 CONFLITOS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 

A aprendizagem montessoriana inspira-se na questão do LIVRE APRENDIZADO 

SENSORIAL DA CRIANÇA. Entrelinhas, a criança deve aprender sem intervenções diretas ou 

indiretas. Indiretamente, muitas vezes, o professor age em defesa do aluno de forma 

inconsciente. É o instinto do protecionismo em voga sempre nas ações do adulto em relação à 

criança e Montessori ressalta isso em sua teoria constantemente. 

 

Todavia, quando a criança age, anda, toca nos objetos, o quadro que então se 
apresenta é completamente diferente. Embora amando profundamente a criança, o 
adulto sente nascer em si um irresistível instinto de defesa contra ela 
(MONTESSORI, 1980, p. 88). 

 

É preciso entender as relações da criança com o mundo que ela conhece, pois este 

processo é uma livre adaptação dela ao ambiente que a cerca. Conduzir a criança aos bons 

hábitos é atitude dos adultos, porém muitas vezes reproduzem na criança uma educação não 

espontânea. 

Há épocas, a criança era educada para o repouso em favor de sua saúde. A criança 

era educada já como a miniatura do adulto, pois essa realidade equivaleria a uma receptividade 

social agradável ao mundo do pai, da mãe e dos tutores. Em ambiente mais profundo, a criança 

era entregue a um responsável e mantida em constante educação de hábitos sociais longe dos 

pais e família. Esse era o investimento. 

Ser criança, no início do século XX, como dizem alguns autores, era algo vergonhoso: 

 

Aquele tempo era o inferno das crianças. Criança não podia dar aparte em conversa 
de adulto, era obrigada a ouvir o silêncio (...). Criança não fala na mesa, isso era 
repetido sempre. Na minha opinião, criança passava a vida pior do que cachorro de 
guarda” (Paulo Duarte, Memória, in Nosso Século, ANO, p. 122) 
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Até os 7 anos a criança era anjo. Depois já eram da esfera da adultice e essa 

responsabilidade as pegava como anzol isca o peixe. Era inevitável exigir da criança 

responsabilidade de adulto. As crianças do verdadeiro modelo patriarcal, desde o início do 

século, não podiam brincar na rua, na chuva ou na fazenda. A diversão era em casa com o 

tempo regrado, sob grande vigilância dos tutores e responsáveis por sua educação. 

Talvez, no início do século, a preservação da criança estava relacionada com o medo 

dos males. Condições de higiene aquém das conhecidas atualmente, ausência de antibióticos, a 

tuberculose, os vermes, a peste. O fantasma da morte poderia apoderar-se da criança desde os 

primeiros anos de vida e a morte dos filhos era comum. Cercar a criança de cuidados era 

protegê-la dos males que poderiam afetar a sua saúde. 

 

 

 

A BRINCADEIRA DO INÍCIO DO SÉCULO É: BRINCAR DE CRESCER! 

 

- Quem são esses anjos que estão nos cercando? 

- Somos filhos de um Conde, netos de um Visconde! 

(Cantigas de Roda do século XX) 
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A criança era treinada para tudo. Era um campo de concentração para o seu 

inconsciente. Na escola, a visão da palmatória estava à vista. Ela via a palmatória como um 

conceito de regra. A sabatina, termo disfarçado usado hoje como técnica ainda por professores, 

estava aliada à palmatória. A criança tinha que saber a tabuada senão... Varas, puxões de 

orelha... Tudo, era aceitável para esses pequeninos como ato ou objeto de correção. 

Se a criança se esquecesse da conta, a memória falhasse, gaguejasse: 

 

 

 

O CASTIGO VINHA A CAVALO!!! 

 

 

Essas ações foram constituindo um método de ensino. A repetição, a mecanicidade da 

criança. Em início do século, a única escola a abolir esse método foi a Escola Americana 

Mackenzie College. Ela adotou métodos objetivos e intuitivos de ensino, abolindo em público os 

castigos corporais. Além dela, o Colégio Anglo-Americano, ambas fundadas por educadores 

ingleses, inovaram, contrapondo-se ao método tradicional e provinciano do Brasil. 

As famílias tinham resistência a essas escolas. Antes de colocá-los no jardim de 

infância, retardavam a entrada de suas crianças nessa etapa e contratavam tutores e  

 

 

PLÁÁÁ.... 
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preceptores. Havia uma polêmica entre as escolas de origem francesa, como o colégio Notre 

Dame de Sion e as escolas americanas citadas. O método francês ensinava os bons hábitos. As 

americanas eram relegadas ao segundo plano. 

A cartilha da leitura era baseada no método silábico. Vovô viu a uva aparecia com 

todas as letras coloridas, com uma figura central, padronizada, sem diferenciar as páginas. Com 

uma licença poética: não creio que as escolas tenham tido tamanha mudança para o século XXI. 

Creio que mudaram a roupa, mas as peças íntimas continuam as mesmas... 

As histórias lidas eram os contos clássicos da Carochinha mesmo. Veja algumas: 

 

a) Contos da Carochinha; 

b) Fábulas de La Fontaine; 

c) As Mil e Uma Noites; 

d) O Pequeno Polegar; 

e) O Tico-Tico (1ª revista em quadrinhos). 

 

Acredito que os clássicos devem ser lidos sempre. Mas na época em que retratamos 

aqui, a intenção da leitura era apontar uma visão maniqueísta e positivista do BEM contra o 

MAL. A criança devia estar ao lado do BEM, ou seja, dos bons costumes, bons hábitos, perfeição 

moral. O MAL era tudo o que se distanciava dessa realidade, em âmbito social e econômico. 

 

LEIA!!!! 

