
Alguma Bibliografia sobre Montessori 
 

Esta página se destina a ajudar você na escolha de sua próxima leitura. Apresentamos uma 

lista com algumas das obras mais conhecidas no meio montessoriano e um pequeno 

comentário sobre os assuntos tratados em cada uma delas. 

 

Obras de Maria Montessori: 

 

Pedagogia Científica 

Uma das primeiras obras de Montessori, o Pedagogia Científica é o primeiro livro em que a 

educadora expõe o método montessoriano em sua totalidade  a tradução que temos em 

português é a da edição mais recente do livro. A obra traz informações sobre a natureza do 

método, a compreensão de infância, o ambiente preparado e a preparação do professor, 

além de uma série de anedotas e descrições de trabalhos presentes na sala montessoriana. 

Como introdução, pode ser um pouco difícil, mas é um bom livro para um aprofundamento 

inicial, especialmente para profissionais que trabalham com crianças entre três e seis anos. 

 

Mente Absorvente 

Escrito no fim da vida de Montessori, é provável que a Mente Absorvente seja sua obra 

maior. Neste livro, aprendemos muito sobre o desenvolvimento infantil e examinamos 

aprofundadamente cada aspecto da criança, especialmente entre zero e três anos. É um livro 

de leitura lenta, mas proveitosa, e é importante cotejar os comentários de Montessori com 

as descobertas da ciência recente. 

 

A Criança 

Outra obra fundamental, A Criança nos traz informações sobre a infância entre o 

nascimento e o sexto aniversário. Nesta obra, Montessori, disserta sobre assuntos tais quais 

o trabalho da criança, a normalização, os catalizadores de inseguranças e maus 

comportamentos infantis e a necessidade de o adulto compreender melhor a infância. 

 

O Manual de Maria Montessori 

Sem edição em português, mas publicado em italiano, espanhol e inglês, este livro é o que 

diz no título, um manual. Traz informações rápidas sobre vários materiais e a importância 

de cada um deles nas salas montessorianas. É uma introdução interessante ao método 

Montessori, desde que depois se leia outras obras, menos pragmáticas. 

 

A Autoeducação 

Também sem edição em português, mas publicado em outras línguas, A Autoeducação é uma 

continuação de Pedagogia Científica. Dez anos mais tarde, Montessori revê sua experiência 

e escreve uma obra de maior profundidade sobre a natureza da criança e o papel do 

professor e do ambiente. O primeiro volume é importante para professores de crianças 

entre três e seis anos e para os de crianças entre seis e doze anos. O segundo volume deste 

trabalho trata dos materiais utilizados no Ensino Fundamental I. 

 



Para Educar o Potencial Humano 

É o grande livro de Montessori sobre a Educação Cósmica, embora em número de páginas 

seja um livro menor. Trata da imaginação e do inconsciente da criança e das formas de 

aproveitá-los para o ensino. Traz também capítulos sobre as Cinco Grandes Lições, histórias 

contadas para introduzir à criança temas tais quais o surgimento do universo e a evolução 

das espécies e civilizações. 

 

Formação do Homem 

Eminentemente filosófico, Formação do Homem é uma obra escrita no final da vida de 

Montessori, em que reflete sobre o sucesso de seu método, a importância de suas 

descobertas e os próximos passos para a transformação do mundo por meio de uma 

revolução que se inicie nas escolas para crianças. É, ao mesmo tempo, um emocionante 

relato humano e uma obra de cunho sócio-político. 

 

A Educação e a Paz 

Outra obra de grande preocupação social, A Educação e a Paz condensa uma série de 

palestras dadas por Maria Montessori acerca dos dois temas enunciados em seu título. 

Refletindo sobre as duas grandes guerras, Montessori aponta a importância e a forma de se 

desenvolver uma educação que proporcione a certeza da paz mundial a todas as pessoas, em 

qualquer local do globo. 

