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de Milão; à Província da Lombardia; ao Distrito e ao Concelho de Milão para 
que apoiem a iniciativa com ações concretas de conhecimento, divulgação, 
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1 NdT: daqui em diante, o nome da escola milanesa “Rinnovata” aparecerá menciona-
da apenas como Rinnovata.
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INTRODUÇÃO

A pedagogia da escola realizada pelas 

mulheres

1. Uma professora e a sua escola

Este estudo sobre o jardim de infância de Giuseppina Pizzigoni, desde a 
sua criação, em 1927, às atividades mais recentes realizadas pelas diretoras 
e educadoras, tem o objetivo de mostrar como uma ideia pedagógica pode 
sobreviver no tempo e desenvolver-se de modo criativo, sem ser a imitação 
de um modelo, e propor, pelo contrário, uma renovação permanente da edu-
cação e da ação escolar.

Sobre Giuseppina Pizzigoni foram escritos muitos livros, vários arti-
gos, diversas recensões, realizaram-se congressos e seminários, organiza-
ram-se cursos de formação para professores, discutiu-se, criticou-se, ofus-
cou-se, recuperou-se. Um alternar de situações que tornaram a professora, 
diretora e formadora objeto de elogio e de crítica. Não é nosso desejo entrar 
nesta discussão, apesar de ser interessante e de por vezes ser tocada no 
livro; o nosso objetivo é reafirmar que uma mulher soube andar contracor-
rente na escola, ficando na escola, renovou a ideia de ensinar e o próprio 
ensino, criou os alicerces para as mudanças que caracterizaram a escolari-
dade obrigatória no século XX, viajou por uma Europa que estava a nascer 
para uma nova era, leu, estudou, reformulou a pedagogia empoeirada que a 
sufocava e da qual tinha de se libertar para poder libertar a infância.

A imagem embotada da pedagogia corre o risco de reemergir quando 
nos afastamos da exigência profundamente humana de oferecer as melho-
res condições de aprendizagem a todos e para todos. Um princípio antigo 



14  |  Introdução

que Comênio, como qualquer mestre, aconselhava a seguir.
Giuseppina Pizzigoni foi uma mulher que, juntamente com outras mu-

lheres, sentiu, de forma visceral, que a criança tinha a necessidade de cres-
cer no mundo para o poder recriar e inserir-se no projeto cósmico de rege-
neração do espírito.

A criança que quer conhecer e proclama o seu desejo de fazer parte 
do desenho de uma humanidade em perene caminho deve ser ouvida com 
grande atenção e com a intuição criativa que gera e não esmaece.

2. As razões do estudo

Orientar a investigação para o jardim de infância, como era chamado 
por Giuseppina Pizzigoni, responde à descoberta de um processo educativo 
que tem as suas raízes no pensamento da professora de Milão e que se tem 
prolongado no tempo, enriquecendo-se e ampliando-se de maneira signifi-
cativa para o estudioso de pedagogia.

O jardim de infância nascia para responder a uma exigência social da 
cidade de Milão envolvida em grandes processos de urbanização, indus-
trialização, migração e emancipação, que implicavam consequências ine-
vitáveis de redefinição das estruturas familiares, de trabalho, de amizade, 
comunitárias e políticas. O Sul da Itália ia para o Norte da Itália e o Norte do 
país olhava para a Europa e para a América como duas metas de progresso 
científico e tecnológico. O peso sempre maior dado à estrutura econômico-
-social produzia uma necessidade, antes desconhecida, de instrução, e cada 
vez mais a escola deixava de poder ser considerada uma área separada da 
sociedade. A escola era proposta pela sociedade e, como tal, tinha o dever de 
remediar as carências que nela existiam.

A impossibilidade de a mãe poder estar com os filhos nos seus primei-
ros anos de vida era para Giuseppina Pizzigoni um dado social que induzia 
à criação de uma escola, precisamente o jardim de infância, que educasse as 
crianças durante a infância com aquela dedicação e com aquele amor que 
não podiam receber em casa. Segundo esta consideração, a mulher que tra-
balhava era provavelmente mais um sinal de necessidade que uma forma 
de emancipação. O estado econômico da família e o nível cultural estavam 
profundamente interligados e exerciam uma influência recíproca: uma fa-
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mília abastada podia fazer estudar os filhos sem os privar do cuidado diário 
da mãe, a partir do momento que o trabalho do pai (podia) ser suficiente 
para o sustentamento de todos; uma família da classe média começava a 
ter problemas econômicos e a alimentar esperanças de mobilidade social, a 
ponto de o trabalho da mulher ser uma ocasião positiva de ascensão social 
para todos; uma família do proletariado urbano vivia a maior parte do dia 
na fábrica e nos lugares de trabalho, ou então, à procura de emprego, e a 
entrega do filho ao jardim de infância era certamente um modo para evitar 
o abandono, o desleixo, a negligência para com a criança.

Giuseppina Pizzigoni falava destas situações muito frequentemente e 
compreende-se o seu envolvimento pessoal, juntamente com a sua notável 
preocupação escolar.

Note-se que hoje, entre as mães muito jovens, há um regresso, quando 
as condições econômicas o permitem, ao cuidado direto do filho, às vezes 
com turnos concordados com o pai da criança; a entrada na creche e no jar-
dim de infância acaba, assim, por ser adiada de bom grado. Sem deixar de 
lado a emergência da chamada homeschooling – exemplo, em vias de expan-
são, de escola em casa –, organizada e realizada pela mãe, mesmo por todo 
o tempo do ensino primário.

3. Aspetos metodológicos

Quisemos evidenciar a persistência na renovação do método Pizzigoni, 
graças às educadoras que por ele ficaram fascinadas, dando corpo e subs-
tância à intuição originária.

Os professores e as professoras que falam sobre a escola não são ra-
ros. A sua voz é que é muitas vezes silenciada ou pouco divulgada. Uma das 
tarefas da pedagogia é dar voz aos professores e às professoras que traba-
lharam longa e duramente na escola, procurando aplicar os princípios nos 
quais acreditavam e que foram o fermento da inovação. Então, fomos à pro-
cura das professoras que fizeram escola, segundo o método Pizzigoni, e pro-
curámos compreender o que as animou, por tantos anos, e o que é preciso 
não perder do seu testemunho.

Resultou um estudo inicial aqui proposto e que, mesmo com limites 
inevitáveis, é uma tentativa de a pedagogia acadêmica caminhar ao lado da 
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pedagogia escolar, ciente do fato de não poder haver um princípio que não 
encontre na prática as razões da sua universalidade.

Do ponto de vista metodológico, escolhemos partir do documento his-
tórico para pôr diretamente o leitor e a leitora em intimidade com o tex-
to original escrito por Giuseppina Pizzigoni, para em seguida confrontar 
o dado adquirido do passado com o dado do presente narrado, passados 
oitenta anos (1929-2009), pelas protagonistas da pedagogia que estamos 
a estudar. Passou-se, então, ao novo documento, fruto da aplicação hodier-
na do método Pizzigoni na cidade de Milão. Os testemunhos são o sinal da 
transposição, da experiência escolar passada à recordação atual, da narra-
ção à transcrição, da versão oral à escrita.

Esta metodologia já tinha sido usada em estudos anteriores, tal como 
na nova edição, que saiu em 2008, do volume intitulado La pedagogia secon-
do Rudolf Steiner. L’humanitas e il movimento delle Scuole Waldorf [A pedago-
gia segundo Rudolf Steiner. A humanitas e o movimento das Escolas Waldorf ], 
publicada pela mesma editora Franco Angeli.

Os documentos do passado e do presente, em abertura e conclusão do 
livro, completam-se com a parte central do livro que engloba o nosso co-
mentário crítico. Este foi elaborado, valendo-nos dos textos de Giuseppina 
Pizzigoni e dos textos escritos, entre 1956 e 1986, pelas continuadoras do 
seu método.

4. Características distintivas da pesquisa

A pesquisa que propomos é absolutamente nova e original no campo 
pedagógico, sendo o primeiro trabalho sistemático sobre o jardim de infân-
cia de Giuseppina Pizzigoni, oitenta anos após a sua fundação. As caracte-
rísticas conotativas da pesquisa são distintivas e podem ser sintetizadas da 
seguinte forma:

– característica de género: por se ter querido acentuar a dimensão 
feminina do contributo de Giuseppina Pizzigoni numa época, pri-
meira metade do século XX, em que a renovação da escola italia-
na, dentro da escola, era essencialmente feminina (Rosa Agazzi 
e Carolina Agazzi, Maria Montessori, Alice Franchetti, Maria 
Boschetti Alberti, Rina Nigrisoli, Maria Maltoni);
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– característica histórica: disponibilizada pelo uso do documento 
originário de 1929, como referência para a interpretação do dado 
presente;

– característica experiencial: representada pelos testemunhos coli-
gidos contatando as professoras que aplicaram o método Pizzigoni 
na escola infantil;

– característica estrutural: por se abrir um capítulo novo sobre a 
pesquisa da pedagogia de Giuseppina Pizzigoni, sem se sobrepor a 
estudos e pesquisas precedentes, na maior parte dos casos sobre a 
escola primária;

– característica propositiva: que visa considerar este livro um ato 
concreto de início do trabalho de organização sistemática do ma-
terial de Giuseppina Pizzigoni sobre o jardim de infância.

5. Um patrimônio imenso

O documento histórico inicial, que nos chegou do passado, é a base da 
reflexão que segue e permite compreender melhor os testemunhos coligi-
dos em campo.

Trata-se de Asilo infantile [ Jardim de infância], publicado em 1929, re-
proposto aqui na sua versão original, por concessão gentil da Fundação 
Opera Pizzigoni. Com este texto entra-se diretamente na ideação do jardim 
de infância, detectam-se os seus objetivos, segue-se a sua organização, de-
senha-se o perfil dos critérios de avaliação.

Seguem-se duas reflexões sobre o feminino da escola italiana dos pri-
meiros anos do século XX e sobre a colocação europeia da Rinnovata de 
Giuseppina Pizzigoni. Trata-se de dois comentários que se interrogam, en-
tre outras coisas, sobre o impacto das respostas pedagógicas às expecta-
tivas culturais de uma sociedade em lento e imparável progresso. A nossa 
curiosidade de conhecer aquilo que mereceu sobreviver por tanto tempo de 
Giuseppina Pizzigoni, passando do jardim de infância à escola primária, foi 
abundantemente satisfeita pela leitura da documentação coligida pela dire-
tora Sara Bertuzzi, que teve a ocasião de trabalhar com Piera Parmigiani, 
por sua vez, discípula de Giuseppina Pizzigoni.
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6. Os documentos do presente

O material bem preservado e conservado por Sara Bertuzzi foi, em par-
te, apresentado durante o Congresso na Rinnovata, em outubro de 2007, que 
celebrava os oitenta anos da fundação da escola, e atualmente aguarda por 
mãos capazes, para ser catalogado e para ser objeto de estudo e de investi-
gação no setor, para não falar de teses de licenciatura ou de doutoramento.

As educadoras, que prontamente responderam ao pedido de escrever a 
sua experiência de ensino, contribuíram para a reconstrução de uma parte 
da história das teorias e dos métodos da escola infantil italiana, mais ou 
menos dos últimos cinquenta anos. Os testemunhos vivazes das professo-
ras que estruturaram a educação com base no método Pizzigoni são auto-
biografias mínimas de onde transparece como, a partir daquele método, as 
educadoras receberam a inspiração que, paulatinamente, se tornou o guia 
seguro para ensinar à maneira da Rinnovata.

Cada testemunho foi comentado, fazendo referência aos textos de 
Giuseppina Pizzigoni, e depois foi revisto por cada educadora para se obter 
uma versão concordada e definitiva.

O interesse científico pode ser um início de percurso e este estudo 
mostra que é necessário fazer viver a memória da escola como pedra funda-
mental para a formação da nossa identidade nacional e europeia. As jovens 
professoras não podem desconhecer esta pedagogia feita de pensamento, 
práxis e desenvolvimento.

Estamos somente no início da nossa pesquisa e esperamos poder con-
tinuar o estudo em condições que se tornaram favoráveis, dada a necessária 
organização de material documentário abundante. 
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Refeitório – Sala de música e de jogos.
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O meu jardim de infância1 

de Giuseppina Pizzigoni

1. Linhas fundamentais

O meu Jardim de infância, que surgiu – como todos os jardins de in-
fância – para responder a uma necessidade social e não por um conceito 
filosófico e pedagógico especial (porque eu sou sempre da ideia que os miú-
dos deveriam ficar em casa sob o olhar atento e amoroso da mãe), pretende 
respeitar o que a criança tem de mais sagrado: a sua liberdade, a sua inge-
nuidade, a sua formação segundo as leis biológicas imutáveis.

O meu Jardim de infância é a preparação do ser na idade do seu cres-
cimento, segundo a verdade, segundo a natureza, tal como acontece com os 
outros anos da Rinnovata2.

Por isso, sem querer demonstrar a excelência de um método que se de-
senvolva através de uma multiplicidade de meios, muitas vezes artificiosos, 
este deseja que a criança cresça forte e saudável, que viva realmente como 
criança, não como criança prodígio ou sequer como criança tipo, resultado 
de uma construção ideológica qualquer; deseja que a criança cresça saudá-
vel e boa, com as qualidades do observador, do trabalhador, do Italiano, do 
cristão. Sem preocupações quanto a quaisquer tipos de aprendizagem; pelo 
contrário, com muito cuidado para que a criança ganhe os hábitos da hi-
giene, da bondade, da sociabilidade, da atividade; cuidados constantes para 
que a criança ganhe familiaridade com a água, com o sol, com os animais; se 
habitue a considerar os seus pares como limites da sua liberdade e como se-

1 G. Pizzigoni, Il mio Asilo infantile. Linee fondamentali. Programma. Orario. Note illustrative, Stab. 
Tipo-Litogr.-Cartotecnico Fed. Sacchetti e C., Milano, 1929.

2 Veja-se Escola Rinnovata G.B. Vico – Milão.
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res necessários na vida em comum; cuidados constantes para que a criança 
aprenda a falar a nossa língua, sem aulas específicas, mas através da expe-
riência das coisas e do seu valor intrínseco e relativo; cuidados constantes 
para que os sentidos da criança sejam treinados diariamente, não com os 
chamados meios científicos mas com o uso das próprias coisas e com as re-
lações desejadas também pela experiência pessoal.  

A tarefa da criança é a brincadeira, é sabido, e a criança deve brincar 
livremente. O programa e o horário do meu Jardim contemplam um certo 
período de tempo durante o dia em que a criança se ocupa livremente, sem-
pre, entenda-se, sob o olhar atento de quem a observa. De resto, visto que 
a criança deve habituar-se logo a uma disciplina (certos hábitos é melhor 
adquiri-los desde pequeninos), a educadora tem já à disposição uma infi-
nidade de ocupações para a criança, ocupações que são jogos e, ao mesmo 
tempo, o início de um trabalho sério. Como o trabalho da terra; como o jogo 
das construções de madeira, com plasticina, com cartão; como os exercícios 
de recorte, que devem ser feitos, em parte com a educadora, em parte, de-
pois, livremente pela criança, que compõe, como desejar, cenas várias com 
os elementos recortados e colados no papel, que serve de fundo para a cena; 
como o desenho, que pretende ser sempre a expressão do pensamento livre 
e do gosto não influenciado da criança, e para o qual a criança se servirá dos 
lápis de cera coloridos; como a pintura espontânea de desenhos geométri-
cos, predispostos por graus de dificuldade de compreensão, de maneira a 
formar elementos decorativos.

A educadora nunca deve “dar aulas”: ela deve entreter as crianças, sem 
formalidades quanto ao lugar nas carteiras e quanto a disposições pré-esta-
belecidas fixas, com jogos, conversas que se baseiem sempre num episódio 
vivido ou observado juntas, com o objetivo, como se disse antes, de desen-
volver o espírito de observação, de exercitar os sentidos, de orientar a ati-
vidade infantil.

Portanto, o meu programa não é, nem pode ser dividido por meses: 
indica o género das ocupações, o modo e o limite em que tais ocupações se 
devem fazer. Deve ser interpretado sem rigorismos, exceto no seu conceito 
fundamental: respeitar a criança e fazê-la crescer segundo a verdade 
e segundo a natureza. Indo ensinar no Jardim de infância da Rinnovata, 
convém deixar para trás a bagagem dos métodos usados até ao momento 
nos outros jardins de infância, e viver nele como uma mãe inteligente sabe 
viver junto do seu filho.
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2. Programa

Para a educação física

Vida ao ar livre, assim que seja possível.
Descanso ao ar livre em esteiras postas à sombra, assim que seja pos-

sível, depois da refeição do meio-dia.
Exercícios diários de respiração profunda de pulmões cheios; em se-

guida só de nariz. Jogos livres: bola, bonecas, jogos vários.
Jogos coletivos (o pastor e o lobo, o caçador e a lebre, e similares).
Banhos parciais e banhos totais na piscina. Banhos de sol, como reação 

ao banho na piscina.
Ginástica rítmica (ver música).
Jardinagem (ver trabalho).
Passeios para treinar (5 minutos; 10; 15).

Exercícios para os sentidos

a)  Vista: avaliação da força visual com a tábua para os analfabetos.
Exercícios do sentido cromático: as cores fundamentais.
Exercícios vários para o conceito de distância; do mais comprido 
e do mais curto; do mais grosso e do mais fino; do mais alto e do 
mais baixo; do mais pesado e do mais leve. Exercícios vários para 
o conceito de igual (servir-se do material posto à disposição pelo 
recreio).
Exercícios vários para o conceito de figuras circulares, quadra-
das, triangulares.

b)  Ouvido: Sons e barulhos – sons vários e diferentes – barulhos vá-
rios e diferentes.
Música: cantar de ouvido canções simples.
Escuta: as mesmas canções cantadas serão tocadas e ouvidas 
sempre pelas crianças. – Alguns cantos religiosos. – As cantigas 
patrióticas.
Rítmica: passadas a caminhar, abrandar, acelerar; passadas da-
das ao som da música.
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Exercícios vários: por exemplo, ouvir uma voz áfona; perceber de 
onde vem um som ou um barulho; perceber se o barulho é causa-
do por uma pedra, por um metal, por um pedaço de madeira.

c)  Olfato: avaliação da sensibilidade olfativa. Corpos odorosos e 
inodoros. Bons cheiros. Maus cheiros.

d)  Paladar: o doce, o amargo, o salgado, o ácido.
e)  Tato: o quente, o frio, o liso, o áspero.