 

O Ateneu, de Raul Pompéia 

 

 

Esse livro retrata a ruptura com os modelos de ensino tradicionais. Veja um trecho: 
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“Um trabalho insano! Moderar, animar, corrigir esta massa de caracteres, onde começa 

a ferver o fermento das inclinações; encontrar e encaminhar a natureza na época dos violentos 

ímpetos; amordaçar excessivos ardores; retemperar o ânimo dos que se dão por vencidos 

precocemente; espreitar os temperamentos; desiludir as aparências sedutoras do mal; aproveitar 

os alvoroços do sangue para os nobres ensinamentos; prevenir a depravação dos inocentes; 

espiar os sítios obscuros; fiscalizar as amizades; desconfiar das hipocrisias; ser amoroso; ser 

violento; ser firme; triunfar dos sentimentos de compaixão para ser correto; proceder com 

segurança, para depois duvidar; punir para pedir perdão depois... Um labor ingrato. Ah, meus 

amigos, não é o espírito que me custa, não é o estudo dos rapazes a minha preocupação... É o 

caráter! Não é preguiça o inimigo, é imoralidade! A imoralidade!...Ah, mas eu sou tremendo 

quando esta desgraça nos escandaliza! Não! Estejam tranquilos os pais! No Ateneu, a 

imoralidade não existe! Velo pela candura das crianças, como se fossem, não digo meus filhos: 

minhas próprias filhas! O Ateneu é um colégio moralizado! E eu aviso muito a tempo... Eu tenho 

um código...(...) Todas as culpas são prevenidas, uma pena para cada hipótese” (p. 46). 

 

Confira nesse trecho o conflito vivido pelo próprio professor do Ateneu. Um internato, 

responsável pela educação das crianças do início do século. 

Muitos pais, desde o início do século XX, acreditavam que quanto mais sono e repouso 

a criança tirava, mais saúde ela tinha. Talvez essa ideia estenda-se pelos tempos atuais. Hoje, a 

criança dormir é sinal de descanso para os pais e de silêncio na casa. Nas creches-escola a 

mesma coisa. Criança dormindo é sinal de paz. 

Vejamos: Montessori diz que a criança não é um ser dorminhoco. Ela deve ter um sono 

normal. Não um sono induzido ou sono de esgotamento da saúde. A criança pode dormir cedo 

ou não, basta-lhe ao organismo o período de repouso. Ela precisa é de saber regular o próprio 

sono inconscientemente. Fixar horários para o sono em casa ou na creche pode ser uma 

solução disciplinar. Mas o sono da criança deve ser sempre respeitado na sua hora apta ao 

descanso. De acordo com Montessori “a criança deve ter o direito de dormir quando sente sono 

e de se levantar quando quer” (1980, p. 91). Montessori chega a ser mais contundente: a criança 

deve dormir no chão, em um colchão rente para que possa levantar e deitar no momento em que 

lhe aprouver, sem estar fixa em um gradeado. 
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Eu presenciei isso em algumas creches. No quarto do sono, as crianças dormiam com 

os colchões um ao lado do outro. A sala tinha uma restrição à meia luz natural e forrada com 

uma espécie de tatame. Por cima desse tatame, vários colchonetes. Alguns pais reclamavam, 

pois queriam a criança de dois anos em um berço. Todavia, corroboro com Montessori: aos dois 

anos a criança deve estar livre para deitar-se e levantar-se, sempre à supervisão de duas 

professoras da creche. 

 

 

 

Segundo Montessori (1980, p. 91), “o ambiente é escurecido de forma que a luz, 

mesmo com o raiar de um novo dia, não penetre no quarto para acordar a criança”. 

Como se afirma nos preceitos montessorianos, o que a criança precisa é de alguém ao 

seu lado que tenha uma visão simples. Espalhar colchões na Sala do Sono é simples. É um 

ambiente em que a psique da criança estará livre para associar o descanso ao local de 

descansar. 

 

O PROFESSOR COM A MENTALIDADE SIMPLES E NÃO INTERVENCIONISTA SABE COMO 

ORIENTAR A CRIANÇA EM PROL DE SUAS NECESSIDADES. 

 

Não é somente o auxílio à criança: é o auxílio da criança em relação à vida. Nesse 

processo, o adulto estará sempre em posição secundária e deve se esforçar para compreender a 

criança em parceria. 
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Se a personalidade da criança deve ser educada em seu desenvolvimento e ela é 
mais fraca, torna-se necessário que a personalidade mais forte do adulto se faça 
passiva e, recebendo e seguindo a orientação que a própria criança lhe oferece, 
considere uma honra poder compreendê-la e segui-la. (MONTESSORI, 1980, p. 92) 

 

 

 

O PROFESSOR NÃO É O CENTRO: É O FAROL QUE GUIA O NAVIO. 

 

A motricidade faz parte desse processo. O andar da criança é um exercício de 

exemplo. Sempre ouvimos: Meu filho começou a andar aos 9 meses... O meu começou a andar 

depois de um ano. Não se trata de um comportamento diferencial entre ambas as crianças. 

Trata-se do pleno desenvolvimento individual de cada uma. A criança fixa-se na base motora 

quando o seu preparo orgânico está pronto. 

Desenvolver a natureza bípede é uma das tarefas mais árduas para o ser humano, o 

que o torna distinto dos outros animais, além do desenvolvimento racional. Imaginem: deslocar-

se em equilíbrio sobre dois membros é custoso no aprendizado psicomotor e de deslocamento 

em equilíbrio. 

Dar o primeiro passo é uma das primeiras grandes conquistas da criança. Ela está 

superando o obstáculo de aprendizado físico, entendendo o seu inconsciente que ela luta contra 

uma força chamada gravidade. É uma nova atividade em ação no cotidiano psicomotor do 

pequeno. 
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INÉRCIA    ATIVIDADE 

 

Quando a criança começa a dar os primeiros passos, ela está conhecendo a força da 

gravidade em ação a ela mesma e ao ambiente que a circunscreve. É nesse seguimento que ela 

aprenderá que pode caminhar mais rápido, correr, sentar, levantar, tendo como desafio a 

gravitacionalidade. 

A primeira tentativa protecionista dos pais é colocar a criança no berço e no cercado. 

Protegê-la do mundo que a rodeia. Ou agilizar o próprio tempo. A criança tem os passos firmes, 

porém curtos. Ela tem menos resistência ao caminhar. 

Nas creches, várias organizações espaciais e psicomotoras são propostas. A mais 

comum é organizar o trânsito das crianças pela escola em fila. Uma segurando o ombro da 

outra, ou de mãos dadas. Outra opção é a Centopeia, um objeto intermediador para que as 

crianças se locomovam. O objeto é uma centopeia mesmo e cada criança segura em uma pata. 

