
Introdução a 
Montessori
para Adolescentes

A Valorização da Personalidade
e a Criação de um Mundo Novo



Sobretudo é a educação do adolescente que 

importa, porque a adolescência é o período em 

que a criança entra no estado da maturidade e se 

torna um membro da sociedade.

Maria Montessori – Da Infância à Adolescência
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Tendências Humanas
Iguais para todos.

Diferentes em cada fase da 
vida.

Adaptadas a contextos 
geográficos, históricos e sociais.Lista de Tina Booth e NAMTA Journal disponível em:

https://www.montessoriadolescent.org/updates/2019/
1/31/deep-dive-on-scientific-observation



Tendências Humanas

O maior sintoma da adolescência é 
um estado de expectativa, uma 
tendência ao trabalho criativo e a 
necessidade de um fortalecimento 
da autoconfiança.

Maria Montessori – Da Infância à Adolescência



Tendências Humanas
Orientação e Exploração

do eu para o eu no 
mundo.
Esferas: Identidade, valores, estética, organização, criatividade.

O EU SE DEFINE NA EXPLORAÇÃO 
DAS RELAÇÕES COM O OUTRO.

12 a 15 anos
Grupo, pertencer
Ser “normal”
Organização
15 a 18 anos
Trabalho e ações
Identidade mais definida
Melhores Funções 
Executivas

Lista de Tina Booth e NAMTA Journal disponível em: https://www.montessoriadolescent.org/updates/2019/1/31/deep-dive-on-scientific-observation



Tendências Humanas
Organização

Relacionar para 
compreender e 
potencializar.
Esferas: planejamento, hierarquias, estruturas e prioridades.

ORGANIZAR-ME (PARA)
ORGANIZAR O MUNDO.

12 a 15 anos
Organizar-se é 
difícil
Exploração das 
relações no mundo
15 a 18 anos
Organizar-se é mais 
fácil
Especialização das 
relações no mundo

Lista de Tina Booth e NAMTA Journal disponível em: https://www.montessoriadolescent.org/updates/2019/1/31/deep-dive-on-scientific-observation



Tendências Humanas
Comunicação

“autoexpressão é 
autoconstrução que leva à 
autoconsciência”.
Esferas: perspectivas, emoções, conexão com ideias e pessoas.

COMUNICAR PARA CONECTAR.

12 a 15 anos
Testa formas de 
expressão
Interesse em 
expressar-se. *
15 a 18 anos
Escolhe formas de 
expressão
Analisa, critica, 
relaciona. ** * *

Lista de Tina Booth e NAMTA Journal disponível em: https://www.montessoriadolescent.org/updates/2019/1/31/deep-dive-on-scientific-observation



Tendências Humanas
Imaginação e Abstração

Criar(-se) o novo.

Esferas: múltiplas perspectivas, manipulação de 
ideias.

CRIAR PARA 
COMPREENDER(-SE)

12 a 15 anos
Intensidade e drama
Imaginação e exagero 
em soluções
Abstração e 
esquecimento
15 a 18 anos
Imaginação prática.
Menos esquecimento.

Lista de Tina Booth e NAMTA Journal disponível em: https://www.montessoriadolescent.org/updates/2019/1/31/deep-dive-on-scientific-observation



Tendências Humanas
Exatidão, Repetição, 
Aperfeiçoamento

Refinar e refinar-se.

Esferas: habilidades, soluções, identidade, execução.

VALORIZAÇÃO E 
RECONHECIMENTO PELO BOM 
TRABALHO.

12 a 15 anos
Imitação e 
experimentação de 
comportamentos bons 
e ruins.
15 a 18 anos
Consolidação da 
identidade + 
aperfeiçoamento do 
papel social.

Lista de Tina Booth e NAMTA Journal disponível em: https://www.montessoriadolescent.org/updates/2019/1/31/deep-dive-on-scientific-observation



Tendências Humanas
Trabalho e Atividade

O trabalho é a essência desta 
vida social.
E o caminho para a 
autoconstrução.

Esferas: habilidades, soluções, identidade, execução.

TRABALHAR PARA COMPREENDER 
A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE.

