Dra. Maria Montessori, ao observar e estudar o ser humanos, constatou fatos
importantes. Ao longo da vida, o indivíduo apresenta determinadas tendências
descritas e relacionadas abaixo. Elas são ponto de partida para que se possa oferecer
um ambiente adequado, que gere o desenvolvimento global dos alunos, de maneira a
colaborar com o bom desempenho de cada um na sociedade. Respeitar e estimular
essas tendências é papel da escola Montessori.
Tendência Humanas Básicas
Abstração e criatividade- os humanos têm uma habilidade para tirar conclusões,
conceituar, sintetizar e imaginar através das experiências no mundo real. Eles
podem imaginar o que não existe, e podem pensar através do concreto e real.
Atividade- envolvimento ativo com o ambiente à volta permite às pessoas
aprenderem e a intensificarem seu próprio desenvolvimento.
Auto aprimoramento- humanos saudáveis têm um desejo natural de melhorar.
Eles encontram satisfação em seus próprios crescimentos pessoais e desejam
aprimorarem-se.
Comunicação- há um desejo natural de comunicação. Olhar sobre a cultura ou um
determinado período; independentemente, os seres humanos compartilharam
experiências e trocaram informações.
Exatidão- os humanos percebem quando as coisas não se adequam juntas. Quando
isso acontece, eles as ajustam, refinam e melhoram.
Exploração- os seres humanos são naturalmente curiosos. Através da exploração e
da investigação eles aprendem para suas descobertas.
Manipulação- há uma conexão entre aprender e fazer. Os humanos trabalham com
suas mãos para estabelecerem a conexão entre sua mentes e suas mãos.
Orientação- as pessoas querem conhecer seu lugar no mundo. Querem saber como
são as pessoas e as coisas, em relação a si mesmas, para entenderem onde se
colocam.
Ordem- Caos e confusão são inquietantes. Além do mais, as pessoas tentam encontrar
padrões e sistemas classificados que possam fazer com que o mundo tenha sentido.
Repetição- todos os humanos aprendem pela prática. A repetição lhes permite a
quase chegar à perfeição.
Trabalho- Através da história dos humanos, mostrou-se a habilidade e a boa
vontade para o trabalho e a luta não apenas para sobreviver, mas para melhorar a
vida.

