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Orientação: Profa Ms. Lidônia Maria Guimarães
Esta pesquisa originou-se nas discussões nas aulas de História da Matemática e com ela
objetivamos conhecer um pouco mais da história de um modelo no ensino de Matemática até
os dias de hoje. Maria Montessori (1870-1952) foi uma pedagoga, criadora do “Método
Montessori” que revolucionou o ensino na educação infantil. Nasceu em Chiara Valle, norte
da Itália, no dia 31 de agosto de 1870. Ela estudou medicina na Universidade de Roma,
trabalhando na área de psiquiatria. Aos 28 anos, defendeu a tese de que a principal causa do
atraso no aprendizado de crianças especiais era a ausência de materiais de estímulo para o
desenvolvimento adequado. Em 1909, Maria Montessori escreveu “Pedagogia Científica”,
que se eternizou com o título “Método Montessori’’. Em 1912 foi para os Estados Unidos,
para lecionar em Nova Iorque e em Los Angeles, em 1916 esteve em Barcelona e em 1920
lecionou em Londres. Com o sucesso do “Método Montessori”, diversas “casas” foram
criadas na Itália. Em 1922 foi nomeada, pelo governo, a Inspetora Geral das Escolas da Itália.
Em 1947, com 76 anos, Maria Montessori falou para a UNESCO sobre “Educação e Paz”. Em
1949 recebeu a primeira das três indicações ao Prêmio Nobel da Paz. Com 81 anos participou
do 9º Congresso Montessori Internacional.Maria Montessori faleceu na cidade de Noordwijk,
na Holanda, no dia 6 de maio de 1952. Em 1956, Celma Perry criou em São Paulo o primeiro
programa de formação de professores na didática do Sistema Montessori. Desse primeiro
grupo fizeram parte Edith Dias Menezes de Azevedo, madre Valentina e a professora Marina
Palhares, do Colégio Teresiano, no Rio de Janeiro.Hoje, no Brasil, o Movimento Montessori
vai se tornando cada vez mais sólido e ganhando adeptos no público em geral e nas redes
sociais. Novos grupos como Nação Montessori, Montessori & família, agregam muitas
pessoas que se interessam pela Educação Montessori. Para a realização deste nos respaldamos
em autores como MIORIM (2003), FIORENTINI (1998), dentre outros.
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