Desta forma, elas carregam o objeto intermediador ao local para o qual estão se dirigindo. Cada 

professor fica à frente, ao centro e ao fim do grupo. 

Montessori diz que o adulto nunca renuncia o próprio ritmo. A criança deve estar 

atrelada ritmo físico do pai e da mãe ou do professor. O correto seria o inverso. 

 

O PROFESSOR DEVE ADAPTAR-SE AO RITMO DA CRIANÇA! 
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10 A MOTRICIDADE, A MÃO E MONTESSORI 

 

O desenvolvimento montessoriano prioriza muito o aprendizado motor. Por isso, 

trataremos aqui dos três Ms em nossa apostila: Montessori, Motricidade e a importância de 

desenvolver as habilidades manuais. A motricidade é destacada em duas etapas: 

 

 A fala; 

 O deslocamento da criança. 

 

Todas as atividades que envolvem as crianças nessas duas áreas prescrevem o seu 

futuro. Como a criança fala e como a criança se desloca. A primeira é a representação do 

pensamento e a segunda é a articulação de todo um conjunto de membros que irá antever a 

característica corporal. 

O deslocamento, ao mesmo tempo em que marca uma característica comum com os 

outros animais, pois todos se deslocam em favor de seus interesses, ocorre que o deslocar o 

corpo no espaço difere individualmente. A criança tem o domínio do andar e do deslocamento 

porque faz esses movimentos em prol do domínio do espaço em que está inserida. Quando uma 

criança caminha atrás de um pássaro, em sua primeira fase de vida, ela está movendo-se em 

prol da função humana dominadora. 

A mão da criança é o espelho motor de sua inteligência. Podemos traçar aqui um 

paralelo. A linguagem representa o pensamento; o movimento manual condensa toda a 

inteligência dos membros físicos. É assim para Montessori: 

 

Sabe-se que os primeiros vestígios do homem nas eras pré-históricas são avaliados 
pela existência de pedras lascadas e pedras polidas que foram seus primeiros 
instrumentos de trabalho. É essa, portanto, a característica que assinala m novo 
rastro na história biológica dos seres vivos sobre a terra (MONTESSORI, 1980, p.97-
98). 
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A mão é o primeiro órgão de contato da criança com o mundo. É um mediador entre a 

criança e as relações que ela trava com o ambiente. O toque é primordial para que ela construa 

suas habilidades motoras posteriores. 

 

 

 

QUANDO A CRIANÇA LIBERTA AS MÃOS, COM ELAS VAI SEU CORAÇÃO! 

 

A mão é o órgão que executa a inteligência emocional da criança com o mundo. 

Montessori diz que o movimento da criança pode fazer parte de sua avaliação psíquica, 

decodificando nas expressões motoras a linguagem e a motricidade. 

A presença da mão está em gestuais sociais bem significativos ao longo da história da 

criança: 

 

 O bater as palminhas; 

 Segurar o lápis; 

 Cumprir gestuais com música; 

 Abraço; 

 Aperto de mão; 

 Levar a mão à boca. 
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Outros gestuais sociais: 

 

 A união das mãos para consentimento e saudação religiosa; 

 A união das mãos em um pacto; 

 A união das mãos no casamento religioso e cívico; 

 A união das mãos em uma partida desportiva, comemorando a vitória. 

 

Todos esses gestuais também acompanham palavras, sons, exclamações. A partir 

dessas convicções Montessori anuncia que a mão e a fala podem estar distantes no todo físico – 

a mão está longe da boca, todavia ligadas pelo mesmo pensamento. 

 

Mão + boca = pensamento 

 

A mão está no subconsciente da história da humanidade. Na Bíblia, vários foram os 

gestuais que representaram o pensamento, no gesto e na linguagem: 

 

 Deus estende sua destra e cria o mundo; 

 Moisés segura o cajado para abrir o Mar Vermelho; 

 Noé constrói a Arca com as suas próprias mãos; 

 Davi, canta e dança, ao som dos instrumentos que ele toca; 

 Davi derrota o Gigante Golias, acertando-lhe uma pedra na testa; 

 Sansão perde a força ao cortarem-lhe o cabelo e não consegue parear mais 

lutas; 

 João Batista batiza Jesus com as mãos; 

 Jesus tem as mãos pregadas à cruz. 

 

Palavras de Montessori (1980, p. 99): 
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Tudo isso demonstra que a mão é sentida no subconsciente da humanidade como 
uma manifestação do eu interior. O que se poderia imaginar de mais sagrado e 
maravilhoso que o desenvolvimento desse “movimento humano” na criança? 

 

 

A CRIANÇA ESTENDE A MÃO EM DIREÇÃO À VONTADE DO EU 

CONHECER O AMBIENTE, O MUNDO. 

 

Isso é claro. Quando o bebê estende sua mãozinha para tocar o rosto de sua mãe ou 

de seu pai que diz: “Eu te amo e te quero ao meu lado sempre”. Muitas vezes, alguns bebês 

aceleram o ritmo da mãozinha em direção ao rosto. Adulto à sua volta dizem: “Não bate. Não 

pode bater, tá. Carinho.” Equivocados. A criança está apenas mostrando a gratificação do toque 

em conhecer e reconhecer aqueles que estão próximos a ela. Isso é normal nos primeiros 

meses. Quando um adulto assume posicionamento contra a mãozinha da criança, para não 

bater, para não tocar, para não fazer, ele está dizendo para aquela voz em formação calar-se. 

Está silenciando o interior da criança, o seu EU. Viram que perigo? 

 

SOCORRO! ADULTO À SOLTA! 

 

 

Ocorre que a criança, em seus primórdios, não tem os sentidos formados e 

independentes. O que isso quer dizer? Ela não distingue o som do gosto, o gesto da fala. Ela 

está apropriando-se do mundo em uma mistura de sentidos e estímulos que deve captar 

lançando-se a eles. A estrutura mental dos pequeninos pede para que eles peguem um objeto: 

acolham-no à boca, toquem-no em todas as suas formas, sintam-no no rosto. Quando  
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encostamos um copo com gelo no braço de um bebê ele não sente a sensação do gelado. Ele 

não sabe o que isso significa. Aos 8 meses ele começa a sentir essa diferença. Presenciei um 

pequenino andar, aos 8 meses, por toda a sua casa. A casa tinha o piso de madeira. Quando 

adentrou ao banheiro, o piso era frio. Ele olhou para o chão, percebeu ali uma diferença 

recepcionada pelos pezinhos e voltou para o piso de madeira. 