Hábitos higiénicos: escovar as sandálias; lavar as mãos depois 
de escovar, antes de comer e depois de ir à casa de banho. Ficar 
também de cabeça descoberta ao sol. Lavar a boca depois das re-
feições e similares.
Refeição quente na escola e lanche.
Crianças na cozinha e no refeitório (ver trabalho).
Consultas médicas ao início da escola, uma vez por semana e no 
fim do ano.
Eventuais terapias no inverno bem como no verão
Preenchimento da ficha biográfica individual a cargo do médico 
e da educadora.

Para a educação moral

Exemplo dado pela professora e pelos bons colegas.
Algumas regras da vida cívica e da vida social destintas do que aconte-

ce realmente na escola.
Combater o egoísmo; educar para a sociabilidade; habituar à ajuda 

recíproca.
As crianças-modelo (várias cenas representadas no teatro de 

fantoches).
Hábitos de arrumação: pendurar a própria roupa; guardar os brinque-

dos usados; abotoar-se sozinho, atar os sapatos sozinho ou com a ajuda dos 
colegas.

Tomar consciência da razão de certos atos feitos.
Habituar ao não desperdício: tudo serve, mesmo as migalhas, que se 

dão aos pássaros.
Desenvolver o amor pela família e o amor pelo País.
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O amor pelos animais: visitá-los com frequência, dar-lhes de comer e 
de beber; não incomodar nem magoar os animais.

Desenvolver o sentido de responsabilidade e o sentido de disciplina.
Desenvolver o sentido de precisão.
Conhecimento das fábulas de significado mais claro e de lendas relati-

vas às origens da Pátria.

Para a educação do sentido estético

Contemplação do céu, das nuvens, das flores, dos insetos, da geada, da 
neve e similares.

A decoração do ambiente. As flores nos canteiros, as flores nos prados, 
as flores nos vasos.

Sobre a combinação das cores (exercícios através de mosaicos e de vá-
rios jogos). Colorir cenas simples cujos contornos sejam obra de um artista3. 
Distribuição das cores nas figuras geométricas conhecidas, com resultado 
de efeito estético4.

Para o sentimento religioso

Da admiração das belezas naturais ao sentido religioso da Divindade. 
Canto sacro todas as manhãs.

Orações de manhã, a meio da manhã, à tarde.
Todos os dias se oferecem flores ao Menino Jesus e à Virgem. Narração 

de alguns dos principais eventos bíblicos.
Exemplo: Adão e Eva no Paraíso Terrestre – A Expulsão do Paraíso 

Terrestre – O Nascimento de Jesus – Os Reis Magos – Jesus obediente a José 
e Maria.

Para a educação intelectual

Exercícios vários para treinar a capacidade de observar. Exercícios vá-

3 Ver material Pizzigoni, na escola G.B. Paravia – Milão.
4 Idem, ibidem.
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rios para o desenvolvimento do sentido crítico.
Procurar as causas de alguns eventos, quando tais causas são evidentes.
Nomenclatura dos objetos de uso diário: da escola, da cozinha, da 

mesa; plantas, ervas, frutos, animais existentes no jardim (peixes, pás-
saros, galinhas, gansos, pombos, cão, gato, vaca, cabra, coelhos e outros). 
Nomenclatura das partes exteriores do corpo humano. Conceito de tempo: 
hoje, ontem, amanhã.

Nome das quatro estações. Nome dos dias da semana e dos meses do 
ano.

Noções várias: os próprios dados pessoais: nome, apelido, idade, pater-
nidade, habitação, cidadania, nacionalidade.

Nome da educadora, dos colegas, do Diretor. Nome do Rei, da Rainha, 
do Primeiro-Ministro. O sol, a luz, as sombras.

Peças várias para o museu coletivo.
N.B. – Todo o programa não exige realmente que se deem aulas; pelo 

contrário, será o conteúdo de uma aprendizagem espontânea, através do 
método da experiência pessoal.

Língua materna

Conversas várias sobre temas do programa.
Exercícios de trava-línguas.
Exercícios de boa pronúncia.
Repetição das fábulas e das lendas narradas pela educadora.
Narração relativa às cenas compostas pelas crianças com os elementos 

recortados5.
Uso da pequena biblioteca ilustrada.

Desenho

Desenho espontâneo também com lápis de cor.
Alguns exercícios de decalque de desenhos esquemáticos que reprodu-

zem formas de objetos conhecidos. Colorir esses mesmos desenhos.

5  Ver material Pizzigoni, na escola G.B. Paravia – Milão.
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Trabalho

Jardinagem: trabalho espontâneo em canteiros criados especificamen-
te para esse fim. Cavar, arrancar ervas-daninhas, apanhar folhas secas, apa-
nhar flores e similares.

Escovar diariamente as sandálias.
Vestir-se e abotoar a bata, o avental, o sobretudo e similares.
Pôr e levantar a mesa para o almoço.
Varrer o refeitório, tirar o pó.
Recortes de papel: recortar figuras várias e colar as figuras recortadas 

em papel colorido, ou colorir as figuras e colá-las em papel branco para criar 
quadrados de composição individual livre6.

Com o barro, copiar alguns frutos de forma simples.

3. Horário geral

9h-10h – Entrada – Verificação do asseio – Eventual limpeza necessá-
ria – Passar lustre às sandálias – Vestir a bata – Ir à casa de banho – Lavar 
as mãos.

10h-11h – Ocupações com a educadora (Exercícios dos sentidos – Canto 
– Ginástica – Exercícios linguísticos – Ocupações livres).

11h-12h – Pôr a mesa – Ir à casa de banho – Lavar as mãos.
12h13h – Refeição.
13h-14h – As crianças arrumam, por turnos, e brincam.
14h-15h – Sesta.
15h-16h – Trabalhos vários.
16h-16½h – Lanche.
16½h-17h – Preparar-se para voltar para casa.

6 Ver material Pizzigoni, na escola G.B. Paravia – Milão.
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Decoração de uma sala.

Os vestiários.
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4. Notas ilustrativas do programa

Para a educação física

Para a vista: Exercícios do sentido cromático (as cores fundamentais). 
A educadora deve construir o material para os exercícios, preparando:

1. Numa caixa, colocar bolinhas de algodão azul, bolinhas de algodão 
vermelho e bolinhas de algodão amarelo a dobrar. (A escolha da 
bolinha de uma das três cores e a combinação desta, por parte da 
criança, com a outra da mesma cor que ficou na caixa, permitirá 
que a educadora identifique as crianças daltónicas. Para as outras, 
o exercício serve para distinguir as cores e para aprender os seus 
nomes).

2. Numa caixa, colocar, em número redobrado, bolinhas de algodão 
das três cores fundamentais, como acima dito, nas suas gradações. 
(As crianças farão exercício dispondo tais bolinhas em gradação, 
da mais escura à mais clara e vice-versa, treinando, assim, o olho 
para reconhecer as várias tonalidades de cor, enquanto se apren-
de o nome das diversas gradações de cores. Naturalmente, entre 
uma gradação e a outra, deve haver uma diferença sensível de 
tonalidade).

Para o conhecimento das figuras geométricas: círculo, quadrado, 
triângulo são bons os exercícios de preenchimento de cor das figuras geo-
métricas preparadas para o Jardim de infância, ou seja, três figuras perfei-
tas, fundamentais: círculo, quadrado, triângulo equilátero. A cor das refe-
ridas figuras faz com que as suas características sejam realçadas aos olhos 
da criança. A criança aprende as propriedades de tais figuras ao mesmo 
tempo que aprende o seu nome. (Para tais exercícios é necessário seguir a 
gradação dos exercícios, tal como são indicados e agrupados nos cadernos 
propostos por mim)7:

1. Figuras segundo o seu contorno geométrico, sem sobreposições e 
sem combinações;

7 Ver material Pizzigoni, na escola G.B. Paravia – Milão.
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2. Combinações das figuras geométricas sem sobreposições;
3. Composição de figuras iguais sobrepostas;
4. Combinações de duas figuras diversas sobrepostas;
5. Combinações de três figuras diversas sobrepostas;
6. Combinações várias.
Para o ouvido: Música. Quer para o canto, quer para o ritmo é bom 

que a educadora não obrigue todas as crianças a cantarem e a mexerem-se. 
Ela deve ir tocando ou cantando: as mais sensíveis à música segui-la-ão; as 
outras ficarão de parte, talvez a jogar. Mais adiante no ano, pode ser que 
despertem o interesse musical.

Num segundo momento, a educadora fará com que as crianças, que 
eram indiferentes à música, percebam a conveniência de não disturbar 
quem canta ou quem faz exercícios rítmicos, dando assim uma lição prática 
de vida social: até que, de modo espontâneo, todas ou quase todas as crian-
ças tomem parte nas exercitações musicais voluntariamente.

Para a educação moral (ver pág. 17-18)

Sempre com o objetivo de educar a criança a ser sociável, é bom que o 
Jardim de infância possua mesas redondas às quais as crianças possam li-
vremente sentar-se para jogar. Desse modo, é forçoso que as crianças olhem 
umas para as outras, de modo que a educadora consiga que as crianças, ao 
se olharem, brinquem juntas, em lugar de pregarem partidas umas às ou-
tras: algo bastante raro entre as crianças do Jardim de infância.

O Teatro de fantoches deve servir à educadora como meio didático 
de educação moral. As representações brevíssimas que ela fizer devem ter 
o objetivo de apresentar modelos de bondade às crianças. Nada de cenas 
medonhas: nada de ladrões, polícias, rixas: nada de mentiras, maldades e 
muito menos aparições de diabos e de homens mascarados.

Para a educação estética (ver pág. 18)

As figuras propostas por mim, e que a criança deve colorir, foram de-
senhadas por um artista, pois só o signo artístico educa o sentido estético.

A pintura espontânea, que a criança fará de combinações geométricas 
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propostas por mim, tem como resultado um alternar de formas e de cores 
de efeito estético, que, por si só, orienta a criança a sentir o que é um ritmo 
artístico e a impele a criar vários e novos ritmos decorativos. (Para o conhe-
cimento das figuras geométricas veja-se a pág. 18).

Para a educação intelectual (ver pág. 18)

As aulas foram abolidas do meu Jardim de infância. A criança que pas-
sa todo o dia com a educadora aprende tudo o que está indicado no meu 
Programa. Como demonstração, afirmo que a aula do meu Jardim de infância 
não tem o aspeto habitual das salas de aula escolares; as mesas das crianças 
não devem estar em linha nem em fila em frente da cátedra da educadora. 
Nenhuma decoração à maneira escolar. Nas salas de aula onde as crianças 
ocupam algumas horas do seu dia, as mesas estão dispostas de maneira a 
que cada uma tenha o seu lugar bem iluminado. A mesa da educadora pode 
estar no meio da sala ou num canto, como melhor se achar, ou seja, onde me-
nos perturbar. Ao longo das paredes, a criança deve dispor de dois armários 
abertos, dos quais poderá retirar livremente o material de trabalho que lhe 
interessar em determinado momento, material arrumado pela educadora; 
e de um armário fechado onde guardar os seus trabalhos. Deve ter à dis-
posição quadros de ardósia pendurados perto de si; deve ter à disposição 
quadros a cores que a possam interessar: o primeiro de todos deverá ser 
o quadro da Virgem com o Menino Jesus, os retratos do Rei, da Rainha, do 
Primeiro-Ministro. Deve ter à disposição, sobre a mesa da educadora e em 
cima dos armários, vasos onde ela mesma porá diariamente flores frescas, 
que irá apanhar ao jardim, sempre sob supervisão da educadora.

Trabalho: recorte (Série A, Série B, Série C)8.
Série A – Figuras várias e simples.
Aqui encontram-se figuras que podem e devem ser combinadas para 

formarem cenas. A criança – que deve já encontrar figurinhas iguais entre 
si agrupadas em caixas – escolhe-as e combina-as conforme a sua imagina-
ção; recorta-as, cola-as e aplica-as numa folha de papel branco. A educado-
ra, observando as cenas compostas pela criança e ouvindo a descrição que 

8 Ver material Pizzigoni, na escola G.B. Paravia – Milão.
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delas faz, tem maneira de julgar o grau de desenvolvimento mental de cada 
criança.

Série B – Vida no campo.
Aqui, todas as figuras pertencem propriamente à vida no campo e são 

desenhadas pelo artista em proporção uma em relação às outras. Com esta 
série, a criança enriquece o seu vocabulário e pode divertir-se na composi-
ção conforme a sua imaginação: por exemplo, da sua composição pode re-
sultar uma casa num pinheiral; ou então um mercado de burros ou de bois; 
um galinheiro; uma quinta com homens e bichos, e assim por diante; mas o 
quadro deve ser sempre o resultado da composição espontânea da criança, 
a qual, com tanta riqueza de elementos, produzirá uma grande variedade de 
composições.

Série C – A rua.
Também as 22 figuras desta série devem servir à criança para criar ce-

nas várias, com a composição de figuras escolhidas por ela e coladas numa 
folha de papel branco.

Preste-se atenção a que a criança não confunda os elementos das três 
séries de desenho que mencionei, pois resultaria um todo sem aquela har-
monia que é dada não só pelo sinal gráfico, mas também pela proporção das 
várias figuras entre si, algo que não deve ser ignorado na criação artística 
do quadro criado pela criança.

N.B. – Se a criança quisesse completar as cenas compostas com as co-
res dos lápis de cor, especialmente para indicar o céu, o terreno, o prado, 
etc., deve ser-lhe permitido. A educadora deve prestar atenção ao uso do 
branco e do preto pois por razões estéticas não deveriam aparecer; que ela 
considere sinal de grande sensibilidade artística se uma criança recortar 
uma figurinha preta para fazer tiras de terreno onde pousar outras figuras. 
Isto há de acontecer raramente; assim, a educadora deverá ter à disposição 
tiras de papel preto para, nesse caso, as poder oferecer à criança de modo a 
que as utilize.

O meio didático supramencionado é, para mim, de importância funda-
mental no Jardim de infância, porque reúne muitas vantagens educativas. 
Ou seja:

Mantém a criança ocupada no trabalho de recorte, de colagem, de dis-
posição das figuras recortadas e coladas num papel, dando-lhe a alegria de 
criar;
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Educa o sentido estético da criança;
Obriga a criança a observar, a interpretar e a aplicar a lógica na coorde-

nação das figuras com a finalidade de representar uma ação;
Mantém a criança ocupada por muito tempo na mesma tarefa, mas va-

riada e agradável;
Permite que a criança aprenda muitíssima nomenclatura;
Permite que a criança exponha à educadora o objeto da sua criação e, 

ao falar, aprenda a língua materna.
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FICHA BIOGRÁFICA

Ano ........................................................................................................

nascido …………………………………………………............................

a ..............................................................................................................

Nome do pai ............................. idade .......... profissão ..............

Nome da mãe ......................... idade .......... profissão ................

Irmãos: número .................... idade ..............................................

Irmãs: número ...................... idade ..............................................

Habitação ......... N.° assoalhadas ....... N.° conviventes .......

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Anamnese familiar

Doenças dos pais ..............................................................................

Tuberculose ........................................................................................

Sífilis .....................................................................................................

Alcoolismo ..........................................................................................

Anamnese individual

Amamentação ..................................................................................

Desenvolvimento físico .................................................................

Desenvolvimento intelectual ......................................................

Bebe vinho? ........................................................................................

Doenças que teve .............................................................................
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Exame somático

Condições gerais de desenvolvimento .....................................

Estado de nutrição ..........................................................................

Esqueleto ............................................................................................

Musculatura ......................................................................................

Pele e mucosa ....................................................................................

Sistema linfático ..............................................................................

Olhos .....................................................................................................

Garganta, nariz, ouvido ................................................................

Aparelho respiratório ....................................................................

Aparelho circulatório ....................................................................

Aparelho digestivo ..........................................................................

Sistema nervoso ...............................................................................

Linguagem, pronúncia ..................................................................

Aparelho urológico .........................................................................

Enuresia diurna – noturna ..........................................................

Vacinação ...........................................................................................

Segundas vacinas ............................................................................

Data ......................................................................................................

O Médico

..............................................................................................................
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(*) Secção ............... Ano letivo .........................

Ou
tu

br
o

Ja
ne

ir
o

Ab
ri

l

Ju
nh

o

Peso…………………………… Kg.

Estatura ………………………... cm.

Circunferência torácica …………..

Dinamometria mão direita ……….

            »          mão esquerda ……

Atenção visual olho direito ………

      »           »     olho esquerdo ……

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

Estado dos dentes
.................................................................................................................

.................................................................................................................

Resumo do exame somático
Outubro ...............................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Junho ...................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Observações
Boletim dos pobres ...........Tratamentos de inverno . ..........

Refeição gratuita..............Tratamento climático .................

Material escolar ..................Terapia de verão ........................

Consultas de especialização .......... Férias higiénicas ........

.................................................................................................................

(*) 3 cópias de cada.
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Exame psíquico

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Observações da Educadora

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Número total de faltas .................................................................

Doenças que sofreu durante o ano letivo .............................

..............................................................................................................

Conduta moral .................................................................................

..............................................................................................................

Ordem ..................................................................................................

..............................................................................................................

Nota ......................................................................................................

Assinatura da educadora

......................................................
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CAPÍTULO I 

Maria Montessori e Giuseppina 

Pizzigoni, pioneiras da renovação 

escolar de um século

1. As cátedras universitárias de pedagogia

Na Itália do século XX, a pedagogia acadêmica é prevalentemente mas-
culina e a educação escolar é sobretudo feminina. No início do novo Milénio 
é notável a presença das mulheres nas cátedras universitárias de pedagogia 
(cf. tábua 1) com uma exceção nos estudos históricos, onde prevalece a com-
ponente masculina.