12 a 15 anos
Trabalhar para 
aplicar
conhecimento.
15 a 18 anos
Trabalhar para 
analisar o 
conhecimento.

Lista de Tina Booth e NAMTA Journal disponível em: https://www.montessoriadolescent.org/updates/2019/1/31/deep-dive-on-scientific-observation



O Cérebro e o Grupo

Sistema límbico, sensível a 
recompensas, já está 
maduro.

Córtex Pré Frontal, que 
ajuda a analisar riscos e 
tomar decisões, está em 
franco desenvolvimento.

Inventing Ourselves: The Secret Life of the Teenage Brain , Livro por Sarah-Jayne Blakemore



O Cérebro e o Grupo

https://www.nature.com/articles/nrn2353

O  “cérebro social” do 
adolescente está em 
desenvolvimento 
intenso.

Sua habilidade de 
“metalizar” aumenta 
significativamente.



O Cérebro e o Grupo

Isso pode significar, 
inclusive, uma disposição 
maior para correr riscos.

O impacto do grupo sobre 
o indivíduo depende 
daquilo que o grupo e a 
cultura valorizam.

https://www.edutopia.org/article/decoding-teenage-brain-3-charts --- https://psycnet.apa.org/record/2005-08221-004



O Cérebro e o Grupo

Também é verdade que 
adolescentes 
(especialmente 15-18) 
são mais influenciados 
por escolhas seguras do 
que arriscadas. 

Braams, B. R., Davidow, J. Y., and Somerville, L. H. (2019). Developmental patterns of change
in the influence of safe and risky peer choices on risky decision-making. Dev. Sci. 22:e12717. 
doi: 10.1111/desc.12717



O Cérebro e o Grupo
Altíssima sensibilidade a 
estímulos sociais. Inclusive da 
parte dos adultos. Percebem as 
expressões dos adultos como 
mais intensas do que de fato são.

Avaliação, crítica, reprovação, 
inclusão, valorização, admiração... 

https://www.edutopia.org/article/decoding-teenage-brain-3-charts --- https://psycnet.apa.org/record/2005-08221-004



Trabalho Emocional com o 
Grupo
• Pertencer

• (Wilderness, B. Brown)

• Ceder sem se encaixar
• (Boundaries, B. Brown)

• Apreciar o outro e ser 
apreciado
• O papel crucial da vulnerabilidade (B. 

Brown)

• Criticar corretamente 
e ser criticado

• Lealdade e nuances 
morais

• Ser incluído, incluir, 
negociar exclusões
• O medo do exílio e os alarmes falsos

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25758671/)

• A Comunicação como 
técnica

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25758671/


A reforma essencial é esta: colocar o 

adolescente no caminho para alcançar a 
independência econômica. Nós podemos 

chamar isso de “uma escola de experiência 

nos elementos da vida social”.
(Maria Montessori, Da Infância à Adolescência)



“O sucesso na vida depende em todo caso da 
autoconfiança e do conhecimento da sua própria 
capacidade e dos poderes multifacetados de 
adaptação. A consciência de saber se fazer útil, 

como ajudar a humanidade de muitas formas, 
preenche a alma com uma confiança nobre...”
Maria Montessori, Da Infância à Adolescência



Trabalhar o ano inteiro aos 15 anos levou a 

uma chance maior de estar empregado dos 17 

aos 21. Mas e sobre a qualidade do trabalho? 

Aqueles que trabalharam o ano todo aos 15 

anos tiveram maiores salários entre os 17 e os 

25 e se encaixaram em melhores empregos 

dos 21 aos 23.
https://theconversation.com/why-teenage-jobs-are-good-for-your-kids-86181



Conforme os jovens buscam mais autonomia em 
relação aos pais, podem se sentir constrangidos pela 
dependência econômica em relação a eles. Na 
medida em que ter um trabalho remunerado na 
adolescência sinaliza um movimento na direção do 
“eu possível” como um adulto independente e 
autônomo, pode se esperar que tenha consequências 
positivas, aumentando a autoestima e a sensação de 
competência. Ter seu próprio dinheiro pode ter uma 
importância simbólica considerável.