 

A CRIANÇA MOVIMENTA-SE SEMPRE DE MANEIRA CONSTRUTIVA. 

OS ADULTOS QUE INTERPÕEM OBSTÁCULO. 

 

Mas o que fazer: afinal não queremos que os pequenos se machuquem, não é 

mesmo? 

Faça o seguinte: criem um horário e um ambiente para o bebê brincar. Se for só o 

horário já está de bom tamanho. Espalhe os brinquedos DELE no chão, lateralize e posicione os 

brinquedos em locais diferentes. A criança identificará aquele objeto, caminhará em direção a 

ele, tentará pegá-lo e reconhecê-lo. Faça isso sempre! 

 

A CRIANÇA MOVIMENTA-SE EM FAVOR DO SEU EU. 

SE ELA RECONHECE OS SEUS OBJETOS, O SEU ESPAÇO E O SEU HORÁRIO DE 

BRINCAR, ELA TERÁ UM DESENVOLVIMENTO SEM OS OBSTÁCULOS E TABUS 

IMPOSTOS PELOS ADULTOS. 

 

A criança age por ela mesma, em favor do sentido do seu eu. A criança deve agir 

facilmente, em seu mundo interior e exterior, na tentativa de sempre conhecer-se. Ela deve 

entender o porquê os obstáculos surgem. Quando uma criança brinca com a tampa de uma 

garrafa de vidro, ela não entenderá se esta lhe for retirada de suas mãos bruscamente. Ela 

entenderá que aquele objeto pode ser um obstáculo se ela experimentar as consequências dele.  
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Se a garrafa de vidro de espatifar, se ela cortar a mão ou o pé. Então ocorrerá uma 

internalização do que é um obstáculo, pois ela o experimentou. 

Soluções para esse conflito da criança entre o mundo do adulto e o próprio eu do 

infante diz-se que ela encontra as suas próprias saídas. Em todo momento ela avança em seus 

limites – não comportamentais, falamos aqui de ações de motricidade – e conhece um 

pouquinho mais do mundo. 

A mão infantil é necessidade vital para o desenvolvimento da criança. É o primeiro 

instinto. Quando estamos com uma turminha de pré-escolar, é importante trabalhar o 

refinamento do tato, expondo as crianças às diferentes texturas e formas. 

O adulto quando cerca a criança para protegê-las dos obstáculos, submete-as às leis 

dos menores esforços. Com isso, “mata” o eu da criança desestimulando-a a descobrir. Desde 

os seus primórdios, a criança deve se dar com o tato explorador. Todos nós nascemos Indiana 

Jones... 

 

A CRIANÇA TEM TODAS AS RECORDAÇÕES GRAVADAS 

EM SEU INCONSCIENTE. 

 

Se um adulto não estende a sua própria toalha, ou se ele não põe o prato à pia, a 

criança não terá lembranças de sua rotina que as impelem em fazer o mesmo. Não se pode 

inferir no sistema organizacional da criança se não procurou com ela a própria organização. 

Quando a criança repete uma ação organizadora, ela se sente gratificada. Quando 

coloca o seu chinelo junto e perto do chinelo do pai ela confirma o seu modelo de imitação e 

organização. 

Montessori faz um alerta: a criança tem o seu ritmo e ele deve ser respeitado em todas 

as suas fases de desenvolvimento. 
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PROFESSOR: LEMBRE-SE – SEU ALUNO PRECISA DE VOCÊ, DE SUAS ORIENTAÇÕES, 

MAS VOCÊ PRECISA CONHECER O RITMO DELE! 

 

Algo faz semelhante o adulto com a criança. Por uma defesa inconsciente, procura 
impedir que ela faça movimentos lentos, exatamente como afugentaria de modo 
irresistível uma inofensiva mosca que o incomodasse (MONTESSORI, 1980, p. 106). 

 

Isso quer dizer que o adulto já passou pela etapa em que se encontra o infante e como 

ninguém a conhece. Pode ajudá-lo a transpor qualquer obstáculo. Como? O adulto, 

especificamente o professor, deve se munir de paciência, o que não é mais visto atualmente. 

 

O PROFESSOR, QUANDO O ALUNO É LENTO, OU SEJA, RENDE MELHOR DE FORMA 

MAIS LENTA QUE OS DEMAIS, APLICA A SUBSTITUIÇÃO, INTERVINDO NO RITMO 

NATURAL DO INFANTE. 

 

Um exemplo da situação acima: quantas vezes você faz para o seu aluno o que ele 

mesmo deveria fazer? Cópias de exercícios, coloridos, cópias de agenda... Contam-se na mão 

esses eventos ou são constantes? 

AJUDAR SEMPRE! 

FAZER PARA A CRIANÇA NUNCA! 
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A verdade é que a criança deve ser cercada de amor em todas as situações. 

Montessori falará isso. A cultura, muitas vezes, intervém nesse processo. Digamos que, por mais 

absurdas que sejam as histórias da sociedade em relação à criança no Brasil, aqui somos 

afetuosos e afetivos. Temos um apego ao protecionismo. As crianças têm a relação afetiva com 

a mãe ainda que esta seja ausente. A criança cria o chamado modelo de ausência. Ela idealiza a 

presença da figura materna ao seu lado. 

Nos países europeus e orientais é comum vermos casos de suicídio em jovens a partir 

dos 15 anos. Aquelas culturas intervêm em resultados constantes na produção que a criança e 

futuro adolescente deve apresentar à sociedade. 

Em outros países, a criança convive com as regras religiosas. Eu imagino como se vive 

uma criança que nasceu em comunidades afastadas do centro e plenamente rurais. Crianças 

que, sem liberdade de escolha, foram criadas em seitas. Essas crianças, aterrorizadas com a 

figura do demônio, e autoidealizadas na pureza e no bem, jamais puderam construir um castelo 

de areia ou de terra. Ou sentir o cheiro da chuva com o verde do mato. Pois ao mesmo tempo 

em que a sensação de liberdade era presente, elas tiveram obrigações de trabalho desde cedo. 