As mulheres educadoras, mães e professoras representam o modelo 
da cultura italiana até aos anos que nos são mais próximos (cf. S. Chistolini 
2007b). Talvez o caso mais conhecido de inversão de tendência seja o de 
Maria Montessori, que foi uma mulher moderna para a época em que viveu 
e que fez da pedagogia a bandeira da libertação feminina, justificando tudo 
com a ciência. Por outro lado, a carreira universitária em pedagogia, por 
parte das mulheres, porque a mulher maximamente instruída podia aspirar 
a um lugar fixo na escola e não decerto a uma carreira universitária. Por 
esta razão, podemos dizer que também em 1970 a mulher encontrava a pe-
dagogia ensinada na universidade por homens e desenvolvia uma interven-
ção educativa na família e na escola como educadora e como professora. A 
situação transforma-se depois de 1970 com os movimentos estudantis, com 
a universidade massificada, com a liberalização das disciplinas, com a insti-
tuição de novos cursos de licenciatura em Sociologia e em Psicologia, que se 
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tornam competitivos relativamente ao curso de licenciatura em Pedagogia, 
notoriamente mais filosófico e pensado quase exclusivamente para quem 
quisesse ensinar. Ideado por homens para as mulheres. Por outras palavras, 
a teoria era dos homens e a prática das mulheres.

O início do século XX foi um século importante para as mulheres, para 
a educação, mais do que para a pedagogia. Rosa (1866-1951) e Carolina 
(1870-1945) Agazzi, Giuseppina Pizzigoni (1870-1947), Maria Boschetti 
Alberti (1884-1951) foram professoras e educadoras e, ao contrário de 
Maria Montessori (1870-1952), não achavam que tinham de prestar um ser-
viço à Ciência, mas à infância e ao adulto-criança, ao estruturarem a melhor 
educação para o desenvolvimento da criança. As formações diversas des-
tas mulheres tiveram certamente a sua importância no desenvolvimento de 
uma pedagogia e de uma educação em chave feminina. O nascimento do in-
teresse pela educação; a reflexão pedagógica autónoma; a fundação de uma 
escola; a ressonância da ideia; a fama e a persistência da inovação: são estes 
os itinerários fortes e persistentes, as constantes da educação e da pedago-
gia em chave feminina.

Tábua 1 

Cátedras de Pedagogia nas universidades italianas em novembro de 2008

Grupos científico-disciplinares 
e denominações Total Homens Mulheres Diferença em relação ao 

universo das mulheres

M-PED/01 Pedagogia geral 
e social 320 138 182 +44

M-PED/02 História da 
pedagogia 103 58 45 -13

M-PED/03 Didática e 
pedagogia especial 163 81 82 +1

M-PED/04 Pedagogia 
experimental 69 34 35 +1

Fonte: Elaboração a partir de dados do Ministério da Educação, em www.miur.it, 
2008.
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2. A nova pedagogia fundada pelas mulheres

A reflexão que se pretende oferecer tem em consideração particu-
larmente dois exemplos importantes relativos a duas mulheres coetâneas 
que entraram para a história da pedagogia europeia: uma famosa em todo 
o mundo, Maria Montessori, outra famosa em Itália, Giuseppina Pizzigoni. 
Ambas trabalharam numa nova pedagogia, científica e experimental, per-
correndo vias paralelas e talvez sem sequer se terem cruzado diretamente. 
Para Maria Montessori, a pedagogia experimental funda-se no método da 
pedagogia científica, para Giuseppina Pizzigoni, no ensino objetivo.

Maria Montessori começa o experimento da “Casa dei bambini”, em 
Roma, a 6 de janeiro de 1907, e escreve Il Metodo della pedagogia scientifica 
[O método da pedagogia científica], em 1909. Maria Montessori foi sobretu-
do uma médica, interessada por pedagogia, sem uma carreira universitária 
constante e longa, mas com grande difusão como conferencista e divulgado-
ra do método, ficando conhecida como a “Doutora”.

Giuseppina Pizzigoni foi uma professora e uma educadora, a “Senhora”, 
como a chamavam, que criou e difundiu uma nova escola, a “Rinnovata”, 
ainda hoje existente em Milão. Giuseppina Pizzigoni concebe as linhas fun-
damentais da escola em 1907 e realiza o seu primeiro núcleo, como experi-
mento, no bairro milanês da Ghisolfa, em 1911, no mesmo ano ilustra com 
uma palestra a Scuola rinnovata secondo il metodo sperimentale [Escola re-
novada segundo o método experimental]. Num breve artigo de 1909, publi-
cado na “Rivista pedagogica”, Giuseppina Pizzigoni pôde manifestar o seu 
interesse pela investigação científica e prática (cf. G. Pizzigoni 1909, 71-74).

Em 1915-16, por desejo do Concelho de Milão, o método da Rinnovata 
foi alargado a toda a população escolar do bairro da Ghisolfa, que contava 
então 507 alunos inscritos (cf. Associazione per la Diffusione del Metodo 
Pizzigoni [Associação para a Difusão do Método Pizzigoni] 1931, 17). 
Sucessivamente, o Concelho de Milão promoveu a potenciação e o alarga-
mento da escola, segundo o plano da professora e o novo edifício foi inaugu-
rado em 28 de outubro de 1927. A constituição da Associação para a Difusão 
do Método Pizzigoni é do mesmo período, com estatuto de Ente Moral por 
Decreto Régio de 23 de outubro de 1927, n° 2116. Poucos anos depois, a 
Associação ganha o nome de Opera Pizzigoni, por Decreto Régio de 28 de 
setembro de 1933, n.° 1460, com o objetivo de difundir o método e o progra-
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ma, preparar os professores, ajudar na escola. Quando, em 1929, Giuseppina 
Pizzigoni deixa a direção, a escola engloba creche e jardim de infância (cf. A. 
Cimmino 1993, 11).

A razão principal para esta leitura acha-se na pergunta Pedagogia 
masculina – educação feminina?, título do seminário europeu Männliche 
Pädagogik – weibliche Erziehung?, que decorreu em Nuremberg, em 21-23 de 
janeiro de 2007, no âmbito da colaboração acadêmica entre a Universidade 
“Roma Tre” e a Universidade de Würzburg, na Alemanha, e promovido por 
Winfried Böhm, professor emérito da mesma instituição alemã.

A provocação intelectual acha-se, todavia, não na pergunta e no assun-
to que podemos desenvolver, mas no travessão posto entre as duas frases. 
Não se pode escolher entre pedagogia e educação tal como não se pode es-
colher entre masculino e feminino. Ambos são necessários para a justa for-
mação do ser humano. Em particular, a teoria da formação que se reconhece 
no cristianismo, e à qual fazemos referência, funda-se na unidade da pessoa 
que educa com a racionalidade do homem e com a fidelidade da mulher. Não 
se exclui a fidelidade do homem e a racionalidade da mulher, mas pretende-
-se frisar que a mulher está relegada a tarefas formativas ligadas à afetivi-
dade, à sensibilidade e ao amor muito mais do que o homem na elaboração 
racional da sua ação educativa. E mesmo que esta casuística não nos agrade, 
até ao momento não podemos senão constatar a relevância, não tanto em 
termos de género, quanto em termos de condição humana, suspensa entre 
inteligência, vontade e sentimento.

Ambos são exemplo e testemunho para os filhos e ambos são as figuras 
necessárias para o crescimento completo e harmonioso da criança.

Masculino e feminino existem como distinções de género do ponto de 
vista biológico, cultural e social. O homem que abandona o trabalho para 
educar os filhos e permite que seja só a mulher a trabalhar, ou então a mu-
lher que para a carreira assume um modelo masculino de desempenho, dei-
xando de lado totalmente a família, são a confirmação da distinção entre 
homem e mulher, mesmo na exasperação dos comportamentos sociais.

Dois planos: o das pessoas comuns e o dos especialistas da educação. 
Há pais que educam segundo princípios de bem e de honestidade, de liber-
dade e de responsabilidade que retiram da sua educação religiosa e social, 
nunca leram livros de pedagogia, nem procuram o método com mais suces-
so da melhor professora ao mandarem os filhos à escola. Para eles, a família 
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educa primeiro que a escola, e a escola deve fazer o seu trabalho, ensinando 
o que for necessário à vida cultural e social.

Se, pelo contrário, olharmos para os especialistas da educação, nota-
mos que estão muito atentos a dar indicações precisas sobre o que fazer 
para educar crianças, jovens e adultos. Os especialistas deduzem os prin-
cípios da educação a partir de teorias elaboradas por outros e raramente 
vivem pessoalmente os dilemas do ato de educar. A separação entre a aca-
demia e a escola ainda é uma questão aberta. Quem ensina pedagogia geral 
nos cursos de licenciatura de formação de professores, muitas vezes não 
consegue falar com os professores da escola e, por esse motivo, tem de fazer 
a construção a posteriori do a priori pedagógico. Quer dizer, pede-se ao pro-
fessor de pedagogia geral para inserir na prática didática a razão pedagó-
gica geral que dê valor científico à ação escolar; fazer a dedução da indução 
e apresentar por escrito a elaboração teórica dedutiva anterior à indução.

Isto é particularmente relevante nas teses de licenciatura que contêm, 
por vezes, um conflito entre teoria e prática, mais do que um procedimento 
saudável de confronto entre experiência e interpretação.

3. O aspeto feminino da ciência

Pois então, os nossos tempos. Maria Montessori foi uma mulher fora 
do comum, uma mulher licenciada em medicina, numa época em que era 
difícil para uma mulher estudar, mais difícil ainda licenciar-se, e quase im-
pensável licenciar-se em medicina, isto é, num campo de estudo especifica-
mente masculino. Além disso, de Maria Montessori não temos uma imagem 
de mãe afetuosa para com os seus filhos, mas a imagem da doutora confe-
rencista sobre o problema da educação. Certamente, a mudança entre uma 
abordagem da educação como a de Enrico Pestalozzi, atento ao papel da fi-
gura materna, e uma abordagem da educação como a de Maria Montessori, é 
muito evidente. Enrico Pestalozzi não elimina a mãe, confirma-a e exalta-a, 
aliás julga o infanticídio uma praga social devido à falta de educação e de 
oportunidade de instrução das mulheres. Maria Montessori preocupa-se 
com o papel afetivo da mulher, sendo sobretudo dirigido à descoberta de 
uma criança com uma mente absorvente, não descura o contexto que torna 
a mente absorvente, confia à estrutura biopsíquica e social a tarefa total 
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da formação. As condições sociais devem favorecer a educação e não criar 
obstáculos à criança.

Num estudo recentemente escrito pelas autoras Valeria P. Babini e Luisa 
Lama (2003) sobre a formação de Maria Montessori evidencia-se, tanto a pe-
dagogista de fama internacional, quanto a figura da mulher nova, militante, 
emancipada. A passagem da medicina à pedagogia deriva da experiência pro-
fissional vivida por Maria Montessori entre finais do século XIX e inícios do 
século XX: uma experiência densamente militante em que se entrecruzam a 
medicina, a política social, o feminismo prático, até ao experimento da “Casa 
dei bambini”, que pode ser considerada a meta alcançada no fim do seu per-
curso formativo. Maria Montessori formou-se em medicina e depois em peda-
gogia, mas a sua colocação universitária não se concluiu, não tendo terminado 
o seu período de ensino na Universidade de Roma. Será decretada a cessação 
de atividade, em 1919, após ausências e licenças. A atividade didática parecia 
ter deixado de a interessar.

O que se pode realçar desta mulher nova e emancipada é a sua visi-
bilidade internacional; usou uma linguagem de fácil compreensão para to-
dos, fez entrar a medicina na sociedade, abordando a questão educativa. O 
trampolim da cientista serviu-lhe para difundir ideias de renovação social, 
a favor da educação.

Podemos perguntar-nos se Maria Montessori foi uma pedagogista ou 
uma médica que tinha compreendido a importância da educação para evi-
tar a doença, a degeneração, o desvio e para prefigurar uma nova humani-
dade resgatada, nos costumes e no espírito.

A militância social podia confluir na carreira acadêmica com docência 
livre em antropologia para a qual tinha apresentado candidatura, em 1902. 
Entre 1902 e 1904, inscreveu-se em Filosofia e frequentou os cursos minis-
trados por Antonio Labriola, Luigi Credaro, Giacomo Barzellotti. Frequentou 
também os cursos livres de psicologia experimental de Francesco De Sanctis, 
de antropometria de Ugo Vram e de antropologia zoológica de Lamberto 
Moschen, que faria parte da Comissão para a docência livre.

Antonio Labriola, Giacomo Barzellotti e Luigi Credaro, que ensina-
vam respetivamente filosofia teorética, história da filosofia e pedagogia na 
Universidade de Roma, receberam-na, permitindo-lhe que descrevesse a sua 
visão da educação. Antonio Labriola estava interessado no desenvolvimento 
da psicologia experimental, Giacomo Barzellotti na investigação científica e 
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Luigi Credaro olhava com interesse para a pedagogia de Johann Friedrich 
Herbart cujo objetivo era a fundação científica do saber educativo. Por isso, 
Maria Montessori respondia ao impulso de dar corpo à pedagogia positi-
va, autónoma da filosofia. Luigi Credaro convidou Maria Montessori a dar 
uma conferência sobre o tema da antropologia pedagógica (1903). As aulas 
seguintes serão depois coligidas no célebre volume intitulado Antropologia 
pedagógica, fruto de quatro anos de atividade acadêmica (cf. V. P. Babini, L. 
Lama 2003, 132). A este ponto, pode dizer-se que a pedagogia nova tem uma 
base científica, e da biologia se chega à conceção filosófica do devir humano.

4. Do método à escola

Do ponto de vista estritamente acadêmico, não se pode considerar 
Maria Montessori uma pedagogista interessada em confrontar-se com a 
cultura pedagógica do seu tempo, mas sim uma estudiosa que quer demons-
trar que a salvação da humanidade é possível a partir da criança e da liber-
dade do ser humano, e, em modo particular, também através da experiência 
direta, a partir da liberdade da mulher.

Mesmo sem ser docente de pedagogia na Universidade, Maria 
Montessori usou a sua cultura, a sua formação, para comunicar ao mundo 
uma pedagogia nova que tinha os ideais de autonomia, de independência, de 
liberdade e de paz em comum com o movimento feminista. Ideais que foram 
mais bem recebidos nos Estados Unidos, que naqueles anos se confronta-
vam com a educação progressiva de Francis Wayland Parker e John Dewey. 
A ideia de que a educação filantrópica devesse servir à democracia e que na 
educação infantil dos slums, isto é, dos pobres das áreas mais desfavoreci-
das, residisse a esperança de fundar uma nova nação, fazia crer, mesmo ce-
gamente, na possível regeneração do mundo. O mesmo espírito humanitário 
era partilhado por Maria Montessori que, nas suas conferências nos Estados 
Unidos, encontrou terreno fértil, semeado pelas ideias de John Dewey.

Em Maria Montessori, há a exigência de responder, da melhor forma, 
às expectativas da mãe, o desejo de emergir como mulher total, a convicção 
de que cada progresso social deve passar pela ciência. A mãe, mulher culta 
e liberal, de personalidade forte, exercia uma grande influência sobre a fi-
lha, chegando a convencê-la a estar distante do filho para evitar obstáculos 
na carreira. A inscrição em medicina, a pesquisa sobre o estado de degra-
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dação de quem não é educado, a afirmação como pessoa livre e indepen-
dente confluem para a definição das características do método. As citações 
de Maria Montessori são pedagógicas, mas também médicas e, no fundo, o 
seu interesse pela criança, a descoberta de uma antropologia pedagógica é 
descendência direta dos estudos de medicina. No momento em que coloca 
perguntas sobre a vida e talvez também sobre o método, não pode evitar 
entrar na questão pedagógica. Não nasce como pedagogista, mas chega à 
pedagogia, mantendo-se médica, com uma atenção dirigida à estruturação 
do conhecimento em forma organizada; daqui parte o método.

Com Giuseppina Pizzigoni temos uma história diferente, embora seja 
contemporânea da de Maria Montessori. Há pelo menos três aspetos a assi-
nalar no experimento de Giuseppina Pizzigoni:

a) a questão crítica na base da nova escola;
b) a perspectiva comparativa no desenho de renovação;
c) a ressonância social e a continuidade histórico-cultural da 

pedagogia.

5. A questão crítica por detrás da nova escola

Quanto à questão crítica, referimo-nos à descrição que Giuseppina 
Pizzigoni fez da escola do seu tempo: “Tudo é fracasso, porque a escola se 
preocupou somente com a inteligência e não o sentimento e a vontade” (G. 
Pizzigoni 1956, 3), e ainda “Tentei rejuvenescer a minha escola tanto quanto 
possível, mas fui julgada por muitos uma pessoa deveras estranha. O meu 
espírito não se apaziguava, e estudando sempre diretamente a escola, tive 
como que uma visão rápida e sintética do que deveria ser a escola primá-
ria. Então (estava-se em 1907), como se obedecesse a uma voz interior que 
me falava, tracejei, de um fôlego, os pontos fundamentais sobre os quais se 
deveria basear a nova escola; vi qual devia ser o ambiente novo; vi como 
as crianças poderiam estar; vi toda a luz, a beleza que, de uma vida vivida, 
passaria às mentes e às almas infantis, e assim formei o ideal” (G. Pizzigoni 
1956, 18). Pizzigoni fala de sonho e de utopia da nova escola, pensada num 
ambiente novo e com professores novos. “Conhecimento da psicologia in-
fantil, individual e coletiva; atitude a viver a vida do mundo dos pequeninos; 
mente formada para o conhecimento da natureza e da vida social e nacio-
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nal; conhecimento do critério, do método no desenvolvimento, das várias 
ciências e grande interesse pela infância em si mesma, no seu contínuo 
desenvolvimento e no futuro a alcançar: eis, segundo a minha opinião, os 
elementos indispensáveis à formação do professor da primária, realmente 
renovada” (G. Pizzigoni 1956, 11).

