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Maria Montessori, uma das mais ilustras educadoras do mundo, criou 
muitas técnicas aplicadas atualmente para ensinar crianças. Uma 
cientista de coração quente, nunca perdeu de vista a noção da criança 
como um indivíduo e especial ser humano. 

 

 

 

 

 

Para mim, a personagem mais 
inesquecível [My most Unforgettable 
Character] 

Por Mário Montessori 

 

Quando era pequeno, fui acordado uma manhã na nossa casa em Rosa 
pela minha cama que tremia e pelo profundo ruído que se fazia ouvir. 
Já de olhos bem abertos quando a minha mãe caminhou até mim, 
calma e sorrindo. Sentou-se à beira na minha cama e disse: 

“Mario, vês como o candelabro balanceia de um lado para o outro no 
teto?” Disse que sim. 

“Sentes como o chão treme?” Assenti de novo. 

A minha mãe abriu os braços de tal maneira como se me convidasse 
a uma surpresa maravilhosa. “Isto Mario, é um terremoto.” 

Para Maria Montessori, mesmo um terremoto era uma oportunidade 
para abrir a mente da criança. Ela acreditava que Deus tinha investido 



Seleção de The Reader’s Digest 
Outubro, 2020 

 

2 
 

em seres humanos com o desejo e a capacidade de se satisfazerem a 
eles próprios. Ao encontrar o caminho para libertar essa potência, ela 
trouxe ao mundo uma nova maneira de educar através de um processo 
alegre de autodescoberta e autorealização. 

Olhando para trás torna-se-me difícil conceber tantas concretizações 
num único tempo de vida. Primeiro como cientista – antropóloga e a 
primeira mulher doutora em Itália1 – logo, como educadora que 
fundou o movimento do jardim de infância [kindergarden] 
internacional e que hoje carrega ainda o seu nome. O meu maior 
orgulho é ter participado no seu trabalho.  

Ainda em pequeno lembro-me de ter sido separado dela por uma 
multidão e logo que a encontrei disse-lhe: “Não podes ir a nenhum 
sítio sem mim.” Quase tornei esta frase realidade. Por 40 anos, 
enquanto secretário, assistente e colega júnior, segui-a por meio 
mundo – por onde a sua vocação a levasse. 

Ao contrário de muitas outras mulheres com carreiras austeras no virar 
do século2 , a minha mãe vestia-se de forma elegante erradiando um 
charme feminino caloroso. Ela adorava boa comida, boa companhia e 
boa conversa. Os seus olhos castanhos intensos espelhavam um certo 
encanto podendo observar qualquer coisa com precisão. 

“O segredo da boa vida [vida-boa «l’art de vivre»], disse-me ela um 
dia, “é viver obedecendo à realidade.”. Ela tinha a capacidade de olhar 

 
1 N.T: Maria Montessori não foi a primeira mulher cientista de Itália mas sim 
Laura Maria Caterina Bassi – uma física do século XVIII nascida a 29 de Outubro 
de 1711 com data de falecimento a 20 de Fevereiro de 1778. 

o mundo com concretude e objetividade sem deixar interferir os seus 
desejos ou expetativas. 

O seu curpo de guias começou com as lições de obervação: “Têm sido 
treinados a trazer a atenção da criança para vocês”, disse-lhes ela. 
“Entretanto são vocês que devem observá-la.” 

“Tenho muito para fazer”. A minha mãe em pequena era a aluna 
mais atrasada nas aprendizagens da escola em relação aos outros 
alunos. Logo após os 10 anos mudou de forma súbita. Em comunhão 
com o grande interesse em religião, não muito frequente em raparigas 
daquela idade, ela desenvolveu um sentimento de vocação. Os seus 
pais tomaram consciência disto quando Maria Montessori ficou 
gravemente doente com uma gripe. O médico teria dito aos pais que 
se preparassem para o pior. À sua mãe, a pequena Maria disse “Não 
te preocupes Mamma mia, eu não vou morrer. Eu tenho muito para 
fazer”. 

Agora sim era a primeira aluna classificada na turma. Os pais 
sugeriram que se tornasse professora, a única boa carreira para 
mulheres. Ela recusou, tinha decidido ser engenheira! Aos 14 anos 
frequentou aulas numa escola técnica para rapazes. No ano seguinte 
mudou para Biologia e soube que medicina era o caminho certo a 
seguir. 