Essas marcas dos subconscientes são muito sérias. Elas comprometem todo o futuro 

do jovem. Vi certa vez que, em uma escola americana, a criança foi condenada em juízo por ter 

beijado uma menina no rosto. Detalhe: ambas tinham 4 anos. Esse fato ocorreu nos EUA, 

modelo econômico e social – consumista – da atualidade. Futuramente, esse jovem torna-se um 

daqueles que atiram contra todos na instituição. O que falar dessas culminâncias violentas no 

modelo de educação americano? 

 

 

LEIA: Precisamos falar sobre Kevin 

Lionel Shriver 
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Quando eu vi a capa desse livro tive um susto. É de primeira impressão macabra, por 

isso convidativo. Lionel, após ter o filho preso – Kevin – por um extermínio em uma escola 

americana, planejado e executado com ares de terrorismo, tenta entender o que levou o filho a 

premeditar isso. 

Para entender o que Kevin fez, precisa entender o que fizeram com ele. O que fizeram 

com todas as crianças como ele. Kevin foi educado normalmente. Vale-se aqui da máxima: a 

criança nasce inocente, a sociedade que a torna não inocente. 

Algumas vezes, a criança está condenada desde o próprio ventre da mãe; em outras, a 

criança é condenada por uma doença, é condenada por uma cultura, é condenada pela pedofilia. 

A reflexão que fica para o nosso próximo módulo: 

 

ATÉ QUANDO DEIXAREMOS AS NOSSAS CRIANÇAS SEREM 

CONDENADAS AO SOFRIMENTO? 

 

No próximo módulo falaremos dessa incessante necessidade dos pais e educadores 

substituírem ou tentarem substituir a personalidade da criança. Falaremos mais das atividades 

motoras, e de outras relações que compreendem o mundo dos adultos e o mundo das crianças. 
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11 A PERSONALIDADE DA CRIANÇA COMO GRANDE ALIADO NO SEU 

DESENVOLVIMENTO PARA O PROFESSOR 

 

Vimos em capítulos anteriores, que em épocas passadas a criança era tratada em sua 

personalidade como um adultinho. Em seu comportamento, em sua fala, em sua educação. 

Montessori reverterá esse quadro. Ela dirá que cada criança desenvolve a sua própria 

personalidade fazendo com que ela conquiste o seu lugar. 

 

PROFESSOR: O ADULTO JAMAIS AGE NA CRIANÇA. ELA AGE NELA MESMA E ESTE 

DEVE SER UM INCENTIVO AO LONGO DA APRENDIZAGEM. 

 

No período infantil de desenvolvimento a criança está sensível emocionalmente, pois a 

sua consciência segue essa informação. Ela tem sensibilidade para internalizar os elementos 

exteriores. Um professor muito enérgico nas cobranças de atividades e exercícios pode interferir 

na formação da personalidade da criança nesse período. Atenção: não que as coisas ocorram ao 

deus-dará como se fala no senso comum. A criança precisa ter o feedback positivo daquele com 

o qual se compartilha a sua formação. 

O julgamento do professor em relação à criança após a conclusão de uma atividade 

gera um confronto de EUS. O eu que ela forma com o eu que avassala a sua ingenuidade. Não 

empregamos esse termo aqui com equivalência a passividade. O estímulo à formação deve 

partir do professor de forma afetiva, impondo limites e sem agressividade. Quando a criança é 

sugestionada a fazer as coisas de uma forma genuinamente estranha a ela, há o conflito desses 

eus. Vejamos algumas etapas do desenvolvimento inconsciente: 

 

EU CRIANÇA 

(Inconsciente fala) 
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Vou pintar a bandeira do Brasil com a bola do meio de vermelho e essa faixa de preto. 

Aí fica igual ao meu time. 

 

EU PROFESSOR 

(Consciente) 

 

- Está errado! Onde você já viu a bandeira do Brasil de vermelho e preto? 

 

EU CRIANÇA 

(Consciente) 

 

- Vou apagar e pintar de azul e preto, então. 

 

Agora, vejamos o mesmo diálogo de EUS, sendo que neste, a criança irá rever a sua 

formação inconsciente. 

 

EU CRIANÇA 

(Inconsciente) 

 

- Vou pintar a bandeira do Brasil com a bola e a faixa em vermelho e preto. 

 

EU PROFESSOR 

(Consciente) 
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- (Observando que algumas crianças pintaram de forma diferenciada) Vamos relembrar 

as formas e as cores da Bandeira do Brasil? 

 

EU CRIANÇA 

(Consciente) 

 

- Tia, me passa outra folha? Vou pintar de novo. 

 

Perceberam a formação? A intervenção do professor nas tarefas e a forma como ele 

procede são diretamente influenciáveis na formação da criança. 

 

 

 

Quando a criança parte à captação da sensibilidade dos elementos externos, ela 

também congrega elementos que inibem a sua reação mediante esses mesmos elementos. 

Montessori (1980, p.110) comenta um exemplo de intervenção familiar interessantíssimo: 

 

[...] uma menina com cerca de quatro anos de idade que se encontrava sozinha com 
a avó na mansão da família. A menina demonstrou o desejo de abrir a torneira do 
chafariz do jardim para ver o repuxo, mas quando estava por realizar a ação a avó 
retirou a sua mão. 
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Eis um exemplo de intervenção negativa. Com o passo do desenvolvimento da criança, 

essa ação registrada será parte do seu self controlled. Ou seja: toda vez que ela se direcionar à 

fonte para colocar a mão na torneira, automaticamente, retirará a sua mãozinha “das vias da 

curiosidade e do conhecimento prático”. 

 

Amor ao próprio espaço e a função psíquica construtora 

 

A questão das marcas da personalidade no self controlled (autocontrole) da criança 

promove fragmentações no seu desenvolvimento, ainda resgatáveis. A função psíquica da 

criança direciona o seu eu ao conhecimento do ambiente. É o que Montessori denomina “função 

psíquica construtiva”. No seu ambiente, a criança é atraída à exploração pelo modelo dos 

adultos e das crianças com mais idade. A ação do adulto deve ser sempre centrada e calma 

nessas horas. Ele deve agir com concentração para que a criança se modele em cada um dos 

seus hábitos, pois ele é sempre medido pela função psíquica construtora da criança em cada um 

de seus atos. 