O ensino objetivo, o método experimental, a experiência psicofísica 
do discente, os laboratórios, a escola ao ar livre, a formação do carácter da 
criança são os aspetos originais da Rinnovata, que se opõem ao verbalis-
mo, ao estudo para passar no exame, mais do que para viver, à coleção de 
palavras, em vez de fatos a observar. A referência a Leonardo e a Galileu, a 
Aristide Gabelli e ao positivismo italiano é clara (Roberto Ardigò, Saverio 
De Dominicis), tal como é evidente a menção ao idealismo no reconheci-
mento da ideia pedagógica que liberta a conceção pedagógica “universal-
mente aplicada” e que funda a renovação a partir do “princípio de Verdade”, 
constituído por ideias e por coisas, por corpo e por espírito. De fato, assim 
escreve Giuseppina Pizzigoni na introdução às Linhas fundamentais e aos 
Programas: “A ordem do presente trabalho é o espelho da vida da Ideia pe-
dagógica no meu espírito, e pretende ser a trama do novo edifício educati-
vo...” (G. Pizzigoni 1922, 3). O edifício é a escola que concretiza as ideias que, 
por sua vez, são o alimento da consciência. “Escola nova é, para mim, a que 
tem tanto espaço quanto o que tem o mundo; limites quantos os que tem a 
vida. E dado que a vida é trabalho de análise e de construção, escola nova é a 
que experimenta e trabalha” (G. Pizzigoni 1956, 293).

Critica Johann Friedrich Herbart que se contentava com um profes-
sor capaz de descrever as suas experiências, enquanto o professor deveria 
fazer reviver aquelas experiências no aluno. Prefere o Friedrich Fröbel da 
Educação do homem que realça a importância da vida ao ar livre, em contato 
com a natureza, a vida das viagens e dos passeios, pois o próprio país é um 
“todo único” e a natureza é um “todo contínuo” (G. Pizzigoni 1956, 26). De 
Vincenzo Cuoco, Giuseppina Pizzigoni aprecia a precisão do objetivo educa-
tivo que “mais do que dar ideias positivas, deve dar à mente a atitude para 
compreender a ciência” (G. Pizzigoni 1956, 27). Conclui ela, após ter anali-
sado estes estudos: “Como hei de expressar a grande alegria de sentir em 
todos estes escritos o eco da minha alma?” (G. Pizzigoni 1956, 28). E mais 
à frente: “Eis como o conceito de tarefa escolar se vai completando, para 
ganhar todo o seu alto valor na formação dos indivíduos e na reforma da so-



50  |  CAPÍTULO I

ciedade” (G. Pizzigoni 1956, 29). E ainda: “Saiamos do mundo das palavras 
e entremos no mundo dos fatos, eis o meu mote. Eis como concebo a escola: 
Os fatos educam; os discentes experimentam e, por conseguinte, aprendem; 
a única coisa que o professor faz é levar todos os fatos que considerar es-
sencialmente educativos, em contato com os discentes, ou estes em contato 
com aqueles, e orientar a mente de quem deve aprender, para que a apren-
dizagem saia ordenada e se torne fonte de vida” (G. Pizzigoni 1929b, 10-11). 
O professor e a escola preparam as condições e garantem as possibilidades 
de aprendizagem.

6. A perspectiva comparativa no desenho de renovação

Sentindo a exigência de reformar a escola, renovando-a do interior, 
Giuseppina Pizzigoni estuda as várias experiências de escola nova nos 
Estados Unidos e na Europa, e nota que a América se apresenta como terra 
da autêntica pedagogia científica moderna, contra o verbalismo e a favor da 
observação pessoal e intelectual dos fatos e dos fenômenos. A escola inteira-
mente virada para a concretude, realmente parecia responder às exigências 
da infância. A estudiosa cita Omer Buyse, a Hampton School, uma escola ao 
ar livre inglesa em Letchwork, Abbotsholme, laboratório de pedagogia prá-
tica. Quanto à Alemanha, cita as Länderziehungsheime (1898) de Hermann 
Lietz, um experimento de educação para a cidadania do século XIX. Para a 
França, é citada a École des Roches (Edmond Demolins 1852-1907); para a 
Suíça as Waldschulen, e depois os laboratórios suecos; para a Rússia, a esco-
la de Jasnaja Poljana de Tolstoi.

Certamente, os estudos para a sua preparação como professora e as 
viagens de instrução na Alsácia, Alemanha, Suíça com a fiel Maria Levi, 
mostram uma insaciável sede de conhecimento e o desejo de confrontar as 
ideias e as ações com o que se ia criando na escola europeia relativamente à 
reforma dos sistemas educativos (cf. O. Rossi Cassottana 1988, 13).

A coeducação de meninos e meninas e a oportunidade de introduzir a 
educação sexual na escola (cf. O. Rossi Cassottana 1988, 120-127) são algu-
mas das inovações introduzidas por Giuseppina Pizzigoni, provavelmente 
também como resultado dos estudos de psicologia e de pedagogia experi-
mental e da consciência do debate científico a decorrer sobre o valor das di-
ferenças. Afirma, assim, o direito e o dever da educação completa da mulher 
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numa época em que na Itália ainda soprava levemente o vento feminista que 
provinha da América.

7. Ressonância social e continuidade histórico-cultural da 
pedagogia

Em relação à colocação pedagógica, Luigi Romanini, ao fazer a introdu-
ção das Linhas fundamentais na edição de 1956, escreve que convém falar de 
Giuseppina Pizzigoni, não em função de uma pedagogia geral, ao serviço de 
uma ideia pré-conceitual, deduzindo a realidade da ideia precedente, mas de 
uma pedagogia da escola, induzindo a renovação quer ideal quer prática da 
escola da realidade escolar. Conclui Romanini: “E se tivermos presente que 
só há poucos anos, após a grande peregrinação de doutrinarismos, se está 
a alcançar em sede sistemática e acadêmica a conceção de uma ‘pedagogia 
da escola’ que deve não superar mas resolver a ‘pedagogia geral’ (tal como 
na realidade social contemporânea, a escolaridade alargada a todos resolve 
a educação da criança nos países civilizados), ver-se-á o grande mérito de 
Giuseppina Pizzigoni ‘mestre’ por ter antecipado os tempos e preparado a 
via, por intuito vocacional” (G. Pizzigoni 1956, XI).

As apreciações de G. Lombardo Radice à Rinnovata eram dirigidas à 
criatividade didática dos professores e à criatividade “de trabalho e de ex-
pressão dos alunos” (O. Rossi Cassottana 1988, 23). O Ministro Luigi Credaro 
aprova a experimentação de Giuseppina Pizzigoni e considera-a um modelo 
de reforma da escola primária. A reforma de Giovanni Gentile e os progra-
mas da escola primária elaborados por G. Lombardo Radice inspiraram-se 
profundamente na Escola Rinnovata. Exemplos em Itália e no estrangeiro 
mostram a difusão do método e ainda hoje existem intercâmbios entre es-
colas e professores.

Tendo em consideração a contemporaneidade de vida e de produção pe-
dagógica de Maria Montessori e de Giuseppina Pizzigoni, pergunta-se por que 
razão nunca houve um confronto direto entre as duas mulheres sobre temas 
pedagógicos, sobre questões científicas e acadêmicas. Uma hipótese poderia 
ser que ambas estavam de tal modo empenhadas em afinar uma o método e 
outra a escola, que não acharam digno de importância o debate interno. Sem 
dúvida, a formação médica de uma e a formação escolar virada para o ensino 
da outra foram determinantes no seu empenho escolar e social.
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Querendo tracejar um perfil das duas estudiosas, podemos dizer que 
tanto Maria Montessori, quanto Giuseppina Pizzigoni foram empurradas 
pelas mães a exprimir ao máximo os respetivos talentos. Maria Montessori, 
contrariamente a Giuseppina Pizzigoni, foi uma mulher pública e de fama, 
inconstante na carreira acadêmica, muito atenta ao cuidado da sua imagem 
internacional, desejada pela cultura oficial. Vice-versa, Giuseppina Pizzigoni 
foi uma mulher da escola, que pensou e realizou a educação com partici-
pação ativa, procurando envolver intelectuais, funcionários, mecenas, in-
dustriais, alargando o desenho de renovação ao confronto com os clássicos, 
com os contemporâneos e perspectivando linhas inovadoras que inspiram 
ainda hoje a preparação dos professores.

Há um estereótipo que deve ser eliminado. Referimo-nos à ideia se-
gundo a qual a pedagogia científica, experimental, e geral estão nitida-
mente separadas e são quase incomunicantes, para não dizer até que são 
incomunicantes, porque se pensa que a primeira deve ser situada na tra-
jetória da investigação científica, a segunda concerne maioritariamente à 
observação e à experiência, e a terceira está interessada maximamente na 
formulação teórica de princípios e conceitos. Consideramos este modo de 
colocar a questão superado. Quer falemos de método, quer nos ocupemos 
de escola, quer nos interroguemos sobre fundamentos epistemológicos, 
estamos envolvidos na práxis e na teoria da pedagogia. Teoria e prática 
são inseparáveis. As barreiras que podiam ter sido levantadas entre a pe-
dagogia da escola e a pedagogia das universidades, hoje já não têm razão 
de ser. Indubitavelmente, as mulheres que tiveram uma visão iluminada da 
educação contribuíram de modo determinante para esta transformação de 
perspectiva de estudo. Também deve ser dito que estudiosos ilustres como 
Luigi Credaro e Lombardo Radice souberam valorizar o talento feminino, 
aceitando a ideia, o sonho, a utopia das jovens mulheres que estavam a mu-
dar a escola italiana e, como acadêmicos que eram, deram confiança ao seu 
desenho inovador.

Um método, tal como uma escola, não pode sobreviver sem uma conce-
ção da pessoa, a investigação sobre a melhor educação e a recusa do verba-
lismo e do formalismo não passam de mais uma prova tangível do triunfo da 
pessoa que, com um ato de liberdade e de autonomia, afirma a sua decisão 
de viver, segundo razão e consciência, ciência e fé.
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CAPÍTULO II 

O espírito da Rinnovata na Europa da 

educação

1. A Escola Rinnovata deve ser tida em consideração no 
cenário pedagógico europeu?

Nas universidades de Milão para baixo, isto é, para o Sul da Itália, e de 
Milão para cima, em direção à Europa, conhece-se pouco ou nada a Escola 
Rinnovata de Giuseppina Pizzigoni (cf. S. Chistolini 2007a). Isto acontece por 
várias razões que podemos agrupar da seguinte forma:

– razões culturais de contraposição entre positivismo, neoidealismo, 
espiritualismo;

– razões de distância entre a pedagogia acadêmica e a escola 
quotidiana;

– razões de desafeição ao estudo da essência de uma escola conside-
rada antiquada;

– razões de contágio da comunicação autorizada, que não difunde in-
formações sobre coisas que pensa serem pouco interessantes para 
as massas, portanto, não dignas de investimento como audiência 
televisiva;

– razões de género, que fazem com que seja difícil para uma mulher 
realizar ideias inovadoras, mesmo que estas digam respeito à es-
cola, lugar notoriamente feminino quanto à organização das tur-
mas, mas masculino no que concerne à direção dos institutos.

Tentemos explicar mais em detalhe estas razões, para procurar com-
preender o campo da leitura crítica que se detém deslumbrado face ao não 
conhecimento, ou ao conhecimento brando, da Rinnovata no programa pe-
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dagógico italiano e europeu. São razões que não esgotam o tema e que se 
propõem para uma reflexão comum.

O primeiro grupo de razões definidas culturais refere-se ao clima pe-
dagógico que caracterizava a época (1907) em que Giuseppina Pizzigoni co-
meçava a idear, propor, projetar, programar, em suma, criar a Rinnovata. 
As datas fornecidas pela própria Pizzigoni são: 1907, definição do plano da 
nova escola; 1910, consentimento do Ministro da Educação, Luigi Credaro; 
1911, abertura de duas turmas da primeira classe; 1913, publicação do pri-
meiro volume de 112 páginas intitulado La scuola elementare rinnovata se-
condo il metodo sperimentale [A escola primária renovada segundo o método 
experimental], Milão, Tipografia Moderna e, em seguida, republicado em 
1914 pela Paravia; 1927, abertura do novo jardim de infância e inauguração 
do novo edifício no bairro da Ghisolfa.

Num clima suspenso entre positivismo e idealismo, Giuseppina 
Pizzigoni parecia simpatizar mais com o positivismo e, de resto, as suas re-
ferências a Roberto Ardigò e a Saverio De Dominicis confirmam este comen-
tário. Interessava-lhe Johann Friedrich Herbart e retomava os comentários 
favoráveis de Luigi Credaro para depois notar que, ainda assim, se tratava 
de uma psicopedagogia que separava a cultura da educação, atribuindo a 
primeira à escola e a segunda à família. Citava também Ernesto Codignola e 
Giovanni Gentile, mostrando que não fazia outra coisa senão pôr em prática 
o que a pedagogia oficial escrevia acerca da não existência de um método 
e do respeito da personalidade da criança para gerar a dualidade entre es-
pírito e cultura (cf. S. Chistolini 2007b). Esta atenção demonstra a tentativa 
de não se afastar da cultura pedagógica aprendida pelos livros escolares, bem 
como a dificuldade de entrar na Universidade. Não esqueçamos que Maria 
Montessori teve um problema parecido, a quem não faltou o reconhecimen-
to do mundo, graças também à ajuda da Sociedade teosófica (cf. G. Pizzigoni 
1961, 45). O encontro entre a pedagogia teórica e a pedagogia escolar foi resol-
vido por Luigi Romanini que, ao apresentar as Linhas fundamentais, realçava 
que a pedagogia da escola devia “não superar, mas resolver a ‘pedagogia ge-
ral’” (L. Romanini 1956, XI). 

Há outros dois vestígios que nos parecem importantes retomar: o de 
Ugo Pizzoli e o de Mario Casotti.

Desde 1902, Ugo Pizzoli organizava cursos de verão de formação de 
professores que eram preparados para a pedagogia experimental. Em 
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1905, contavam-se 206 participantes. Em 1906, Ugo Pizzoli criou um la-
boratório pedagógico em Milão e colaborava com a revista Experimentelle 
Pädagogik de Ernst Meumann e de Wilhelm August Lay. Naqueles anos, saía 
o Bollettino mensile del laboratorio e della scuola di pedagogia sperimentale 
[Boletim mensal do laboratório e da escola de pedagogia experimental] (cf. 
G. de Landsheere 1988, 85). Não se encontram citações da participação de 
Giuseppina Pizzigoni. Dever-se-ia fazer uma pesquisa sobre os trabalhos de 
Ugo Pizzoli para perceber se havia ligações entre os dois docentes.

A leitura mista que Mario Casotti faz, na esteira de Aristóteles e de 
Tomás de Aquino, devolve à pedagogia a relevância de ciência prático-poié-
tica orientada para o fazer e o suscitar o saber no aluno, distinta da ciência 
teorética dirigida ao puro conhecimento e da ciência prática que tende ao 
aperfeiçoamento do agente.

Ao ler, hoje, os textos de Giuseppina Pizzigoni, não se pode dizer que ela 
não fosse inteiramente positivista, como não se pode dizer que fosse com-
pletamente idealista. De resto, o seu ensino objetivo não se pode interpretar, 
a não ser por alguns traços aqui e ali, a partir do modelo da pedagogia ex-
perimental de Ugo Pizzoli e do modelo prático-poiético delineado por Mario 
Casotti, ambos desenvolvidos na pedagogia do século XX. O próprio Mario 
Casotti deixa escritos sobre o método Montessori e sobre o método Agazzi 
(1931), sobre a escola ativa (1937), mas não textos dedicados ao método 
Pizzigoni.

Para Giuseppina Pizzigoni, o “Professor é quem sabe, mas também 
quem sente vivamente o desejo e a alegria de despertar consciências e 
orientá-las; é quem sente a necessidade de expandir a sua alma em outras 
almas. Disso deriva que o máximo interesse do professor deve ser pelo pro-
blema educativo e pelo problema didático” (G. Pizzigoni 1961, 23). A devo-
ção à escola e o empenho pedagógico em melhorar o ensino e a formação 
dos docentes constituem um valor indiscutível e são sinais de um espírito 
que superou a prova do tempo e se manteve vivo por um século. Vale a pena 
recordar que na mesma cidade de Milão nascia, em 1946, o primeiro jardim 
de infância segundo a pedagogia de Rudolf Steiner difundida na Alemanha 
através da escola de Estugarda, de 1919.

As razões que definimos como distância entre a pedagogia das uni-
versidades e a pedagogia da escola retomam o velho e novo problema que 
a reforma universitária em Itália tentou indiretamente enfrentar, predis-
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pondo dois percursos formativos para a escola primária e para a escola 
secundária, nos quais a função dos supervisores se tornava central para a 
ligação universidade-escola. Os supervisores deveriam colmatar a separa-
ção, criando uma continuidade formativa, pedagógica e didática que abria 
a universidade à escola e vice-versa. De fato, a universidade tende, hoje, a 
assumir e a desenvolver papéis organizativos, valendo-se dos supervisores, 
enquanto a escola se relaciona com os supervisores, vendo nestes colegas 
mais próximos do que o professor universitário, percebido como alheio ao 
contexto escolar. Ressalva-se a competência de cada figura profissional, que 
brevemente podemos resumir na do docente universitário, na do supervi-
sor do estágio, na do diretor da escola, na do diretor e na do presidente dos 
cursos universitários, na dos estudantes em formação. Pelo contrário, abre-
-se o debate que pretende examinar que dinâmica de formação é que a rede 
pôs em ação e quem, de fato, age orientando a formação. A nossa experiência 
de campo permite relevar que a distância entre os dois polos, universidade 
e escola, diminuiu, para não dizer até que desapareceu quase de todo. A dis-
tância desaparece a nível institucional, pois todos os professores em forma-
ção universitária, quer como professores em serviço, quer como estudantes 
ainda por licenciar, devem fazer o estágio sob orientação do supervisor. A 
distância aumentou a nível de qualidade da preparação, que se dividiu em 
secção teórica, seguida pelo docente universitário, e secção prático-aplica-
tiva, seguida pelo supervisor do estágio.

A pedagogia geral, narrada na sala de aula universitária, ainda não se 
encontrou com a pedagogia da escola, por causa da separação das compe-
tências e dos perfis profissionais que não contemplam uma meta importan-
te, que poderíamos resumir como osmose do conhecimento pedagógico-es-
colar. Este limite emerge assim que se examina a Escola Pizzigoni e a sua 
ligação com a universidade italiana.