“Impossível” disse-lhe o Professor Guido Baccelli3, reitor da 
faculdade de medicina da Universidade de Roma. No final, Maria 

2 N.T: Finais de século XIX inícios de século XX 
3 N.T: Físico e homem de Estado do século XIX. Foi Ministro da Educação por seis 
vezes e uma vez Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio entre 1881 e 1903. 
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Montessori conseguiu admissão com o ganho de uma bolsa e ainda 
um dinheiro extra que ganhava por conta-própria em explicações 
particulares a outros alunos. O pai dela, profundamente desapontado, 
deixou de lhe falar por anos. 

Sendo a única mulher na faculdade de medicina, sofreu alguns 
tormentos e obstáculos para conseguir o devido reconhecimento do 
seu trabalho. Acabou por conseguir o seu diploma e juntou-se à equipa 
da clínica psiquiátrica da universidade onde uma das suas funções era 
a de visitar os isolamentos de “lunáticos” para os estudar. 

Naquela altura existiam crianças também junto a pessoas com várias 
doenças mentais. Num desses isolamentos La Dottoressa (como lhe 
chamavam) observou várias crianças juntas nuas na sala como alguns 
prisioneiros. 

“Veja-os”, disse a enfermeira-chefe enojada. “Quando acabam a 
refeição atiram-se ao chão como animais em busca de migalhas de 
pão.” A minha mãe observava. 

Com  estridentes e incoerentes choros, as crianças usavam as suas 
mãos para fazer várias formas com as migalhas de pão. Tal e qual 
como um relâmpago, a minha mãe percebeu que elas não andavam à 
procura de comida. Aquelas pequenas mãos andavam a contactar com 
o mundo que as rodeava! Alguma tendência vibrava naquelas crianças 
permitindo desenvolverem o seu corpo, mente e personalidade. Em 
vez de estarem isoladas e enclausuradas, por que não libertá-las? E se 
assim fosse, como podería Maria Montessori chegar até elas? 

Dr.Baccelli, agora ministro da educação, convida Maria a educar 
pessoas com doenças mentais. Como resultado do grande interesse do 
público, o ministro funda uma escola para crianças com necessidades 
especiais a encargo de Maria Montessori. “Afinal de contas”, dizia 
Dr.Baccelli, “continuas apenas uma mulher e uma educadora de 
infância!”. 

“Meus queridos idiotas” [«I cari idioti»], era a forma como a minha 
mãe se referia às crianças no seu diário. Durante todo o dia, das oito 
da manhã às sete da noite, passava ela os dias inteiros em companhia 
daquelas crianças que a sociedade menosprezava, considerava como 
«casos perdidos», observando, tirando notas “avivando a pequena 
chama de inteligência que via nos seus olhos”. Dois anos após um 
intenso trabalho de observação, a Dra. Integrou as crianças numa 
escola pública normal para exame. Os “queridos idiotas” mostraram 
que não eram seres sem esperança. De facto, muitos passaram em 
básicos testes e exames tal e qual crianças normais. 

Quando as notícias foram publicadas, criaram a mais variada sensação 
entre o público mas a minha mãe, com a sua natural e rigorosa 
distância da reação dos demais, percebeu que o real significado não 
estava na concretização desses testes por crianças com necessidades 
especiais mas sim, por crianças normais. 

Ao visitar outras escolas públicas, ela descobriu que tudo aquilo que 
é possível fazer era levado a desencorajar a iniciativa da criança. Os 
alunos eras forçados a sentarem-se em cadeiras tão próximas das 
mesas que entortavam os seus corpos de forma a adaptarem-se à 
posição. Ali sentados, Maria Montessori percebeu que eles não davam 
atenção ao professor. A maior recompensa era dada a quem estivesse 
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sentado sem se mexer; ao menor movimento, o aluno era castigado. 
“O nosso sentido moral parace estar na parte de trás das calças”, dizia 
ela a educadores e oficiais públicos. 

A Casa das crianças [Le case dei Bambini] Depois da fundação da 
escola para crianças com certas deficiências a minha mãe voltou à 
Universidade e foi colocada como professora de antropologia. Sete 
anos passaram até encontrar o seu trabalho de vida. Um projeto de 
uma casa privada que tirou algumas centenas famílias da pobreza e as 
acomodou em casas mais adequadas. A rotina destas famílias passava 
por ter os pais no trabalho, as crianças mais velhas na escola e as mais 
novas, abaixo dos 6 anos sem nada para fazer, brincando livremente. 
Foi decidido dar-se início a um jardim de infância [«asilo d’infanzia»] 
com Maria Montessori a seu cargo. Aqui estava a oportunidade para 
colocar em prática as suas ideias em crianças normais. 