 

PROFESSOR: VÁRIOS OLHARES EM SUA SALA E EM SUA ESCOLA TE ACOMPANHAM 

CONSTANTEMENTE. ATENÇÃO AOS SEUS GESTOS, PALAVRAS E ATITUDES. 

 

Se o adulto demonstrar agitação, rapidez e energias que acelerem o ritmo da criança, 

a função psíquica construtora dela estará com as antenas receptivas a essas influências do 

meio. O que ocorre? Ela capta todos os modelos inconscientemente, mas sustenta-os de forma 

inquisitória no seu self controlled. É como se o psíquico da criança passasse a vigiar suas 

próprias atitudes, como no exemplo da fonte, da avó e da menina de 4 anos dados por 

Montessori. 

A criança tenta em todo momento controlar o seu eu e subestimá-lo ao seu domínio 

consciente. Ela testa o seu eu em vários momentos, ao longo da construção de sua  
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personalidade. Ao longo desse processo, ela embasa uma disciplina interior de acordo com o 

que apreende dos dados exteriores. 

O importante dessas considerações a respeito da função psíquica construtora da 

criança é identificar a importância do seu desenvolvimento de acordo com a sua própria natureza 

e não com a natureza do outro, ou dos vários eus que disputam a sua atenção. 

 

A CRIANÇA DEVE SE DESENVOLVER POR ELA MESMA: POR SUAS DESCOBERTAS, 

REVISÃO DE ATITUDES, RECONHECIMENTO DE 

SEUS ATOS E DOS ATOS ALHEIOS. 
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12 ATIVIDADE MOTORA 

 

A função psíquica construtora abrange também o estudo da motricidade e o 

desenvolvimento da criança a partir dela. Lembrando do caso da menina na fonte, os 

movimentos realizados por aquela criança estavam dentro de um estágio motor que ela mesma 

apontou o retrocesso depois que a avó interveio. 

 

Funções inerentes à motricidade: 

 Movimento corporal; 

 Respiração; 

 Fala; 

 Audição; 

 Visão; 

 Emocional. 

Todos esses componentes estão englobados na atividade motora da criança e no seu 

respectivo desenvolvimento. A motricidade não sugere apenas o estado físico da criança. 

Sugere também a conciliação deste em função do seu desenvolvimento psíquico. 

Montessori dá um exemplo muito claro. A criança que está em atividade desportiva 

pode ter todos os seus movimentos bem coordenados. Mas a sua saúde emocional também 

deve ser trabalhada. A partir do momento em que aquela criança não desenvolveu a sua 

autoconfiança, o saber perder, o saber ganhar, o lidar com o corpo do companheiro de 

desportos, ela tem boa parte das funções motoras a serem trabalhadas. 

 

O desenvolvimento da criança, caracterizado pelo esforço e exercício individuais, 
não se apresenta como um simples fenômeno relacionado à idade, mas resulta 
também de manifestações psíquicas. É de suma importância que a criança possa 
captar as imagens e mantê-las claras e ordenadas, por que o eu elabora sua própria 
inteligência graças ao vigor das energias sensitivas que a orientam (MONTESSORI, 
1980, p. 113). 
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O esporte é muito indicado para trabalhar o lado psíquico. Vejamos: 

 

Futebol – coletividade, solidariedade. 

Tênis – individualidade, metas individuais. 

Vôlei – limites físicos. 

Basquete – obstáculos coletivos. 

Jiu-jítsu – aprender a trabalhar a agressividade e a disciplina. 

 

E assim sucessivamente. 

 

   

 

 

A coordenação motora, assunto que faz sempre parte das avaliações do professor, 

muitas vezes, não é considerada como um condicionamento de vários grupos funcionais, como 

os citados acima. O aluno muito certo, pontual, com a escrita avançada, pode ter sérios 

problemas a serem detectados em seu emocional. 
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O BOM PROFESSOR SEMPRE CONCILIA TODAS AS FUNÇÕES MOTORAS DE SEUS 

ALUNOS E AS INSERE EM SUAS ATIVIDADES EM PROL DO DESENVOLVIMENTO 

INDIVIDUAL. 

 

O grande insight montessoriano é a junção dessas funções motoras. O ensino, caso 

fragmentado, também fragmentará o desenvolvimento e o aprendizado infantil. Isso é bastante 

visível no Ensino Fundamental e Médio. O conhecimento é fragmento, logo a recepção e 

interação com esse conhecimento está toda fragmentada. Montessori propõe o inverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 

 

13 A INCOMPREENSÃO MOTORA POR PARTE DOS PROFESSORES 

 

Historicamente, a motricidade da criança fora muito tolhida. Hoje ainda o é. A criança 

tem limitações que não condizem, de fato, com o seu desenvolvimento. A criança deve passar 

por vários estágios de desenvolvimento motor. O étimo animal parece vil, mas na realidade isso 

não procede. Anima sugere inteligência anímica. Daí outras palavras relacionadas são formadas, 

como animação. Animar é incentivar a criança a partir do que ela tem em seu ambiente, em sua 

proximidade. 

A criança não é flor, não é anjo. A criança tem em sua psique características anímicas 

e está em constante processo de desenvolvimento a partir dessa natureza. O que a escola faz é 

propor a animação e os limites de acordo com o desenvolvimento e realidade da criança. 

A audição e a visão, como dito anteriormente, são portas de inteligência, pois captam a 

inteligência motora e anímica. O professor, incompreensivamente, e por que não historicamente, 

insiste em colocar para a criança que a visão dele e a audição dele prevalecem. Esta é a 

incompreensão do professor. Não é uma situação momentânea, digamos histórica e sociologia 

dentro do âmbito educacional. 

Até por quebra desse protocolo histórico e sociológico da prevalência da inteligência 

superior do profissional de educação, o aluno passa a não ter mais somente a visão e a audição. 

Ele também passa a ter a FALA como função anímica. Então, isso quer dizer que os conflitos 

surgem quando o professor ainda insiste em sua cegueira histórica. Ele é a voz mais importante 

do que não é correto. O aluno também fala. E agora? Como faremos para conduzir o 

conhecimento? 