As razões da desafeição ao estudo da essência de uma escola considera-
da demasiado antiquada para ser interessante na época moderna, colocam 
o tom na origem da Rinnovata e no empenho da Fundação Opera Nazionale 
Pizzigoni a manterem vivo um método e uma ideia de criança ainda dema-
siado ancoradas a um passado que já não existe. Neste sentido, a Rinnovata 
nada teria a dizer de original e de novo à escola de hoje e, sobretudo, poderia 
ser uma escola como tantas outras que existem e, por esse motivo ainda, 
manter o seu nome seria apenas um ato de respeito à sua fundadora. Não 
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se vê, de fato, nenhum empenho da pedagogia italiana em levantar o véu e 
em descobrir as continuidades histórico-espirituais que para a cultura são 
sinal de civilização e de progresso. O materialismo, sem espiritualismo, es-
vazia de significado o objeto do conhecimento humano, e torna o discurso 
sobre o método uma operação apenas histórico-instrumental, com escassos 
efeitos no panorama cultural italiano e internacional.

As razões de contágio da comunicação autorizada, que não difunde in-
formações sobre coisas que considera pouco interessantes para as massas 
da audience televisiva, trabalham na direção da perda da memória comum 
sobre porções de história nacional que não deveriam ser deixadas a defi-
nhar. A Rinnovata é uma escola que se presta à renovação por definição, e 
entrar na lógica do seu método quer dizer interpretar o espírito que na al-
tura animou a fundadora, quer dizer doar às professoras de hoje um certo 
orgulho de pertença a uma comunidade pedagógica que fez da utopia o des-
pertar da educação.

Por fim, há as razões de género que podem ser mencionadas e que fo-
ram tratadas no capítulo anterior. Dizem respeito à presença da mulher no 
quadro pedagógico internacional. A mulher do século XX é uma professora-
-mãe, mais do que uma cientista investigadora, e só Maria Montessori con-
segue fazer superar este estereótipo graças à licenciatura em medicina e ao 
apoio político que as suas ideias tiveram. Giuseppina Pizzigoni permanece-
rá sempre a Senhora empenhada em realizar uma escola ideal, vista no seu 
pensamento, com apenas 37 anos, como suplente nas escolas milanesas da 
Via Rasori e da Via Sacco. Recordava ela nas Linhas: “Tentei rejuvenescer a 
minha escola tanto quanto possível, mas fui julgada por muitos uma pessoa 
deveras estranha. O meu espírito não se apaziguava, e estudando sempre 
diretamente a escola, tive como que uma visão rápida e sintética do que de-
veria ser a escola primária. Então (estava-se em 1907), como se obedecesse 
a uma voz interior que me falava, tracejei de um fôlego os pontos fundamen-
tais sobre os quais se deveria basear a nova escola; vi qual devia ser o am-
biente novo; vi como as crianças poderiam estar; vi toda a luz, a beleza que 
de uma vida vivida passaria às mentes e às almas infantis, e assim formei o 
ideal” (G. Pizzigoni 1956, 18).

Este é um exemplo brilhante do processo de formação de um ideal. A 
intuição confronta-se com a realidade e da interação das duas componentes, 
intelectual e experiencial, nasce a estrutura do ideal pedagógico.
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2. Uma peça de museu ou uma escola sempre nova?

Escrevia Giuseppe Lombardo Radice, em Athena fanciulla (1926): “A 
criança é tanto cientista quanto poeta. É poeta; vive inteiramente nas coi-
sas que ama e amorosamente representa com a veridicidade e vivacidade 
que provém da ingenuidade do sentimento. Nesse aspeto é cientista, como 
descobridora do mundo em que vive, mesmo quando não estuda ciências. 
Ofereçam-lhe o modo de dar provas de si, deem-lhe centros de interesse, 
ajudem-na a desabrochar como os bons jardineiros ajudam as plantas dos 
seus canteiros e tenham a santa, realmente a santa paciência de aguardar 
que a sua alma amadureça. Se lhe tirarem o trabalho, substituindo o dela 
pelo vosso, não são professores; se a encherem de palavras, farão dela um 
fantoche. Se não oferecerem ao seu espírito um campo de ação para a auto-
educação, vê-la-ão sempre prisioneira e ressentida por aquilo que obscu-
ramente sente ser uma tirania sob o nome de escola” (G. Lombardo Radice 
1931, 370; M. Laeng 1995, 145 e 147).

A imagem da escola, em que pensava Giuseppe Lombardo Radice, era 
aquela em que a criança vivia, como poeta, no sentimento, e como cientista, 
na descoberta.

Falava também de pesquisadores de poesia da infância e colocava 
Giuseppina Pizzigoni na breve lista de cultores da arte, pois ela, ao reu-
nir a atividade escolar criativa das crianças, punha ordem no método da 
Rinnovata.

A apreciação da cultura pedagógica e científica contemporâneas pelo 
que a professora estava a fazer deu um empurrão importante ao ideal em 
realização. É interessante notar que Giuseppina Pizzigoni foi tocar à por-
ta de industriais e pessoas abastadas, ricas baronesas milanesas tentando 
obter apoio econômico para o que a escola necessitava. Neste esforço de 
conjugar a estrutura didática, o ambiente de estudo e o sistema educativo, 
Giuseppina Pizzigoni transforma a imagem da professora inativa na turma e 
abre os confins à exploração das escolas europeias, sobretudo as da vizinha 
Suíça.

A Rinnovata segundo o método experimental não pode ser considerada 
um objeto de museu que avança por inércia. O ideal que animava a fundado-
ra reside na vida de cada professor que, mal entra na escola, nota logo o que 
não funciona e que deveria ser mudado para ser mais justo para a educação 
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da criança. Esta é a mensagem perene do impulso inovador de Giuseppina 
Pizzigoni.

A escola ideal é a que construímos dia após dia, não para transmitir 
palavras vazias e sem sentido à criança que as ouve, mas para criar e re-
criar, com o petiz, a aventura maravilhosa da vida, em estádios sempre mais 
avançados de conhecimento.

A Rinnovata reage às escolas que Ernesto Codignola definia “apagado-
res engenhosos” do “vigor intelectual” e da “riqueza de experiência que a 
criança traz consigo da vida familiar” (Gentile, Lombardo Radice, Codignola 
1958, 145).

3. A ideia de escola primária de Pizzigoni assemelha-se à 
ideia de educação primária de Enrico Pestalozzi?

Quando Enrico Pestalozzi escreve em Il canto del cigno [O canto do 
cisne], “Passo agora a considerar sob o aspeto físico, espiritual e moral os 
resultados obtidos com as nossas tentativas feitas com o fim de investigar 
a relação entre os meios de educação primária humana e o princípio funda-
mental de cada sistema educativo expresso nas palavras “eduquem-se para 
a vida”” (E. Pestalozzi 1927, 55), exprime seriamente o compromisso de re-
fletir sobre o seu ensino para o avaliar em termos de melhoria. Esta forte 
exigência sistemática é claramente negada por Giuseppina Pizzigoni, que 
parece temer cair vítima de classificações e ordens que não deixam aberta 
a porta da escola, para a criança poder sair e conhecer o mundo vivendo já 
no mundo. Escreve em L’insegnamento obiettivo [O ensino objetivo] que os 
grandes pedagogistas, entre os quais cita Enrico Pestalozzi, dividem a aula 
em fases sucessivas de aquisição intelectual, mas na realidade cada um ten-
de a entusiasmar-se seguindo regras próprias, entrando em contato com os 
objetos que aprende a conhecer diretamente. Apesar de tudo, poderíamos 
dizer que Giuseppina Pizzigoni, mesmo que recusasse estruturas teoréticas 
de carácter pedagógico, imaginava uma escola dividida por tempos e ativi-
dades, materiais e tarefas que enchiam o dia de professores e alunos.

No que diz respeito à sua relação com a pedagogia teorética, podemos 
relevar que a Rinnovata nasce da negação daquilo que afirma, visto que 
o ensino é substituído pela aprendizagem, e o objetivo nada acrescenta à 
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aprendizagem que contém em si o objeto que serve como meio e fim para 
alcançar a verdade. A exposição é clara e, poderíamos dizer até óbvia. Mas 
na sua busca contínua pela simplificação das palavras dirigindo-as aos fa-
tos, Giuseppina Pizzigoni afasta-se da definição das características da sua 
escola, e menos ainda de uma pedagogia circunscrita, de maneira a melhor 
poder colocá-la no panorama pedagógico contemporâneo. Este é conjunta-
mente um limite e um mérito. O limite acha-se na não definição pontual das 
suas ideias, relativamente à pedagogia inovadora do século XX, e daqui tam-
bém o mérito por se ter afastado para não repetir a experiência das escolas 
novas, ou das escolas livres, ou das escolas ativas estrangeiras. O método da 
Rinnovata é a estrada assinalada pela professora para a educação genuína 
das crianças (cf. G. Pizzigoni 1961, 50; A. Cimmino, E. Ferrari, A. Marmieri 
1993, 78).

Quando referimos o limite não queremos pôr de parte as referências 
que Giuseppina Pizzigoni faz, citando autores como Comênio, Galileu, Jean-
Jacques Rousseau, Enrico Pestalozzi, Herbert Spencer, Roberto Ardigò, 
Saverio De Dominicis, todavia, não se pode situá-la no positivismo italiano, 
nem no grupo dos comparatistas dos anos entre as duas Guerras Mundiais. 
Certamente faz parte da época de repensamento da escola de inícios do sé-
culo XX (cf. G. Chiosso 1997, 64 e 149). Em 1907, abre-se em Roma a “Casa dei 
bambini” de Maria Montessori e no mesmo ano, na Bélgica, Ovide Decroly 
alarga os seus métodos às crianças sem necessidades de ensino especiais e 
abre em Ixelles a Escola de Ermitage, um ermo feliz para a educação intelec-
tual e afetiva da criança. Também Ovide Decroly tinha começado com crian-
ças difíceis, fundando em 1901, em Bruxelas, um Instituto que as recebia e 
as educava. Recorde-se que Ovide Decroly criticava a conceção de ambiente 
escolar e de programa da escola do seu tempo (cf. O. Decroly 1963, 3), preci-
samente dois dos campos de maior interesse de Giuseppina Pizzigoni. Uma 
convergência entre ideias inovadoras da mesma época.

O método experimental de Giuseppina Pizzigoni, ou método da expe-
riência pessoal, unido à forte dedicação da professora à escola e aos alunos, 
constitui uma inovação significativa onde podemos encontrar os sinais das 
transformações metodológico-didáticas que a escola italiana atravessou 
nestes últimos cem anos de história. Mas é, sobretudo, um método de gran-
de impacto social por se referir ao ambiente escolar em termos de mundo.

A educação primária de Enrico Pestalozzi encontra-se muito afastada 
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da conceção de escola primária de Giuseppina Pizzigoni, embora ambos se 
tenham realmente empenhado no resgate humano e social das crianças po-
bres e menos favorecidas intelectualmente.

Enrico Pestalozzi quer definir a ideia da educação primária indo à pro-
cura do seu “carácter exato” e, por isso, circunscreve-a ao “... resultado das 
tentativas feitas por cada geração para oferecer ao desenvolvimento espon-
tâneo das energias psíquicas a colaboração de um amor atento, de uma inte-
ligência formada, de uma arte realizada” (E. Pestalozzi 1927, 33); somente a 
educação eleva o desenvolvimento humano a altos ideais, superando assim 
a condição animal.

Escreve Giuseppina Pizzigoni que Pestalozzi “foi realmente o primei-
ro mestre de escola popular e teve a visão justa do método...” (G. Pizzigoni 
1956, 22-23), no qual pensamento e ação se fundem como se confundem 
a fonte e o riacho, mas ele não teve sucesso, nem pôde contar com apoios 
adequados. Embora nem ela, ao que parece, tenha conseguido contar com 
grandes financiamentos, o fato de o Concelho de Milão ter intervindo com 
um edifício, que ainda hoje contém a escola, é um índice de colaboração sig-
nificativa que testemunha o interesse do Concelho lombardo ao longo dos 
anos, por essa razão, mencionamos anteriormente a Escola Steiner.

A busca constante e sofrida de Enrico Pestalozzi para educar segundo 
a natureza, elevando o espírito acima da matéria, torna-se para Giuseppina 
Pizzigoni um processo inverso: partir da matéria para chegar ao mundo. 
Não que Giuseppina Pizzigoni não tivesse espiritualidade, dado que a sua 
escola contemplava a educação religiosa e que toda a vida da “Senhora” foi 
uma dádiva incondicionada à escola e às crianças. Todavia, como muitas ve-
zes acontece aos educadores iluminados pela luz da sua ideia de verdade, 
Giuseppina Pizzigoni deixa de parte o confronto permanente com os outros 
e afirma a originalidade absoluta da sua escola. Este aspeto torna-a teste-
munha de uma devoção que só poucas pessoas eleitas podem receber de 
quem as segue com grande coragem, e também com fidelidade.

4. Uma escola significativa

Para lá dos aspetos carismáticos da educadora, devemos 
perguntar-nos como podemos e devemos hoje considerar Rinnovata de  
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Milão. Pôr a questão em termos de o que resta da Rinnovata ganha um valor 
nostálgico e atribulado. É melhor, então, apresentar a Rinnovata como uma 
escola italiana e europeia na inspiração, na ideação e na metodologia, e 
defender com estudos e pesquisas o impulso à continuidade de formação 
para uma pedagogia que contém um método, seguramente não resolutivo 
dos problemas da escola contemporânea, mas que pode contribuir 
para o processo de desenvolvimento que Enrico Pestalozzi considerava 
fundamental para a maturação humana da pessoa, desde sempre destinada 
a crescer, de geração em geração. Lombardo Radice escrevia: “Educação é a 
atividade que cada ser humano faz para conquistar a sua verdade e viver em 
conformidade com ela, e para elevar os outros homens à mesma verdade e 
coerência de vida” (G. Lombardo Radice 1970, 17).

Basta ouvir as professoras idosas e jovens, ver a documentação, falar 
com as crianças, trocar algumas considerações com os pais sobre as tarefas 
do dia e os propósitos do dia seguinte, para nos apercebermos de que a pe-
dagogia da Rinnovata existe e tem características de inovação metodológi-
co-didática indiscutíveis, talvez pouco conhecidas.

As paredes do grande edifício parecem falar daquela “Senhora” que há 
cem anos teve uma ideia de escola capaz de resistir ao desgaste temporal. 
Alguns poderiam falar de espírito encarnado na matéria, outros ainda pode-
riam invocar a persistência do patrimônio local, quase uma alma milanesa. 
Nós somos dos que, por puro acaso, um dia passaram pela escola e sentiram 
uma atmosfera de entusiasmo, de orgulho, de identidade, ao falarmos com 
professores, crianças e pais. E numa época como a nossa, em que a escola de 
boas atividades parece ser apenas a do computador e a do inglês, a revela-
ção desta pedagogia viva ensina-nos a ter confiança na obra educativa gran-
diosa que aqui se renova quotidianamente. Esta é a raiz da continuidade da 
ideia transcendental de educação, pensada como inserção da criança na sua 
humanidade que a faz crescer na ciência, com responsabilidade e consciên-
cia. Dar aos professores o sentido do valor do seu empenho na educação é 
muito importante, quer para o reforço profissional, quer para o prestígio 
social. Em Itália, profissionalismo e prestígio docente andam muitas vezes 
em trilhos paralelos que a pedagogia poderia atravessar, desenhando as es-
tradas da comunicação possível.

Encontros recentes com colegas da Suécia permitiram destacar gran-
des afinidades entre a estruturação flexível e multifuncional da escola des-
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sa porção do Norte da Europa e a metodologia pedagógica da Rinnovata. 
Embora a escola sueca tenha completamente substituído o quadro e o giz 
com o marcador e o quadro eletrônico (smart board), presentes em todas 
as salas, da primária à secundária, a aprendizagem em laboratórios e por 
atividades livres, juntamente com as programadas, constitui um dado que 
caracteriza a escola dos nossos dias. Na Rinnovata, Giuseppina Pizzigoni já 
tinha introduzido os laboratórios e a piscina e se, hoje, a escola tivesse os 
mesmos financiamentos da escola sueca, poderia facilmente trabalhar tam-
bém com os quadros eletrônicos, além de finalmente começar a trabalhar 
na organização e sistematização do material documentário para criar um 
museu e uma biblioteca.

A riqueza pedagógica da escola milanesa distingue-se da produção, 
embora considerável, de outras escolas estrangeiras e italianas. A distin-
ção nota-se na firme continuidade europeia e italiana da metodologia da 
Rinnovata; na intuição de verdades educativas que são o alicerce da renova-
ção do fazer escola por parte de professores que aprendem de professores; 
na capacidade de construir a comunidade que educa, graças à colaboração 
dos pais e à participação da Fundação Opera Pizzigoni; na íntima relação 
entre edifício escolar e pedagogia viva alimentada pela memória atualizada 
da sua inspiradora; no significado orgânico dado ao conceito de desenvol-
vimento da pessoa; na composição sapiente da formação dos três “és”, quer 
dizer, ética, estética, elementar. Neste sentido, a Rinnovata é uma realidade 
pedagógica única no panorama nacional e internacional e não poderia ser 
de outra forma, a partir do momento que Giuseppina Pizzigoni a pensou e 
realizou com presciência, solidez, paixão. Embora outras escolas e outros 
métodos possam aproximar-se da Rinnovata por um ou outro aspeto, em ne-
nhum caso se conseguiu encontrar todas as características aqui assinaladas 
como estando presentes em uníssono noutra escola primária.