 

 



Obras de outros montessorianos: 

 

The Montessori Controversy 

Considerado até hoje como um dos melhores livros já escritos sobre Montessori, a obra de 

McNichols se destaca por fazer um retrato imparcial, claro e objetivo de todos os grandes 

temas da educação montessoriana. Aborda desde "Questões Frequentes" até o 

desenvolvimento das crianças e os resultados de Montessori segundo pesquisas científicas. 

 

Montessori Today 

Simples, doce e claro, como tudo o que é escrito por Paula Polk Lillard, este livro traça um 

retrato ainda bastante atual do método Montessori. Talvez seja hoje a melhor introdução ao 

método. Passa por tudo o que importa com o cuidado de uma montessoriana de vida inteira. 

 

Montessori in the Classroom 

Novamente uma obra de Paula P. Lillard, Montessori in the Classroom é o diário de classe de 

uma educadora montessoriana muito competente que decide registrar tudo o que acontece 

em sua sala por um ano. Nem todas as páginas trazem flores, e o livro é excelente para 

iniciar uma reflexão acerca das maiores qualidades e principais dificuldades do trabalho 

como professor Montessori. 

 

Montessori: The Science Behind the Genius 

Escrito por Angeline Strol Lillard, filha da autora acima e pesquisadora na Universidade de 

Virgínia, é atualmente o mais forte argumento a favor da educação montessoriana. Traz 

inúmeros estudos científicos organizados por tema, comprovando a eficácia do método 

Montessori por meio da articulação de suas formas de trabalho fundamentais. É um livro 

denso, mas que vale o esforço. 

 

Educação Montessori: De um Homem Novo para um Novo Mundo 

Livro de Izaltina de Lourdes Machado, escrito em estilo simples e agradável, traz uma 

introdução aos principais pilares de Montessori. É uma obra sucinta e clara, que serve ao 

mesmo tempo como uma primeira introdução e como leitura posterior, para reflexão sobre 

interpretações possíveis da obra de Maria Montessori. 

 

Maria Montessori: Her Life and Work 

Esta obra, de E.M. Standing, não deve ser uma primeira leitura, mas para um leitor já 

familiarizado com Montessori, é um maravilhoso oásis. A sensação durante a leitura é de 

alguém que entende os encantos que vemos em sala de aula. Standing era amigo de 

Montessori e ela era seu grande ídolo. O livro não é imparcial, em absoluto, mas merece ser 

lido pelo encanto das narrativas e pela sistematização que Standing faz das características 

da criança normalizada. 

 

Children Who Are Not Yet Peaceful 

Junto com o livro de Standing, esta é minha obra favorita sobre Montessori. Escrito por 

Donna Briant Goertz, trata de crianças entre seis e nove anos que ainda não encontraram 

sua paz e seu equilíbrio interiores, e das formas como os professores e a escola podem ajudar 



essas crianças. É uma sequência emocionante de análises de casos muito desafiadores, e um 

livro que não se pode terminar sem uma imensa transformação interna. 

 

 

Obras de não-montessorianos que tratam de Montessori: 

 

The Montessori System Examined 

Leitura obrigatória e dolorida para qualquer professor montessoriano, o livro de William 

Kilpatrick é a maior crítica já feita ao método Montessori. Embora com muitas falhas de 

premissas e de raciocíonio, é deste livro que partem diversos dos questionamentos que hoje 

existem sobre o método Montessori. 

 

Pedagogia(s) da Infância 

Livro organizado por professores universitários de Brasil e Portugal, traz capítulos sobre 

diversas perspectivas pedagógicas e dedica dois excelentes capítulos a Montessori e seu 

método. O capítulo que trata exclusivamente do método Montessori é ótima introdução 

para todos e especialmente para professores iniciantes. 

 

Maria Montessori: A Biography 

Rita Kramer, a autora deste livro, talvez seja a autora mais crítica que já publicou um livro 

sobre Montessori. Ela questiona decisões tomadas por Montessori ao longo da vida, ao 

mesmo tempo que as apresenta com meticuloso cuidado histórico e documental. Com a 

admiração que não poderia deixar de ter, mas com a frieza de uma investigadora, Kramer 

reconta toda a vida de Montessori e faz pequenas incursões para comentar sua obra. 

 

 