Poucos profissionais deram conta disso... E pior: insistem no “Fica quieto”, “Cala a 

boca”, “Eu falo agora”, “Faça o que digo”... Falácias históricas! 

O professor deve CONSTRUIR O PSICOMOTOR com a criança e não pela criança. 

Portanto, professor: 

 

 Ensina ao seu aluno que há hora para falar e para ouvir; 
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 Ensine ao seu aluno que tudo pode ser visualizado, mas nem tudo é 

aproveitável; 

 Ensine ao seu aluno que fechar os olhos e ouvir a natureza é um exercício 

intelectivo completo. 

 

Ensine pelo que você FOI... Não ensine pelo que você QUER que eles sejam. 

 

O BOM PROFESSOR REVÊ A SUA HISTÓRIA COM OS SEUS ALUNOS! 

 

 

 

O aluno não é uma máquina motriz. Ele é a motricidade em desenvolvimento. O senso 

comum sempre absorve em sua coletividade estereótipos contrários. Se o aluno é estudioso ele 

não detém inteligência motora. Se o aluno é excessivamente desenvolvido em sua motricidade, 

ele não tem a inteligência cognitiva. E assim, esses estereótipos tornam-se invasivos em 

comentários do ambiente escolar. O que nem sempre corresponde à realidade. 

O professor pode trabalhar as impressões com a motricidade. Conduzir o seu aluno a 

exercitar a escuta com músicas, com sons naturais, com a própria voz. É um exercício proposto 

por Montessori para a expansão psicomotora e conscienciológica. Quanto mais o aluno se ouve 

e presta atenção no que ele profere, mais consciência do momento correto da fala, do que fala e 

para quem fala ele terá. São exercícios simples e que podem parecer “bobagem” aos olhos dos 

coordenadores. Mas o fruto e enriquecimento que cada um desses professores colherá nesses 

momentos ficará com marcas eternas em sua pedagogia. 

Quando o professor caminha pelos vários EUS que ele tem em sala de aula, 

esquecendo da sua mecanicidade orientadora, ele ganha alunos ao passo que os desenvolve  
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com responsabilidade. Quando ele propõe, por exemplo, a visualização do quadro de Romero 

Brito para contar uma simples história ele terá várias línguas, vários ouvidos, vários olhares 

sobre o mesmo foco. E a união desse material será muito proveitosa para o desenvolvimento 

anímico e motor do aluno e do próprio professor também. 
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14 O INTELECTO SE PAGA COM AMOR 

 

De acordo com Montessori, a consciência motora sobrevém, acima de tudo, com 

AMOR. Amar é saber falar, saber ouvir, saber entender, saber orientar, dentre variadas ações 

que cabem no cotidiano do aluno com o professor. O AMOR é um elemento intermediário para 

que tudo se realize. “O agente motor é o instinto. O impulso criador da vida. Mas, ao realizar a 

criação, tende a fazer sentir o amor e, por isso, o amor inunda a consciência da criança. E a 

realização da criança se efetua através do amor” (MONTESSORI, 1980, p. 121). 

É importante ressaltar nessas palavras de Montessori, que o amor, enquanto agente 

mediatizador está condicionado ao ambiente. A criança acolhida e bem direcionada em seu 

desenvolvimento motor no ambiente, responde com amor, o mesmo a ela direcionado. 

 

Amor não é materialização. Muitas escolas têm absorvido o TER – PARA – FAZER e 

não o FAZER – PARA – TER. A distinção entre essas duas sequências é muito óbvia e clara. 

A adoção de um livro na Educação Infantil sempre é assunto polêmico e é feita por 

sobrevivência de clientela, muitos pedagogos têm a plena ciência disso. Todavia não 

apresentam projetos de livros que podem ser construídos com base no planejamento categórico 

das atividades e exporem, ao final do ano, os frutos desse trabalho. 

 

A cada adoção de livro a criança está exposta à linguagem de outro eu: 

 

 O número que o outro diz; 
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 A cor que o outro diz; 

 A forma que o outro diz; 

 A linha que o outro traça; 

 A tarefa que o outro propõe. 

 

E isso não é modificado. Ela está, em sua razão anímica, sempre submetida a outro 

olhar e não na construção do seu próprio olhar e consciência. 

Outra questão em relação ao livro na Educação Infantil: falamos aqui do ambiente. O 

ambiente é o espaço do amor mediatizador e das relações construídas nele. Quando a criança 

para a sua apreensão do espaço para dar conta do livro ele está migrando para uma atividade 

cognitiva que a fará desvincular-se do espaço de origem. O espaço natural. Ou seja, ao invés da 

espontaneidade estará conduzida à outra atividade não espontânea. 

Demos o exemplo do livro porque a visão da criança vai além de qualquer cognitivismo 

aparente. Existem crianças que, de posse do livro, começam a folheá-lo e a fazer tarefas além 

do que o professor solicita. Por quê? 

Ela simplesmente está dizendo, por meio do seu inconsciente, que: 

 

- Isso aqui está subestimando o meu inconsciente anímico. Vou fazer. 

 

Compreenderam? 

 

 

Na verdade, o livro didático passa a ser receituário para crianças que estão 

conhecendo o mundo à sua volta... O livro de histórias, o livro colorido, aquele que desperta o 

movimento da procura na criança, este sim, é o verdadeiro livro do aprendizado cognitivo. É 

aquele que convida ao conhecimento e não aquele que o impõe. 

Onde está o amor como mediatizador? 
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A criança ama quando é amada. A criança valoriza o conhecimento quando ele lhe é 

transmitido NATURALMENTE! 

 

O AMOR, ENQUANTO AGENTE MEDIATIZADOR É NATURAL E 

NÃO ARTIFICIAL AO LONGO DOS PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS. 

 

Na criança, o amor ainda é desprovido de contrastes; ela ama porque ela assimila, 
porque a natureza lhe ordena que assim proceda; e absorve aquilo que capta para 
torná-lo parte de sua própria vida e para nutrir-se dele (MONTESSORI, 1980, p. 122). 

 

Quando a criança recebe o livro com amor, tal qual lhe é passado, ela absorve-o com 

amor. Se este lhe for passado como imposição, intervindo em sua natureza de forma incompleta, 

ela não abstrairá esse objeto, ou seja, o livro é uma faca de dois gumes. 