A Rinnovata possui, sem dúvida, características de originalidade meto-
dológico-didática e de prestígio pedagógico-científico que fazem dela uma 
realidade única a salvaguardar, potenciar, divulgar. O período de formação 
dos jovens professores nas turmas da Rinnovata não é idêntico a um qual-
quer estágio universitário de preparação dos docentes à profissão. Pede-se 
o conhecimento da visão pedagógica de Giuseppina Pizzigoni para compre-
ender o significado de ações educativas a serem colocadas num contexto de 
desenvolvimento, criatividade, alegria, com um interesse que tenha como 
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ponto focal a criança virada para o mundo, empenhada na vida. Apenas se 
pode aprender esta interpretação do fazer escola estando na Rinnovata. 
Sem querer roubar méritos a outras importantes estruturas escolares pre-
sentes noutros lugares, não se pode negar que, em cem anos de história, a 
Rinnovata fez escola com a escola dos seus professores. A atitude distante 
que nada pretende conceder a um método que considera não ser estrutura-
do e repetível como outros, talvez devesse ser revisto à luz da grande dife-
rença que se encontra entre uma escola sem ideal e uma escola que encontra 
a sua firme identidade em quem por ela deu toda a sua vida.
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CAPÍTULO III 

Algumas questões pedagógicas a 

partir do conceito de respeito pela 

criança

1. Intuições pedagógicas entre continuidade e transformação

O primeiro e único texto sistemático impresso pela Paravia no qual 
a educadora e pedagogista Giuseppina Pizzigoni expõe como estruturar o 
trabalho para o jardim de infância é de 1929, apesar de o material para os 
jardins de infância, com exercícios de coloração e de recorte, resultar ter 
sido produzido em 1927 (cf. O. Rossi Cassottana 1988, 234).

O livrinho dos fundamentos, como vimos ao início deste estudo, cha-
ma-se Il mio Asilo infantile. Linee fondamentali. Programma. Orario. Note illus-
trative [O meu Jardim de infância. Linhas fundamentais. Programa. Horário. 
Notas ilustrativas] (G. Pizzigoni 1929a).

No livro sobre Le mie lezioni ai maestri delle scuole elementari d’Italia 
[As minhas aulas aos professores das escolas primárias de Itália], de 1931, 
Giuseppina Pizzigoni escreve: “em 1927, abro o meu Jardim de Infância na 
‘Rinnovata’; em 28 de outubro de 1927, inaugura-se o novo e belíssimo lugar 
que nos acolhe; em 1929, deixo a direção da minha escola e ocupo-me da 
propaganda das minhas ideias pedagógicas” (G. Pizzigoni 1931, 15).

No mesmo texto, a professora dedica a XIX aula ao jardim de infância, 
intitulando-a precisamente O meu Jardim de infância e notando que o mes-
mo tinha surgido tarde, em outubro de 1927, em relação à escola Rinnovata. 
Como mostra ainda a autora, o novo jardim tem algo em comum e ao mesmo 
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tempo diferencia-se dos outros jardins de infância de Enrico Pestalozzi, de 
Friedrich Fröbel, de Ferrante Aporti, de Maria Montessori e das irmãs Agazzi. 
O exame comparativo entre as várias experiências é feito por Giuseppina 
Pizzigoni, a qual, por um lado, confessa ter uma dívida para com a tradição 
herdada dos seus grandes predecessores e para com as suas ilustres contem-
porâneas, por outro, realça a especificidade do seu jardim de infância (cf. G. 
Pizzigoni 1931, 215-222). Além disso, de Enrico Pestalozzi aprecia e retoma o 
respeito pela liberdade da criança e a ideia de que a educação moral parte da 
observação da natureza; de Friedrich Fröbel exalta a abolição dos livros e das 
aulas e a conveniência de olhar para os interesses espontâneos da criança; de 
Ferrante Aporti aceita a preocupação pela religião; com Maria Montessori par-
tilha o princípio da autoeducação e da autocorreção; das irmãs Agazzi aceita o 
cuidado com a educação física e musical, os bons hábitos higiénicos e as ativi-
dades domésticas. Estabelece também as características específicas do jardim 
de infância em seis pontos: 1) o jardim de infância é para quem não é vigiado 
pela mãe; 2) o método não é artificioso; 3) a criança cresce saudável e bem no 
jardim de infância; 4) a criança vive em beleza e ganha bons hábitos de vida 
física e moral; 5) a criança vive em liberdade própria e respeita a dos outros, 
exercendo a sociabilidade; 6) o conceito fundamental é o de “respeitar a crian-
ça na sua personalidade e desenvolvê-la segundo natureza: que é o mesmo que 
dizer segundo a verdade” (G. Pizzigoni 1931, 221). Em 1934, Andrea De Ritis, 
inspetor escolar régio da VII freguesia de Milão, numa conferência dada à 
Associação para a Difusão do Método Pizzigoni apresentava o jardim de in-
fância da seguinte forma:

“Ainda antes de falar do modo sociável, como a vida das crianças de-
corre na ‘Rinnovata’, falarei brevemente do Jardim de infância, tal como 
foi ideado pela Educadora. Poupo aos pacientes leitores o estudo analíti-
co e sintético dos vários métodos de ensino, à maneira de Montessori e de 
Agazzi, para dizer logo que o Jardim de infância de Giuseppina Pizzigoni, 
que surgiu depois de a ‘Rinnovata’ ter percorrido uma via ascensional de 
reforma, se insere perfeitamente em todo o plano pedagógico da Educadora, 
porque pretende que a criança ‘ganhe hábitos de higiene, de bondade, de 
sociabilidade, de atividade, ganhe familiaridade com a água, com o sol, com 
os animais, se habitue a considerar os seus semelhantes como limites à sua 
liberdade e como seres necessários na vida em comum, aprenda a língua 
através da experiência das coisas e do seu valor intrínseco e relativo, exer-
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cite os sentidos com o uso das próprias coisas e se alegre pela experiência 
pessoal nascente’.

O jogo é livre, embora feito sob o olhar vigilante da professora, que 
intervém, dispondo uma infinidade de ocupações, para habituar a criança a 
uma certa disciplina.

Assim, entram em atividade o trabalho da terra, o jogo das constru-
ções em madeira, em plástico, em cartolina, os exercícios de recorte com a 
composição de cenas várias utilizando elementos recortados e colados num 
papel, o uso de lápis de cera coloridos, as combinações geométricas, as ob-
servações sobre cenas várias, sobre a vida no campo, sobre a estrada etc.

A leitura do programa que diz respeito à educação física, o exercício 
dos sentidos, a educação moral, do sentido estético, do sentimento religioso, 
a educação intelectual, a língua materna, o desenho, o trabalho convence 
o professor de que Giuseppina Pizzigoni, superando todos os rigorismos, 
conseguiu manter intato o seu princípio-base: ‘respeitar a criança e desen-
volvê-la segundo a verdade e segundo a natureza’” (A. De Ritis XII, 16-17).

O jardim infantil de Giuseppina Pizzigoni partia, portanto, de três pre-
missas pedagógicas essenciais: o fim, o meio e o conteúdo da educação.

O fim era explicado na aprendizagem de habilidades pessoais, de com-
petências sociais e de conhecimentos naturais por parte da criança. Entre 
as habilidades pessoais assinala-se a higiene; entre as competências sociais 
aparecia a sociabilidade; entre os conhecimentos destacava-se a familiari-
dade com os elementos naturais.

Compreende-se que o meio devia ser a observação, unida à experi-
mentação, enquanto os conteúdos se referiam ao plano pedagógico total de 
Giuseppina Pizzigoni, fundado na liberdade e no respeito da criança.

2. A renovação como modalidade permanente da escola

As perguntas mais insistentes voltam a ser as mesmas que se põem 
sempre perante realidades escolares distantes, nascidas há várias décadas 
e que continuam a existir, embora com fadiga, graças a novas vitalidades, 
alimentadas pelo impulso inicial. Por impulso inicial, entendemos não a imi-
tação de uma metodologia, mas a busca do significado pedagógico que al-
guém bem intuiu antes de nós e que propôs como fundamento da renovação 
contínua da escola.
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Por que razão existe ainda esta escola e porque o jardim tem uma his-
tória tão significativa e duradoura? Quem recolheu o testemunho da cre-
che, depois escola infantil e, por conseguinte, escola pré-primária? As pro-
fessoras da Rinnovata ensinam segundo o modelo de Giuseppina Pizzigoni 
ou segundo as reformas da escola italiana, afastando-se das linhas funda-
mentais da fundadora? Que papel desempenha a Fundação Opera Pizzigoni 
para manter uma tradição a passo com os tempos? Quão científico é o que a 
Rinnovata propõe? Que chave de leitura propor para o estudo da pedagogia 
de Giuseppina Pizzigoni: testemunho histórico superado ou exemplo vivo a 
desenvolver sem dogmatismos?

Este estudo pretende retomar, em parte, os temas e as questões postas, 
partindo de hoje e analisando o passado, mais do que segundo uma aborda-
gem rigidamente cronológica, pondo em diálogo os momentos da Rinnovata 
em que surgiram as questões pedagógicas. A cronologia útil, por certos as-
petos, torna-se um obstáculo para a compreensão dos estados humanos, in-
telectuais e físicos, que superam o tempo e o espaço. Por esta razão, unimos 
as conversas com diretores escolares, professoras e educadoras, à leitura 
dos documentos: uma visão direta da escola e do material. Os problemas 
pedagógicos sobre os quais nos deteremos são: o valor da infância; a re-
novação metodológica; o conceito de desenvolvimento; a educação social; a 
pedagogia escolar; a autoeducação.

As questões são esmiuçadas por alguns documentos que a educado-
ra, e depois diretora, Sara Bertuzzi coligiu e gentilmente nos mostrou. Tais 
documentos dizem respeito a: educação para a colaboração entre crianças 
de várias idades (1956); formação do professor em serviço (1986) e experi-
ência sem condicionamentos (1968); apresentação da escola pré-primária 
aos pais (1972-1978); plano de trabalho (1978-79); relatório final (1984-85); 
programação anual (1985-86); avaliação por fichas de observação (1970-
72); provas de nível para o desenvolvimento cognitivo (1980-82).

Por fim, enfrentamos, não sem dúvidas, o tema controverso da cienti-
ficidade e do significado de experimentação da Rinnovata. Não se deixa de 
parte a transformação importante, também terminológica da passagem do 
jardim de infância à escola pré-primária e depois à escola primária, sinal de 
uma mudança profunda no modo de entender a educação da criança na es-
cola, na idade imediatamente antes dos seis anos, antes da entrada na escola 
primária (cf. G. Bonetta 1990, 1-53).
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De tal mudança, Giuseppina Pizzigoni não podia estar ciente, conside-
rado o clima cultural e pedagógico dos anos 20 do século passado, mas esta-
va certamente ciente de que aquilo que se propunha não era suficiente e que 
a obra de Carolina e Rosa Agazzi não podia, por si, colmatar o vazio sobre a 
formação dos professores.

3. O valor da infância

Procurámos as notícias úteis para delinear um modo de entender a 
educação que é novo e velho ao mesmo tempo. É novo porque na época de 
Giuseppina Pizzigoni havia falta de atenção para com a infância, considera-
da na sua especificidade e no seu conjunto. Faltava o acolhimento da criança 
enquanto tal, em si e por si, como ser humano que cresce e se desenvolve, 
segundo as leis imutáveis da natureza humana. É velho porque o que a edu-
cadora milanesa ilustrou, hoje parece bastante superado, tendo deixado de 
existir as atuais condições culturais, sociais, históricas e também exposi-
tivas do primeiro contexto de referência. Tentando compor o novo com o 
velho, podemos extrapolar as características de uma escola que permanece 
inovadora no espírito que a animou, desde o seu nascimento e que não pode 
deixar de ser citada no percurso de desenvolvimento de uma ideia de escola 
que ainda vive na Rinnovata de Milão.

Apesar das experiências de Enrico Pestalozzi, de Friedrich Fröbel, de 
Ferrante Aporti, das irmãs Agazzi, de Maria Montessori, de Maria Boschetti 
Alberti, só para citar alguns autores, a infância em 1929 continuava amor-
daçada e inexistente numa sociedade em grande parte afligida pela pobre-
za, pelas preocupações da vida diária, pela indigência, pela ignorância, pela 
disciplina de “estar quieto” na carteira. A riqueza e a instrução prolongada 
diziam respeito a uma faixa eleita da população e quem vivia no campo ou 
na montanha mal conseguia completar a escola primária. Nas casas não ha-
via muitos livros. Os nossos bisavós contavam que tinham só o livro das 
orações, às vezes a Bíblia. O livro Cuore de Edmondo De Amicis e I Promessi 
sposi de Alessandro Manzoni fazem parte do patrimônio literário dos pais 
dos sessentões de hoje. E embora a Lombardia fosse a Província que regista-
va, em 1921, o nível mais baixo de analfabetismo em Itália (cf. F. Pesci 1990, 
469), 9% em relação à Calábria, que assinalava 53% de analfabetismo, há 
razões para supor que naquele tempo talvez alguns cálculos fossem assi-
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nalados mais por estratégia política do que por verificação estatística e por 
variedade de aplicação sensível do instrumento de análise empírica. O fato 
é que, quando em 1981 a Calábria alcança 9,6% de analfabetos em idade 
superior aos 6 anos, a Lombardia se encontra à volta de 0,7%.

A seleção da infância começava ainda antes do nascimento, iniciava 
pelo casamento dos pais. Fugir das condições difundidas pelo mal-estar 
econômico e cultural era o objetivo principal dos jovens que, para isso, dei-
xavam o campo e a montanha e emigravam para a cidade, muitas vezes para 
o Norte industrializado, à procura de fortuna, sucesso e até, quem sabe, vol-
tar com o passaporte do bem-estar adquirido, esperando, sem muito acre-
ditar nisso, num acolhimento positivo da comunidade de pertença. A vida 
quotidiana narrava histórias de pobreza, emigração, guerra, analfabetismo, 
injustiça social de onde se teriam paulatinamente emancipado as gerações 
futuras.

Para os objetivos da nossa investigação, é igualmente interessante o 
dado relativo à renovação urbana da Milão dos anos 1905-1927. Entre 1905 
e 1909, o Ente Municipal Predial autoriza a construção de quatro bairros 
novos, Ripamonti, Mac Mahon, Tibaldi e Spaventa, o segundo destes, com 
desenho do engenheiro Enrico Belloni, é o que está em frente ao espaço 
onde será construída a Rinnovata. O primeiro esquema da escola foi trace-
jado pelo engenheiro Erminio Valverti, membro do Comité para a “Escola 
Rinnovata” e do Conselho de Presidência, segundo as linhas fundamentais 
de Giuseppina Pizzigoni que, já desde 1922, apresentava o prospeto para 
400 alunos (cf. G. Pizzigoni 1956, 33-35; A. Cimmino 1993, 27).

Nas memórias sobre a Milão do século XX, a senhora Maria, nascida em 
1919 e habitante no bairro Mac Mahon, recorda, em 2003, quando andava na 
Rinnovata: “Gostava muito da escola, mas não pude continuar. Fui até ao 5.° 
ano, depois o sexto, o sétimo e o oitavo na Rinnovata, e depois o ‘feriado’. O 
‘feriado’ era frequentado por quem ia trabalhar; as aulas eram ao domingo 
de manhã, das nove ao meio-dia. Ia à escola ao domingo e, ao mesmo tempo, 
aprendia um ofício” (P. Cascone, S. Fantin, R. Folatti 2003, 118-119); e mais 
adiante conta: “Andava na escola e davam-me os livros grátis quando a mi-
nha mãe não os podia comprar. Andava na Rinnovata, a magnífica escola da 
via Mac Mahon, onde sempre me deram livros, materiais de papelaria e até 
comida, porque a diretora me oferecia o almoço na escola, dado que gostava 
muito de mim” (P. Cascone, S. Fantin, R. Folatti 2003, 119).
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Em inícios dos anos novecentos, os edifícios residenciais de Milão es-
tavam ligados à presença de serviços coletivos, entre os quais se contavam 
aqueles destinados ao desempenho de uma função social e assistencial, 
como creches e escolas. Até aos anos 30, o tipo dominante na estrutura dos 
bairros milaneses de construção civil mantém-se o “modelo de assentamen-
to em bloco semiaberto” (M. Baffa Rivolta 1995, 65) separado do contexto, 
marginal, relativamente ao tecido urbano e desligado de um desenho uni-
tário de desenvolvimento. Em 1927, ano de fundação da Rinnovata, a cidade 
de Milão foi objeto de um famoso plano de ampliação que previa as zonas de 
edificação dos núcleos suburbanos. A cultura urbanística, em osmose com a 
Áustria e a Alemanha, estava a alvorecer e compreende-se porque a tenta-
tiva de retirar provincialismo à cidade se tornou o objetivo prioritário dos 
primeiros grupos de urbanistas (cf. O. Selvafolta 1995, 115) que se forma-
ram na escola vienense.

Foto n. 1 
Postal da Escola Rinnovata de Milão, desenho de Roberto 
Sambonet, 1962.
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4. Inverter o método

Quando começa o impulso de inverter o método escolar de ensi-
nar? Segundo a narração autobiográfica, podemos com certeza notar que 
Giuseppina Pizzigoni se rebela contra o modo de fazer escola do seu tempo, 
em dois momentos: quando é aluna da escola primária e quando é estudante 
na escola secundária. Em criança não suporta a repetição infinita como úni-
co meio de aprendizagem, na adolescência lê muito sob indicação dos seus 
professores, mas recusa o estudo mnemónico.

O contraste vivo que sai da história da sua experiência está entre o 
sabido e o não sabido. O sabido é o que está escrito nos livros, que deve ser 
estudado e que torna o saber matéria acumulada no tempo para ser apren-
dida de geração em geração. O sabido é o princípio definido pelo costume e 
pela lei, é a pedagogia da professora que se entedia porque o discurso indica 
metas ideais muitas vezes desleixadas na realidade. No outro polo, encon-
tramos a realidade, não os sonhos, encontramos aquilo que se quer fazer, 
que ainda deve ser conhecido, e que é muito concreto; o adolescente vê a 
sua realidade com grande força de espírito e com a convicção de que ela é 
conjuntamente ideia e fato, razão e experiência. A disposição artística é a 
que Giuseppina Pizzigoni domina e desenvolve na escola. Uma personalida-
de artística e criadora não podia aceitar o modelo de uma escola fundada 
na repetição, no exercício mnemónico, na transmissão, por isso, seguindo 
o próprio impulso, pelo contrário, sentia quão importante e necessário era 
“inverter o método em uso nas escolas primárias” (G. Pizzigoni 1946, 17).