Mortimer, J. Working and Growing up in America, Harvard University Press, 2005



“Isso resultaria na “valorização” de sua 

personalidade, em fazê-lo se sentir capaz de 

ter sucesso na vida por seus próprios esforços, 

e ao mesmo tempo o colocar em contato com a 

suprema realidade da vida social”.
Maria Montessori, Da Infância à Adolescência



“Essa concepção de trabalho implica 

um princípio geral que sustenta que o 

trabalho em si é mais importante do 

que a natureza do trabalho...”

Maria Montessori, Da Infância à Adolescência



No nosso estudo, os mesmos adolescentes 

que trabalharam o ano todo no negócio da 

família entre as idades de 14 e 15 anos 

tiveram menos incidentes de depressão e 

uma autoestima mais elevada entre os 16 

e 17 anos.
https://theconversation.com/why-teenage-jobs-are-good-for-
your-kids-86181

https://theconversation.com/why-teenage-jobs-are-good-for-your-kids-86181


Mas a palavra “trabalho” deve ter uma 

interpretação específica neste caso. [...] O 

trabalho deve [ser] um exercício de “virtudes 

adiquiridas”, de “super-valores” e habilidades 

adquiridas para além dos limites da 

especialização individual, passada ou futura.

Maria Montessori, Da Infância à Adolescência



0-12 anos 12-24 anos
Amor à Ordem Alegria

Amor ao trabalho Altruísmo 

Concentração espontânea profunda Otimismo 

Conexão com a Realidade Autoconfiança 

Amor ao silêncio e ao trabalho 
solitário Dignidade 

Sublimação do Instinto de Posse Autodisciplina

Poder de agir por escolha, e não por 
impulso Iniciativa 

Obediência Independência

Autodisciplina Espontânea Gentileza 

Alegria Bom julgamento

Habilidade de trabalhar com os outros

Valorização da Personalidade
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Princípios do
Método Montessori

para a educação do adolescente



Autoeducação

• Tendência ao trabalho criativo (“Autoexpressão é 
autoconstrução que leva à autoconsciência” – Tina Booth)

• Mudança na capacidade intelectual

• Fortalecimento da autoconfiança

• ADAPTAÇÃO

• Independência econômica



Solidariedade Humana e Visão 
Cósmica e Sociedade por Coesão
• Mundo incerto e em transformação

• ADAPTAÇÃO

• Independência econômica e realidade social

• A escola protege o adolescente e o trabalho

• Produção e troca

• Supranatureza



Educação como Ciência e Co-Observação

• Desenvolvimento da personalidade como base da 

educação

• Papéis no grupo

• Características da valorização

• Perguntas de observação



Centro de Estudo e Trabalho

• Calmo, perto da natureza, ao ar livre, com cuidados

individuais e uma dieta suadável e não-tóxica.

• Fazenda, hotel, loja

• Museu de máquinas

• Espaço para infinitos estudos de Ciência e História



Ambiente Preparado - Urbano

Porque não é o ambiente rural em si que é

tão valioso, mas o trabalho neste

ambiente, e o trabalho de forma geral, com 
sua ampla conotação de produtividade e 

poder de remuneração.

(Maria Montessori, Da Infância à Adolescência)



Gestão do tempo

Período integral.

Até seis ou sete dias por semana.

Não são as férias que importam, 

mas a alternância de atividades.



O Adulto do Adolescente – Ser adulto
Ser um modelo e trabalhar lado a lado

• Resolver as próprias confusões em outro lugar

• Modelo, exemplo e parceiro (mas não colega)

• Máximo respeito, quase exagerado

• Proteção na preparação, Liberdade de ação na medida da 
responsabilidade

• Educação Moral



A Personalidade Valorizada

O plano [de estudo e trabalho] tem como foco

sobretudo a “valorização da personalidade” 

nas condições sociais atuais.

Maria Montessori, Da Infância à Adolescência



A Personalidade Valorizada
…Pois o sucesso na vida, em todo caso, depende da 
autoconfiança e o conhecimento de sua propria 
capacidade e poderes multifacetados de adaptação. 
A consciência de como se fazer útil, como ajudar a 
humanidade de várias maneiras, preenche a alma 
com uma confiança nobre, com uma dignidade
quase religiosa.