Da mesma forma, os modelos que o adulto, o professor, demonstram em sala de aula 

são convite de ingresso à vida do aluno. Na fala de uma criança de 3 anos encontra-se muitos 

resíduos de fala dos professores e dos colegas de sala. É a forma como ele apreende 

linguisticamente o mundo a sua volta. “Portanto, o adulto deve avaliar e pesar todas as palavras 

que pronuncia diante das crianças, porque estas têm sede de aprender e de acumular amor” 

(MONTESSORI, 1980, p. 122). 

A criança está inconscientemente vinculada à obediência do professor. Ele é um 

modelo, um espelho. A obediência e o amor são condições de aprendizado, são reflexões que o 

adulto deve conceber mediante a criança. Todavia, essa compreensão não é eterna. Não há 

como conduzir a exploração da criança com base em normas e obediências sempre. A criança 

de 8 meses tem a necessidade de conhecer a tomada. Nunca leva o choque porque o pai ou a 

mãe intervêm. A criança de quatro anos gosta de ficar horas no banheiro, regando-se com a 

água da privada. O professor pode anunciar a existência de bactérias e excesso de 

desinfetantes e cloro na água. Mas ela tem a necessidade daquela atitude. 

É amor, portanto, o saber conduzir o amor. Montessori diz que a criança sempre é 

muita amada. No entanto, a criança é o voluntário do amor em relação aos pais e professores  
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porque esse agente mediatizador assume diferentes modelos em seu inconsciente e ela carrega 

isso para toda a sua história. 

 

PROFESSOR: REVERENCIE O SEU ALUNO SEMPRE! 

 

 

 

Sim, o amor da criança tem imensa importância para nós. O pai e a mãe dormem a 
vida inteira, tendem a adormecer sobre todas as coisas, e precisam de um novo ser 
que os desperte e os reanime com a energia fresca e viva que já não existe neles – 
um ser que se comporte diversamente deles e lhes diga todas as manhãs: levantem-
se para uma vida nova, aprendam a viver melhor (MONTESSORI, 1980, p. 124). 

 

O filho ajuda nessa renovação familiar. O aluno na mesma proporção. Não em 

qualidade de tempo, mas na mesma razão social. 

 



 

 

71 

 

15 A EDUCAÇÃO DA CRIANÇA NA PERSPECTIVA MONTESSORIANA 

 

Quando a criança está em construto psíquico, a ideia de personalidade está imbuída 

dos futuros traços característicos do infante. No método montessoriano, a criança deve sentir o 

gosto de libertar o seu psíquico das correntes, por meio da descoberta e assim ela constrói as 

etapas do seu desenvolvimento. 

 

NO MÉTODO MONTESSORIANO A CRIANÇA ESTÁ NO 

PONTO CENTRAL DE TODAS AS QUESTÕES. 

 

Isso faz com que aquela imagem do professor discutida aprioristicamente está em 

franca queda. O professor, como passivo, como realizador das atividades para a criança, passa 

a ser parceiro e mediador na construção dessas descobertas. Para Montessori, o aprendizado 

do professor “convém que ela (a criança) cresça e eu diminua. É um dos princípios 

característicos do método: o respeito à personalidade infantil, levando a um extremo nunca antes 

atingido” (1980, p. 131). 

O material para essa formação deve ser adaptado às reais necessidades da criança. 

Aqui se volta à questão da adoção do livro como material sine qua non para o Jardim de 

Infância. 

O material auxiliador do desenvolvimento deve aglomerar centros de atividades. O 

conceito de centro foi abordado por vários nomes da escola nova. Montessori diz que os centros 

são locais de grande ou pequena dimensão que convocam a participação do professor SEM 

CÁTEDRA e SEM AUTORIDADE. 

Nesse centro de atividade, todo o material é adaptado à proporção da motricidade 

infantil. Os centros devem estar em salas claras, janelas baixas e com telado, sempre florida, 

móveis adaptados ao tamanho padrão das crianças, poltronas, cortinas familiarizadas ao 

universo infantil, armários em que as crianças possam alcançar suas mochilas. Tudo a facilitar a  
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interação da criança com o ambiente. Não podemos esquecer que o ambiente é o espaço de 

captação dos elementos internalizados pelas crianças. 

No método montessoriano houve uma diversificação na prática. A professora sempre 

recolhe e guarda todos os objetos de interação. No método montessoriano fala-se do livre-

arbítrio. A criança, no centro de atividade, interage da sua forma com os objetos. 

Se a criança ou um grupo delas pega o objeto, ela mesma guarda no local de origem. 

E assim se desperta a criança para a sua organização interna. Se a sala está suja, todos 

cooperam com a arrumação e a limpeza. Esse livre-arbítrio é um dos princípios montessorianos. 

Montessori observa: “Compreendi então que no ambiente da criança tudo deve ser 

medido, além de colocado em ordem, e que da eliminação da confusão e do supérfluo nascem 

justamente o interesse e a concentração” (1980, p. 142). 

 

 

 

PROFESSOR, JÁ EXPERIMENTOU O MOMENTO DA ORGANIZAÇÃO E A SUBDIVISÃO DE 

SUAS ATIVIDADES EM CENTRO DE INTERESSES? 
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O brinquedo é outro objeto de presença na sala de aula montessoriana. O xadrez, as 

cartas de jogo de memória, o tabuleiro com dados. São marcas do lúdico não pode ser marcada 

pelo ocioso e sim pelo construtivo. 

A questão eliminada no método montessoriano é a premiação e o castigo. Não há 

prêmio nem castigo. Há revisão de gestos e atitudes consignados ao diálogo e senso de 

dignidade. Caso contrário, o aluno premiado poderia ser também castigado pelas horas do 

pensamento sem nada levar. Sem saber o que é prêmio e o que é castigo. 

Montessori coloca muitas outras observações como suposições e constituições de uma 

nova proposta pedagógica. Ao longo deste curso revimos que o principal papel a mudar na 

educação é o do professor. Além da valorização de uma política de magistério, sabe-se que a 

estima do profissional é tão importante para ele mesmo quanto para a criança. 
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