Ler este dado com a linguagem das décadas sucessivas significa inter-
pretar a inversão como recusa à adaptação e à integração da criança num 
sistema de escola que não estava à altura da nova sensibilidade pedagógica, 
assimilada pelas professoras de inícios do século XX. Se pensarmos que esta 
mesma crítica era feita na literatura pedagógica, psicológica e sociológica 
dos anos 1960-1980 (cf. A. Sbisà 1977, 65 e 118; M. Fattori, 1968), aperce-
bemo-nos de que Giuseppina Pizzigoni tinha bem intuído a função criativa 
da escola e tinha procurado infundir nos novos docentes um espírito entu-
siasta e respeitoso da criança, que deveriam educar com amor, inteligência 
e preocupação.

Na Rinnovata estuda-se o leite visitando um estábulo, para o pão es-
tuda-se a semeadura, examina-se a abelha ao microscópio; estuda-se a his-
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tória indo ao museu e a geografia fazendo excursões; fabrica-se o sabão e 
cultivam-se plantas medicinais (cf. A. Cimmino 1993, 39).

As crianças contam de bom grado as experiências vividas que são a 
verdadeira fonte de aprendizagem e sinal de participação ativa.

5. A base ética do conceito de desenvolvimento da criança

Quando Giuseppina Pizzigoni escreve: “O meu Jardim de infância, que 
surgiu – como todos os jardins de infância – para responder a uma neces-
sidade social e não por um conceito filosófico e pedagógico especial”, espe-
cifica que “os miúdos deveriam ficar em casa sob o olhar atento e amoroso 
da mãe”. A contradição, embora mínima, é evidente e lentamente acaba por 
ganhar contornos mais visíveis, com a mesma precisão das características 
do jardim de infância. A contradição inicial reside em dizer que o jardim 
infantil não nasce de um conceito e, em seguida, defender que a mãe é a me-
lhor educadora nos primeiros anos de vida da criança. A ideia inicial é, por-
tanto, a da diligência materna para com os filhos, que nada nem ninguém 
pode substituir. Uma ideia de bondade, cuidado e amor de mãe que é funda-
mental para compreender o outro conceito introduzido logo após: o jardim 
pretende respeitar o aspeto sagrado da infância; quer dizer, “a sua liberda-
de, a sua ingenuidade, a sua formação segundo leis biológicas imutáveis” (G. 
Pizzigoni 1929a, 5), e continua “O meu Jardim de infância é a preparação do 
ser na idade do seu crescimento, segundo verdade, segundo natureza, tal 
como acontece com as outras turmas da Rinnovata” (G. Pizzigoni 1929a, 5).

Ora, falar de desenvolvimento biopsicofísico num contexto de exalta-
ção da liberdade e da verdade não se pode dizer que não corresponda a um 
conceito filosófico e pedagógico. A humildade de Giuseppina Pizzigoni joga, 
mais uma vez, a desfavor de quem escolhe o empenho na escola sem estar 
sob os refletores. Se a filosofia é o nosso pensamento sobre o conhecimento 
e a pedagogia é o estudo científico da educação para melhor educar, os ali-
cerces postos pela professora milanesa estão bem presentes e são de difícil 
anulação. Respeito da criança olhando para o verdadeiro dentro e fora de 
nós, para o espírito e para a natureza, orientam a definição do cuidado que 
o jardim deve ter para com a criança. Eis um conceito forte de Giuseppina 
Pizzigoni, que tem sido retomado e ampliado ao longo do tempo: ter cuidado 
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com o fazer crescer, com o fazer ganhar bons hábitos, com o fazer apren-
der, com o fazer exercitar, com o fazer usar e o fazer experiências pessoais. 
Trata-se de ter cuidado, de querer bem, com um fundo moral que responde 
a uma clara intencionalidade educativa e à programação gradual das in-
tervenções, sem ofender a criança e sem impedir a sua espontaneidade e a 
autonomia.

A reflexão pedagógica contemporânea sobre a persistência das carac-
terísticas de género, femininas e masculinas, da educação intervém sobre o 
tema do ter cuidado com o outro como uma modalidade tipicamente, embo-
ra não exclusivamente, feminina (cf. W. Böhm 2007, 35-40). A este propósito, 
pense-se nos estudos de N. Noddings (1984) e M.C. Nussbaum (1999).

A questão repropõe-se com a pergunta: a escola reproduz os estereóti-
pos sexistas ou educa à diferença de género? (cf. S. Chistolini 1983, 899-903; 
L. Irigaray 1992).

Quando se passou da ideia de criança, toda intuição, dos anos 50 à 
criança da razão dos anos 80 (cf. F. Frabboni, R. Maragliano, B. Vertecchi 1986; 
W. Moro 1988), recebeu-se com bons olhos a superação do período da liberda-
de na escola, muitas vezes sinónimo de uma praticidade vazia e de perda de 
ocasiões de crescimento. Ainda assim, a liberdade de que falava Giuseppina 
Pizzigoni nada tinha a ver com uma suposta imagem de abandono da infância 
a si mesma. E hoje, que a programação na escola é fixa e inevitável, pergun-
tamo-nos se existe ainda um espaço onde a criança possa pensar, não por co-
mando, e possa desenhar livremente, fora dos esquemas propostos.

Difunde-se sempre mais uma percepção social da escola como ambien-
te supercontrolado por forças que os professores há muito renunciaram a 
gerir de maneira autónoma e independente. Uma nova versão daquela or-
dem, quase doentia, que se criticava no jardim de inícios do século XX e que 
hoje se chama organização heterônoma do tempo e do espaço. Uma organi-
zação que não prevê o pensamento divergente e que considera o outro como 
pessoa a inserir nas regras, pessoa a arrumar, mais do que como pessoa 
livre que pode e sabe governar-se.

Isto para dizer que a intuição de Giuseppina Pizzigoni de abrir o jardim 
de infância deixando de fora os “métodos” e a suposta “criança ideal”, fa-
zendo entrar, pelo contrário, o respeito pela criança e o seu desenvolvimento 
segundo a verdade e a natureza, contém os elementos imprescindíveis para 
educar tendo em conta todas as variáveis de que hoje fazemos amplo uso na 
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escola: a sustentabilidade, a intercultura, a globalidade, a convivência cívi-
ca, a cidadania. Como se disséssemos que a categoria geral de Giuseppina 
Pizzigoni encontra uma nova nomenclatura ditada pelas condições atuais 
que atravessam a escola. Esta é a única condição que testemunha a compre-
ensão da mensagem da Rinnovata que, para continuar a renovar-se, deve 
necessariamente ter em conta as mudanças contínuas a decorrer, de modo 
a mostrar que se pode fazer sempre melhor e sempre mais, como recorda a 
professora Emilia Carminati (cf. A. Cimmino 1993, 60).
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CAPÍTULO IV 

Observação e experimentação

1. A demanda de educação por parte da sociedade

A propósito da primazia dada à educação da mãe, que era preferí-
vel também no jardim de infância, Pier Francesco Nicoli, estudioso de 
Giuseppina Pizzigoni, nota que esta ideia já se encontrava presente em 
Friedrich Fröbel e que a solução do Jardim de infância devia ser entendida 
como resposta à ausência dos cuidados maternos. De fato, Friedrich Fröbel, 
escreve Pier Francesco Nicoli, em 1937, “... tentava instruir as mães e prepa-
rá-las aos seus deveres, de modo a tornar supérflua a invenção que acabou 
por eternizar o seu nome no mundo” (P. F. Nicoli 1937, 4). Como se dissésse-
mos que se as mães fossem instruídas, preparadas e formadas com conheci-
mentos científicos, se a casa tivesse à disposição ar, luz, espaço, não haveria 
necessidade do jardim infantil. A preparação em que Giuseppina Pizzigoni 
trabalhará será muito mais do que uma mãe pode oferecer ao seu filho, do 
ponto de vista das estratégias pedagógicas, metodológicas, didáticas e so-
ciais. Mesmo admitindo que o amor da mãe seja, sem sombra de dúvidas, 
superior ao amor da educadora, não podemos descuidar a importância e a 
não substituição do ambiente educativo da escola que, com os professores, 
as educadoras, os materiais, as dinâmicas interpessoais, educa a criança 
desde o início desta experiência exemplar de Giuseppina Pizzigoni. Trata-se 
de uma educação que se abre a muitas solicitações: intelectuais, psíquicas, 
físicas, morais, religiosas, estéticas e sociais, na vida com as outras pessoas 
e com as quais interage, se autolimita e se relaciona na escola e no mundo.

De fato, a escola Rinnovata era considerada a resposta certa às neces-
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sidades sociais do momento. A transformação das condições sociais, a con-
fluência do artesanato na grande indústria mecânica, a passagem do tra-
balho doméstico ao de fábrica, o afastamento dos pais de casa por razões 
profissionais e de trabalho, tornavam os jardins de infância necessários. 
Compreende-se, então, porque Giuseppina Pizzigoni descrevia o seu jardim 
de infância como resposta a uma “necessidade social”, uma obrigação im-
posta pela sociedade em vias de rápida industrialização, pela cidade abran-
gida pela urbanização e pela construção civil intensiva.

Percebe-se que estes dois aspetos, o desenvolvimento ótimo da criança 
na relação mãe-filho e a dureza da vida social que impõe regras nem sem-
pre coerentes com a ideia pedagógica de preparação da mãe ao cuidado dos 
filhos, não conseguem caminhar segundo ritmos que respeitam a infância e 
estão em harmonia com as relações humanas. A criança deve poder crescer 
forte, saudável, e se a família não lhe oferece as condições para que tal acon-
teça, intervém a escola para dar tudo isso.

Então, só resta tornar o jardim de infância no lugar em que a criança 
possa viver sem que a distância da mãe e do ambiente familiar cause pro-
blemas ao seu crescimento saudável e justo. Por outro lado, a permanência 
na família não podia ser por si mesma uma garantia de cuidado da criança, 
dadas as condições de ignorância, de carência de conhecimentos científi-
cos das mães e de pobreza dos ambientes domésticos. Frisa Pier Francesco 
Nicoli: “A arte de interessar a criança, de a manter ocupada, de ir ao encontro 
da sua curiosidade e da sua sede de aprender ainda é bastante ignorada por 
muitas famílias. As construções públicas marcam em todo o lugar alguns 
progressos do ponto de vista da higiene, mas mesmo em Milão muitas casas 
populares ainda estão muito longe das condições privilegiadas de espaço, 
de ar, de luz, de limpeza e de alegre frescura, que o engenheiro Belloni ofe-
receu com o seu talento arquitetônico às crianças da Rinnovata e que a dire-
tora da Rinnovata sabe pôr tão bem em relevo, mostrando com eficiência os 
cuidados táticos e ornamentais, que todos admiramos” (P. F. Nicoli 1937, 5).

Agora, desviemos por um momento a atenção para o presente e per-
guntemo-nos se ainda hoje, sempre e em todo o lugar, a conceção segundo a 
qual a escola é melhor que a família para a educação da criança abaixo dos 
seis anos, é uma afirmação de fato pedagógica e socialmente adequada. Este 
aspeto é de grande atualidade, se pensarmos no sucesso que estão tendo as 
home-schooling do mundo inteiro (cf. S. Chistolini 2006b, 19-26).
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A escola feita em casa, muitas vezes pela mãe que, por isso, se instrui, 
é a solução contemporânea à crise social da escola, às experiências de vio-
lência, de bullying e de pedofilia que os mass media difundem, nem sempre 
com a necessária cautela. Se na época de Giuseppina Pizzigoni a sociedade 
reclamava por uma escola, na certeza de que a família não podia dar aos fi-
lhos todos os cuidados necessários, passados cerca de oitenta anos, assisti-
mos – mesmo que dentro de alguns limites, impostos pelas várias situações 
em análise – ao fenômeno de verificação da sociedade escolar e ao regresso 
às paredes domésticas de uma educação que, com fadiga, tinha saído da fa-
mília, não por antagonismo, mas como preparação para a vida social. Como 
se vê, quem julga é sempre a sociedade que atribui à escola os pontos de 
sucesso e de insucesso da obra formativa e veicula aquele sentimento que 
determina a confiança na instituição. A decisão de fazer da escola infantil 
o primeiro degrau de entrada na comunidade educativa, ou então de deslo-
car esse degrau para a escola primária, deverá incluir também este senti-
mento de confiança num ambiente que, exige-se, seja moralmente saudável, 
além de bem construído por pessoal competente e bem-preparado no plano 
profissional.

2. A pedagogia da escola

Os processos civis, econômicos, urbanos entrecruzavam-se vigorosa-
mente com os processos formativos da nova escola e deve reconhecer-se o 
mérito a Giuseppina Pizzigoni por esta capacidade de leitura da sociedade 
e por se ter posto à disposição para reformar a escola. E. Medea escreve: 
“Giuseppina Pizzigoni quis a Rinnovata – e nós ajudámo-la desde o início – 
por uma necessidade do seu espírito, entediado com a vida escolar da época, 
pelo seu grande amor às crianças que eram sacrificadas física e intelectu-
almente, por amor ao País que deve a sua força à juventude saudável e bem-
-preparada para a vida. Da mesma forma que em 1911, mal surgiu, as razões 
da sua vida são as mesmas:

– combater o verbalismo escolar, abatendo-o pela raiz; utilizar a ati-
vidade construtiva da criança para fins educativos; ter em grande 
consideração a personalidade de cada indivíduo, sem esquecer a 
coletividade;
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– educar a criança sem descurar nenhuma das suas exigências fisiopsí-
quicas; educar a criança italiana; orientar e preparar a criança ita-
liana à profissão que responde à sua vocação, o que naturalmente 
exige a pesquisa da vocação dos indivíduos.

A Rinnovata marcou a reforma espiritual da Escola e Giovanni Gentile, 
num magnífico discurso apresentado no Castelo Sforza de Milão, precisa-
mente por ocasião do vigésimo ano da fundação da Rinnovata, admitiu que 
a reforma da Escola, que dela toma o nome e que desde 1923 é norma de lei, 
se inspirou nos conceitos e métodos de Pizzigoni” (E. Medea 1939-XVII, 13).

Esta citação é um testemunho muito importante do clima da época que 
unia a observação experimental à elevação do espírito e se referia a toda a 
escola – que Giuseppina Pizzigoni via num único edifício –, completa e ho-
mogênea (A. Cimmino 1993, 31), com a creche, a pré-escolar, a primária, a 
preparatória.

O jardim infantil, depois pré-escolar, devia ser, já desde 1923, um grau 
preparatório, não um ano onde dar aulas e antecipar o que se deveria in-
troduzir na escola primária. Para Giuseppina Pizzigoni “A educadora nunca 
deve ‘dar aulas’: ela deve entreter as crianças, sem formalidades quanto ao 
lugar nas carteiras e quanto a disposições pré-estabelecidas fixas, com jo-
gos, conversas que se baseiem sempre num episódio vivido ou observado 
juntas”, e isto para “desenvolver o espírito de observação, de exercício dos 
sentidos e para orientar a atividade infantil” (G. Pizzigoni 1929a, 7). Entre o 
jardim de infância e a escola primária devia, pelo contrário, existir “identi-
dade de visões” (P. F. Nicoli 1937, 8) e harmonia entre os dois momentos de 
formação. O programa devia ser “indicativo” e não dar receitas. É ainda Pier 
Francesco Nicoli (1937, 12-15) quem atribui a Giuseppina Pizzigoni o mérito 
de ter compreendido bem o discurso de 1931 de Giovanni Gentile sobre a 
autonomia do espírito e a liberdade da criança, teorizadas no século XVIII; o 
princípio de Plutarco segundo o qual a alma não é um vaso para encher, mas 
uma chama para acender; a diretiva de Montaigne, retomada por Aristide 
Gabelli, o convite aos professores a formarem cabeças e não a mobilhá-las.

Há duas questões que regressam de forma insistente: que relação deve 
haver entre escola infantil e escola primária? Antecipação da primeira ou 
autonomia e identidade de uma educação que aos três anos não pode ser 
como a que se oferece aos seis anos? Giuseppina Pizzigoni interroga-se ao 
reconduzir tudo à personalidade da criança e ao respeito por ela, tendo 
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em conta os seus interesses e as suas necessidades, esvaziando de dentro 
o formalismo das questões. Cada ano da criança é caracterizado por tan-
tas e tais metamorfoses que não se pode senão aceitar o princípio geral do 
desenvolvimento e da progressão, ajudando um e outra com os meios e os 
instrumentos mais adequados. O modelo de Pizzigoni de “fazer experimen-
tando” continua a ser uma referência importante e incontornável também 
na escola contemporânea.

Uma professora que sabia bem transformar a pedagogia em prática 
educativa da escola não podia ser descrita como pessoa sem teoria e, nes-
te sentido, pode partilhar-se a tese da “teorização oculta”, de Olga Rossi 
Cassottana (1988, 219-227; 2004) referindo-se à primeira experiência de 
Giuseppina Pizzigoni. Hoje, de oculto existe apenas o nosso limite em pa-
rar nas pistas já exploradas e divulgadas, ou então em criar continuamente 
o novo, iludindo-nos de sermos os primeiros e os mais originais no setor, 
sem nos apercebermos de que nenhuma criação se faz sem raízes, nenhu-
ma criação humana parte do nada. Mesmo que quiséssemos ficar fascina-
dos pelo “nada”, deveríamos convir que nele procuramos algo, o futuro, a 
liberdade (cf. A. Bausola 1985, 255-264) e, por conseguinte, que ele existe 
sem contornos ainda e sem limites, sem um conhecimento definido, todo 
potencialmente ainda para ser desenvolvido. É o tema do existencialismo 
intersectado com o realismo. A própria Giuseppina Pizzigoni cria uma es-
cola e não outra coisa, parte de uma raiz bem definida que já existia e que 
devia ser renovada.

Costuma-se conceber a professora como alguém que faz escola, en-
quanto que os que teorizam a escola são os teóricos. A pedagogia femini-
na do século XX desmentiu brilhantemente esta assunção. A professora 
teoriza e faz escola. A sua teoria necessita de verificação prática, a partir 
do momento em que trabalha com seres humanos com os quais interage 
constantemente. Ao redigir um dos seus relatórios sobre os dias de estágio 
acerca do tema criança-natureza, uma professora reflete sobre a teoria da 
Rinnovata nestes termos: “Levar a criança ao conhecimento da vida e da 
natureza através do método experimental é o núcleo à volta do qual se de-
senvolve e se alimenta a conceção educativa de Pizzigoni. Com efeito, levar 
a criança a observar, a tocar, a provar, a verificar os fatos que acontecem 
na natureza, significa educá-la em sentido completo e concreto. Todos os 
aspetos da personalidade infantil são valorizados: do estético-lírico ao ex-
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pressivo (inclusive a dramatização), do psicomotor ao sóciointelectual, do 
moral ao ecológico: é esta a ‘famosa’ consciência e sensibilidade ecológica 
que Pizzigoni identificava com a educação integral para melhor se pôr em 
relação com a realidade circundante.