A Casa dei Bambini (Casa das crianças) abriu no notório bairro de 
São Lourenço [«San Lorenzo»]. “Sessenta crianças triste, assustadas 
e tão tímidas que chegava a ser impossível fazê-los falar; crianças 
abandonadas, desnutridas, pálidas, que tinham crescido em casas 
obscuras sem algo que pudesse estimular a sua inteligência.” 

Assim descrevia a minha mãe os seus alunos no primeiro dia que 
passou com eles. Nos dois anos seguintes, os “pequenos vândalos”, 
como lhes chamou por um período, ajudaram a minha mãe a mudar 
radicalmente a educação. Em vez de lhes impôr regras arbitrárias e 
encher-lhes a cabeça de dados, encontrou a forma para potenciar o seu 
espírito de independência. 

O primeiro passo consistiu em libertar as crianças tornando-as mais 
civilizadas. “Ensinem a importância de completar pequenas tarefas 
com sucesso” dizia a minha mãe a professores. “Depois, dêe-lhes 
liberdade para escolherem a sua actividade e guiem-nas nesse trabalho 
pelo tempo que elas quiserem”. 

As crianças Montessori aprendiam a assoar o seu nariz de forma 
discreta, a lavarem as suas mãos, atar os atacadores dos sapatos, polir 
os sapatos, apertar cintos, deitar água ou leite para um contentor sem 
entornar. “Autoresiliência e autodisciplina,” escreveu ela “são sinais 
de um saudável funcionamento interno”. Sigmund Freud remarcou de 
forma admirável que as crianças treinadas pelo espírito Montessori 
estavam destinadas a serem más clientes numa futura psicanálise. 

Reconhecer que é através dos sentidos que a criança desenvolve a sua 
inteligência, a minha mãe criou ajudas de aprendizagem tácteis para 
que as crianças, ao sentirem o objeto através da experiência sensorial 
pudessem ter acesso a alguma ideia. Utilizando peças idênticas d 
emadeira pintades de diferentes cores, a criança aprende a discernir a 
gradação de cores mais claras às mais escuras. Tocando em sinos que 
são idênticos mas que produzem sons diferentes, a criança descobre 
as notas musicais relacionadas a uma certa escala. (A maioria dos 
brinquedos educacionais dos dias de hoje são inspirados nestes 
objetos criados à mais de meio século.) 

“Eu consigo escrever!” Pela visão da minha mãe, nunca seria 
demasiado cedo para uma criança começar a “sentir” as letras ao 
cortar pedaços de papel. Um dia, um rapaz desenhando com um lápis, 
escreveu mano (mão). Logo gritou “Eu consigo escrever!”. As 
crianças e a professora reuniram-se em torno dele entusiasmados e 
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surpresos. E logo, um por um, começaram também a conseguir 
escrever dizendo “Eu também consigo,” “Eu também”. Ninguém os 
tinha ensinado. A única coisa que fizeram foi terem deixado a criança 
trabalhar num ambiente especialmente preparado, um que 
promovesse a autodescoberta e os guiasse a chegarem a conceitos 
através da experiência concreta. 

Na Casa dei Bambini, as crianças aprendiam a escrever num período 
de quatro a cinco meses antes de começarem a ler. Um dia, numa sala 
onde várias crianças já teriam começado a aprender a escrever a minha 
mãe escreveu no quadro “Se consegues ler isto, vem até mim e dá-me 
um beijo”. Alguns dias passarm e nada aconteceu. “Eles pensaram que 
eu escrevia no quadro para me divertir tal e qual como eles faziam”, 
disse ela. “No quarto dia, uma menina veio ter comigo e disse 
‘Eccomi’ (Aqui estou eu) e deu-me um beijo.” Pelo quarto e quinto 
dias, a maioria das crianças da Casa dei Bambini começaram a ler e a 
escrever. 

A escola ainda revelou algo mais: que não é o medo pelo castigo ou a 
esperança pela recompensa que motiva a criança mas i sentimento de 
satisfação do trabalho próprio. As crianças eram livres para fazer o 
que estava dentro delas – e a maior recompensa apareceria na etapa 
seguinte. 