Maria Montessori, Da Infância à Adolescência



A Personalidade Valorizada

Disso deve resultar uma “valorização” de sua

personalidade, fazendo com que se sinta capaz de 

ter sucesso na vida por seus próprios esforços e 

seus próprios méritos, e ao mesmo tempo o colocar

em contato com a suprema realidade da vida social.

Maria Montessori, Da Infância à Adolescência



Escolarização
• Regras devem ser suficientes, gerais e constantes.
• Rotina é fundamental ainda. Troca de atividades 

também.
• A interação social é tão necessária quanto a calma e a 

solidão.
• Dieta leve e balanceada, com componentes para 

energia, mas que não dificultem a digestão.
• Contato com todos os elementos: terra, água, ar e sol.



Escolarização
• OPORTUNIDADES DE AUTOEXPRESSÃO

• Música, Linguagem e Arte

• DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO
• Educação moral, Matemática e Linguagem

• PREPARAÇÃO PARA A VIDA ADULTA
• Estudo da Terra e as coisas vivas
• Estudo do Progresso Humano e a construção da 

civilização
• Estudo da História da Humanidade



Escolarização
• OPORTUNIDADES DE AUTOEXPRESSÃO

• Música, Linguagem e Arte

Oferecer aos alunos a chance de reconhecer, praticar e 

criar em cada uma das habilidades. Aliar ao estudo da 

história e sempre que possível, partir do trabalho e da 

vida social do adolescente.



Escolarização
• DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO

• Educação moral, Matemática e Linguagem

Ajudar a compreender as relações sociais, utilizar as 

ferramentas da Matemática e da Linguagem para o 

desenvolvimento da personalidade, a expressão de 

pensamentos e ideias, a compreensão e crítica dos 

pensamentos e ideias de outros e a análise social.



Escolarização
• PREPARAÇÃO PARA A VIDA ADULTA

• Estudo da Terra e as coisas vivas

Geologia, geografia, biologia, cosmologia, botânica, zoologia, 

fisiologia, astronomia, anatomia comparada...

Abordar o máximo de assuntos de forma inter e 

transdisciplinar, partindo do trabalho e da vida social do 
adolescente.



Escolarização
• PREPARAÇÃO PARA A VIDA ADULTA

• Estudo do Progresso Humano e a construção da 
civilização em conexão com física, química, 
mecânica, engenharia, genética...

• Conectado ao máximo com o dia a dia, partindo ao 
máximo do trabalho e da vida do adolescente ou da 
vida social da comunidade mais ampla.

• MUSEU DE MÁQUINAS + Estudo exato, moral e social
• Gratidão e admiração pela humanidade

• Biografias, dificuldades superadas, transformações sociais 
das descobertas científicas.



Escolarização
• PREPARAÇÃO PARA A VIDA ADULTA

• Estudo da História da Humanidade

• Visão Cósmica: do todo para as partes
• Biblioteca de livros, ilustrações, mapas, documentos, 

reproduções fac-símile, réplicas de objetos...
• História das descobertas (científicas, geográficas, 

linguísticas...) e mudanças na vida social em 
consequência das descobertas.

• Estudo filosófico dos ideais e ideias ao longo do tempo, 
bem como ideias e ideais por trás de guerras.

• História da paz e da igualdade.
• Estudos biográficos.
• Estudo da constituição e das leis, análise e crítica de 

principais características e aspectos morais. Visitas a 
locais com importância nacional ou local.



Se precisamos especificar qual das condições
sociais de nossa época tem o maior efeito sobre os

problemas que consideramos, devemos dizer que é o 
fato de que o futuro parece incerto e cheio de fatos

desconhecidos. [...]

Esta sendo a condição de nossa sociedade, nós
precisamos lembrar que há uma coisa que a

educação pode considerar como um guia seguro, e 
esta é a personalidade d[os adolescentes] que serão

educados.

Maria Montessori, Da Infância à Adolescência