O avanço da guerra4 Nos anos que se seguiram à publicação do livro 
da minha mãe, Il metodo Montessori, em 1912, os seus princípios de 

 
4 N.T primeira guerra mundial 

ensino a crianças pequenas foi adoptado por muitos colégios na 
Europa e nos Estados Unidos da América. 

Mais tarde, com o avanço do totalitarismo, foram alvo de ataque. Na 
Alemanha e Áustria o regime Nazi queimou o seu legado em fogueiras 
de livros. Mussolini tentou aproveitar-se da sua fama voltando-se 
contra ela quando esta se recusou a servir a sua pedagogia como 
propaganda ao regime. As escolas e todas as intituições que fundou 
foram então encerradas pelo governo. 

“Mario”, disse ela, “temos de entender que esta foi a única maneira 
que Deus nos deu para compreendermos que o que fizemos aqui foi o 
suficiente e agora precisamos de continuar num outro sítio”. Com a 
idade de 64 anos, a minha mãe saiu de Itália e estabeleceu-se nos 
arredores de Barcelona. 

Quando a Guerra Civil Espanhola despoletou eu estava em Londres e 
a minha mãe na nossa casa em Barcelona com os meus três filhos. 
Camiões carregados de militares republicanos percorriam as ruas 
prendendo simpatizantes do Franco. Sentindo-se em perigo por ser 
católica e italina, Maria Montessori previa um maior perigo. 

Um desses camiões parou em frente à nossa porta. Os militares 
armados entraram e começaram a observar a casa. Tal e qual como o 
meu filho mais velho me disse, a minha mãe afastou-se da janela e 
juntou as crianças. “Algum dia”, disse ela, tão calma como no dia do 
terremoto “todos devem morrer. Para alguns é mais cedo do que para 
outros. Vamos orar a Deus para nos guie a onde devamos ir.” 
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Ouviram o som do camião a partir. O meu filho desceu as escadas e 
cuidadosamente espreitou pela porta da frente. O homem que se tinha 
ido embora deixara um sinal. Escrito a tinta vermelha estava a notícia: 
“Respeita esta casa; pertence a uma amiga das crianças”. Foi assinado 
com o emblema comunista: o martelo e a foice. 

De país em país, a guerra fechou as escolas Montessori. Depois de 
escapar de Espanha num barco britânico, a minha mãe partiu para 
Amesterdão. Uma chamada veio da Índia e fui com ela para treinar 
professores. A Itália entrou em guerra enquanto ainda estávamos lá, e 
mesmo tendo sido considerados “inimigos extraterrestes” a minha 
mãe continuou o seu trabalho de ensino. 

Chamada para África. Depois da guerra, agora nos seus 70 anos, ela 
regressa à Europa. Mais uma vez, as suas ideias emergiram e as 
escolas Montessori bem como centros de treino começaram a surgir 
de novo. A mãe passava muito tempo a ler e a escrever na nossa casa 
com vista para o mar na cintura de tulipas da Holanda em Noordwijk 
aan Zee. 

Um dia, em Maio, no apogeu da época das tulipas, almoçava com a 
minha mãe em frente a uma janela com vista para as flores e para o 
mar. Dizia-lhe que tinha tido uma ocnversa com um funcionário do 
Ghana, um país que logo obteria a sua independência e teria 
necessidade de muitas escolas. O funcionário queria que eu e a minha 
mãe o ajudássemos a treinar professores. 

“Se há crianças em necessidade de ajuda são precisamentes essas 
pbres crianças em África”, disse-me ela. “Claro que vamos.” 

Lembro-me do calor que impera em Ghana a juntar às condições 
primitivas de vida. A minha mãe nessa altura tinha 81 anos. “Ah, não 
queres que vá”, contestou-me docemente. “Pois digo-te que mais dia 
menos dia irei e te deixarei aqui”. 

“Não podes ir a sítio algum sem mim” disse-lhe eu, repetindo a 
graciosa frase de há tanto tempo atrás. 

Saí de casa e fui buscar o Atlas e o mapa de África. Ao voltar, 
encontrei a minha mãe sem vida. Não tive dúvidas de que tivesse ido 
para Ghana ou a qualquer outro lugar onde as crianças precisassem 
dela. 

 

Tradução do inglês, espanhol, francês e italiano para português por: Sofia Ramires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