Como primeiro passo para a instauração de uma relação criança-na-
tureza justa, é necessário, antes de mais, uma atmosfera que palpite de in-
teresse e abertura para o exterior, utilizando o espaço à disposição de ma-
neira inteligente, perseguindo, entretanto, além do fim didático também o 
estético” (E. Rossi 1974-75, 2).

Entre os motivos teóricos evidenciados, há o conhecimento da vida; a 
educação integral; a interação entre sujeito e objeto da educação; a meto-
dologia experimental; a ética do trabalho representada pela sua máxima 
realização na produção artística humana.

3. A criança mestre de si própria

A língua falada aprende-se, antes de mais, com o uso: a conversa. O 
contexto sereno de amizade favorece a aprendizagem. Ao início, a análise, o 
dicionário, a gramática não servem à criança de cinco anos que precisa de 
se exprimir livremente, sem medo de se enganar, ou de ser repreendida por-
que diz palavras imperfeitas. As crianças vivem de intuições, mais do que 
de palavras, e ensina quem “apresenta as ideias aos sentidos e à consciên-
cia” (P. F. Nicoli 1937, 7). Tivemos nova confirmação desta “verdade” por um 
grupo de estudantes greco-cipriotas que fez um estágio numa escola infan-
til de Roma, usando a língua estrangeira como meio de interação humana 
positiva e de diálogo intercultural. Partiu-se com a intenção de promover a 
proximidade das culturas mediterrânicas e a comunicação com linguagens 
estéticas, pictóricas, lúdicas e depois linguísticas. A nossa hipótese era que 
o não-conhecimento de uma língua estrangeira não é um entrave entre pes-
soas que querem ser amigas. A amizade é um valor superior à habilidade 
instrumental. As crianças de três anos da escola de Roma não conheciam o 
grego, enquanto que os estudantes greco-cipriotas entravam na aula a falar 
apenas grego, mostrando perceber o italiano. Passados poucos encontros, 
as crianças italianas começaram também a usar as palavras gregas para 
comunicar com os estudantes. Por outro lado, estes reviram a sua suspeita 
inicial de comunicarem com crianças não gregas e a sua desconfiança quan-
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to às próprias capacidades de interagir usando o jogo, o desenho, o canto, 
a música, a iconografia transformou-se paulatinamente numa proposta 
educativa positiva. Ao voltarem para Chipre, os estudantes-professores do 
“Mestrado em Pedagogia para a pessoa, a organização, a sociedade” pro-
puseram um projeto semelhante na escola da sua cidade, com vista a uma 
educação para a paz entre crianças greco-cipriotas e turco-cipriotas (cf. E. 
Fotiou 2005).

Na primeira aula de 1938, Giuseppina Pizzigoni escreve: “Ler e escrever, 
que por tanto tempo e para tantas pessoas representaram a razão de ser 
da escola não são centros de interesse para a criança! Representam a parte 
mecânica da aprendizagem escolar, ao menos num primeiro tempo.

De resto, mesmo a este propósito se vê que lê bem quem é acompa-
nhado na leitura por um certo grau de abertura mental, que decerto não se 
obtém com o exercício mecânico da leitura!”. E mais adiante, no mesmo tex-
to, fala de dar à criança “a sensação e a verdade de um conhecimento global 
da natureza e do saber, iluminadas pela alegria, que é o fermento de todo o 
trabalho” (G. Pizzigoni 1938, 7).

Não se descura o ensino metódico, mas este surge quando a aquisição 
das ideias já foi feita e quando se trata somente de classificar sem esfor-
ço algum. Maria Levi, quando divulgava em francês as características da 
Rinnovata de Milão, notava que a primeira forma de conhecimento para as 
crianças daquela escola era a observação, ou melhor, as várias observações 
que davam o prazer de estudar e o desejo de progredir (cf. M. Levi 1931a, 6).

A ideia da criança poeta e cientista, de que falava Giuseppe Lombardo 
Radice, nascia também da Rinnovata, além de das escolas para os campo-
neses de La Montesca e Rovigliano de Alice Franchetti (cf. M. Laeng 1979, 
99-111 e 815), da escola de Muzzano de Maria Boschetti Alberti e da escola 
de Mompiano das irmãs Agazzi. Na Rinnovata “pretende-se despertar a ob-
servação e obter dela uma expressão espontânea, que se organizará melhor 
e se tornará mais completa e mais pensada. Aqui, o aluno anda à procura de 
si próprio, com a ajuda das coisas que experimenta” (G. Lombardo-Radice 
1925, 6).

A Rinnovata avançou, mantendo-se coerente com os princípios que iam 
sendo concretizados no contexto da escola e na vida da criança: os interes-
ses, a unidade do ensino, o método da experiência pessoal da criança para a 
sua aprendizagem, ou seja, o método experimental.
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4. A educação para a colaboração entre crianças de várias 
idades

Nos apontamentos sobre a sua vida profissional, a educadora Sara 
Bertuzzi recorda que, em 1948, a sua entrada na escola primária foi acom-
panhada por um sentimento de insatisfação: “Nos primeiros anos da minha 
experiência como assistente do tempo pós-escolar nas escolas primárias 
milanesas, acumulei perplexidades e decepções acerca do modo como via 
desempenhar o trabalho educativo que me parecia redutor e banal e, sobre-
tudo, não respeitoso da criança. Afeiçoei-me ao pensamento de Montessori, 
pelo qual me apaixonei; mas quando, em 1954, frequentei o Curso de di-
ferenciação didática segundo o método Pizzigoni, tive uma “fulguração”. 
Finalmente via a criança ser respeitada e valorizada e via uma orientação 
em que liberdade, espontaneidade, criatividade e contato com o mundo na-
tural eram os pontos cardeais do trabalho educativo. Era preciso aprofun-
dá-lo, repensá-lo, atualizá-lo e esse foi o meu empenho” (S. Bertuzzi 1999, 
1).

Um empenho que durou até 1986, na escola primária, e que continua 
ainda hoje – a professora tem mais de 85 anos – na Fundação Opera Pizzigoni, 
com encontros de estudo, de trabalho e de apresentação das aplicações dos 
princípios de Giuseppina Pizzigoni. A coerência entre o que Giuseppina 
Pizzigoni tinha mostrado ser importante para a educação da criança e o que 
se punha como objetivo de trabalho na escola era constantemente examina-
do mesmo à luz da pedagogia moderna e da psicologia do desenvolvimento. 
O conhecimento da criança é possível somente se a criança for livre de se 
exprimir, se não tiver medo dos castigos, se não for sufocada pelas regras, 
se tiver confiança na educadora.

Em outubro de 1956, Sara Bertuzzi foi colocada na Escola Infantil 
Rinnovata, que lhe pareceu logo “um paraíso” no panorama escolar do pós-
-guerra. “A direção única primária e infantil favorecia a instauração de rela-
ções de participação alimentadas pelo ‘encontro’ semanal de todos: profes-
sores, educadores, especialistas, numa reunião colegial onde se ilustravam 
as novas iniciativas e se verificavam os agrupamentos didáticos. A presença, 
na Rinnovata, de algumas turmas da Escola com cursos profissionalizantes, 
juntamente com instrumentos de laboratório, permitia formas de colabo-
ração totalmente originais, como por exemplo: a reparação de brinquedos 
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ou a preparação de material que os jovens faziam com entusiasmo para ‘os 
mais pequeninos’ da escola, os quais, por sua vez, os recompensavam com 
desenhos e palavras de agradecimento ditadas às educadoras. Os jovens dos 
quintos anos preparavam o terreno no canteiro destinado ao jardim infan-
til, em âmbito experimental. A empresa agrícola (chamada agrária) repre-
sentava o lugar privilegiado onde fazer experiências e atividades, lugar de 
aprendizagem, colaboração e oportunidades educativas sempre novas para 
as crianças e para as educadoras” (S. Bertuzzi 1990, 1).

A participação e a colaboração entre crianças e jovens de várias idades 
ajudavam a instaurar um clima de ajuda recíproca, de amizade e de solida-
riedade. Uma regra que educava ao respeito recíproco era aquela segundo a 
qual nenhum trabalho, especialmente se feito com plasticina ou barro, “era 
desfeito sem primeiro receber a autorização do executor ou dos executores” 
(S. Bertuzzi 1990, 5).

Além da reciprocidade havia a conversação.
“A conversação representava, sobretudo de manhã, um momento de 

conhecimento e acolhimento recíprocos e de troca de experiências sobre 
‘algo vivido juntos’, como diz Pizzigoni, ou um interesse, um episódio mes-
mo afetuoso partilhado. Também nestes momentos, a necessidade de conter 
a irrequietude induziu-nos a procurar posturas mais idôneas: sentados no 
chão, quase em semicírculo, e as estratégias mais adequadas, por turnos, 
mesmo na perspectiva de uma conquista da sociabilidade, em respeito recí-
proco, em saber esperar pela vez e, às vezes, saber renunciar ou, pelo menos, 
adiar” (S. Bertuzzi 1990, 5).

O respeito do próprio turno e a paciência de saber esperar eram for-
mas de autocontrolo que a professora encorajava e recordava, por sua vez, 
que deviam ser cumpridas, segundo regras partilhadas.
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CAPÍTULO V 

Os cursos de formação para usar o 

método Pizzigoni

1. A formação do professor em serviço

Era a Fundação Opera Pizzigoni a oferecer a formação dos professo-
res segundo o método Pizzigoni, estabelecendo acordos com as escolas, 
o Concelho, a Supervisão Escolar, o Ministério da Educação. Ao longo dos 
anos, foram usadas várias denominações. O curso denominado “Curso de di-
ferenciação didática segundo o método Pizzigoni para professores da escola 
infantil para o ano letivo 1970-71” foi promovido pelo Concelho de Milão.

Em 1977, ao cuidado da Fundação Opera Pizzigoni e sob a direção do 
prof. Antonio Cimmino, realizaram-se em Milão quatro cursos de cultura 
para professores: curso de método Pizzigoni para professores da escola pri-
mária; curso de método Pizzigoni para professores da escola infantil; curso 
de Agrária para professores da escola infantil; curso de Música para profes-
sores da escola infantil (cf. A. Cimmino 1978, 1).

A denominação usada em 1967, nos anos anteriores a 1977, era “cur-
so de cultura para professores”. O curso era inteiramente financiado pela 
Fundação Opera Pizzigoni, pelo menos até 1957, sucessivamente foi pedida 
uma taxa mínima de inscrição. A situação econômico-financeira dos cursos 
não obtinha reconhecimentos adequados e o diretor A. Cimmino, em 1978, 
convidou a Fundação Opera Pizzigoni a “realizar as medidas necessárias 
para que a continuação da atividade cultural a favor dos professores” fosse 
cumprida “num plano de completa legalidade e clareza: respeito formal e 
substancial às leis; respeito dos direitos profissionais do pessoal destinado 
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às atividades de atualização” (A. Cimmino 1978, 3). Para tal fim, citava a 
emanação da circular ministerial n.° 254, prot. 3981, de 01/10/1977, con-
tendo essas normas.

No ano letivo 1986-87, a ficha de inscrição dizia “Curso teórico-prático 
de habilitação ao ensino segundo o método Pizzigoni” e também “Curso te-
órico-prático de experimentação e preparação ao ensino na escola infantil 
segundo o método Pizzigoni”, organizado pela Fundação Opera Pizzigoni, 
segundo o art. 46 do Texto Único 05/02/1928 n.° 577 e pela circular minis-
terial n.° 231, de 03/08/1972, cap. IV, parágrafos 8, 9 e 10, autorizado pelo 
Ministério da Educação, Serviço para a Escola Infantil com despacho n.° 383 
de 04/03/1987. O Supervisor Escolar de Milão, Pietro Finocchiaro, transmi-
tia a 23/03/1987 prot. 9472, à Fundação Opera “Rinnovata Pizzigoni” e à 
Supervisão Escolar Provincial em Milão, a autorização ministerial n.° 383, 
de 04/03/1987, indicando como assunto: “Cursos de atualização e aperfei-
çoamento para professores da Escola Infantil. Ano letivo 1986-87”.

Para o curso de 1986-87, destinado aos professores da escola infantil, a 
Supervisão Escolar de Milão estabelecia que não podiam ser admitidos mais 
de 50 docentes e não podia ser pedido outro pagamento além da taxa de ins-
crição de 500 liras. O curso devia concluir-se até ao mês de outubro de 1987. 
No relatório financeiro final falava-se de 200.000 liras como despesa para 
cada cursista para papel e artigos de papelaria, limpeza, docência, secre-
taria. O custo foi “suportado inteiramente pela Fundação Opera Pizzigoni, 
através da utilização de boa parte das entradas dos sócios” (A. Cimmino 
1987, 1). Nenhum contributo foi pedido ao Ministério da Educação. O diretor 
A. Cimmino notava que a despesa tinha sido contida nos limites programa-
dos, “graças à colaboração dos docentes oferecida sem fins lucrativos” (A. 
Cimmino 1987, 1).

Do ponto de vista acadêmico, os cursistas participaram nas aulas 
programadas para o curso além de terem participado no Congresso so-
bre Giuseppina Pizzigoni, que decorreu a 6 de junho de 1987, em Milão, no 
Museu da Ciência e da Técnica, com os oradores Aldo Agazzi, Cesare Scurati 
e Luciano Corradini.

O último “Curso de diferenciação didática, segundo o método Pizzigoni”, 
variante escola infantil e variante escola primária, decorreu na Rinnovata, 
em 1987, e até então Sara Bertuzzi ensinou como componente do grupo dos 
docentes formadores e pôde comunicar às novas gerações de professores a 
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riqueza do material realizado em mais de trinta anos de ensino.
O seu testemunho, transmitido nos últimos vinte anos em seminários 

e congressos, não colmatou o vazio deixado pelo Curso de formação que não 
voltou a ser autorizado. Para a primária, sem a infantil, o último curso fez-se 
em 1991-92, terminando com os exames de 7 de novembro de 1992.

Os novos professores puderam aprender muito com as professoras 
com mais anos de serviço. Percebe-se que na falta de um verdadeiro Curso, 
a passagem das conquistas didáticas é muito lenta e pouco incisiva. Nem é 
possível imaginar que as estudantes universitárias que fazem estágio na 
Rinnovata possam usufruir de uma formação completa, segundo as orien-
tações de Giuseppina Pizzigoni, quer pelo pouco tempo à disposição, quer 
pela dificuldade de converter a intuição originária em realidade atual, sem 
algum reconhecimento oficial. O problema principal é se as indicações da 
Rinnovata ainda são válidas no panorama italiano e europeu das ciências da 
educação, ou se se trata de uma pedagogia que pertence a um passado de-
masiado remoto, a ser estudada na história do século XX pedagógico como 
documentação de arquivo e a ser considerada completamente superada do 
ponto de vista das exigências da escola e da educação do terceiro Milénio. 
Se se passar um só dia na Rinnovata de Milão, entra-se em contato com uma 
atividade escolar que apaixona, fascina, onde as crianças são alegres e cria-
tivas, onde os espaços estão cheios e as horas passam rapidamente, onde as 
pessoas se movem todas com uma harmonia que nos faz perguntar de onde 
vem. É difícil que tudo isto nada tenha a ver com as ciências da educação, 
quando depois se lê que, desde 1927, Giuseppina Pizzigoni se confrontava 
com psicólogos, higienistas, psiquiatras, cientistas, arquitetos, industriais, 
pedagogistas e formava, provavelmente, os primeiros laboratórios da esco-
la italiana.

Não seria realista pensar que a Rinnovata ficou parada em 1987 e 
que nada tenha ficado de Giuseppina Pizzigoni, até porque as professoras 
da Rinnovata entram numa escola histórica. Quer acreditemos, quer não, 
quem se ocupa de escola não pode não ter vontade de ler a proposta daque-
la generosa e impávida professora. Lida a história e percebido aquilo que 
Giuseppina Pizzigoni queria comunicar, não se pode ignorar a mensagem, 
transformando-a, de certa forma, mas essencialmente mantendo inalterado 
o seu significado profundo. A importância da criança, o respeito por ela, a 
atenção ao seu crescimento, a disposição das condições para o desenvol-
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vimento, o confronto com as professoras, a cientificidade experimental do 
fazer escola, o fazer da escola o mundo e o levar o mundo à escola, são parte 
da reflexão pedagógica contemporânea.

Nos relatórios de 1968, Sara Bertuzzi anota as dificuldades de atuação 
na escola infantil do novo sistema educativo que se inspirava em Giuseppina 
Pizzigoni. Tratava-se de um “novo sistema” para as educadoras que até 
àquele momento se tinham confrontado com outros modos de educar. Quer 
dizer, Sara Bertuzzi entrava, como diretora, numa escola infantil municipal 
que tinha até então trabalhado segundo um modelo repetitivo de educa-
ção, atento mais à obediência imposta à criança do que à conquista da sua 
liberdade. A relação entre autoridade da professora e liberdade da criança 
desempenhava um papel central e colocava grandes questões. O “não ensi-
nar e não antecipar” durante a aprendizagem e o querer deixar livre esco-
lha e plena liberdade de expressão não gozavam do consenso indiscutido de 
todas as educadoras, algumas das quais estavam decididamente afinadas 
pelo diapasão dos métodos rígidos e pouco flexíveis. A adoção de uma nova 
mentalidade na relação com as crianças requeria um empenho imprevisto.

Na Ata da reunião do dia 17 de outubro de 1968, lê-se: “Às 15 horas, fe-
z-se a primeira reunião do ano letivo. A diretora perguntou, antes de mais, 
se tinha havido dificuldades relevantes nesse primeiro período de vida es-
colar, também em relação às mudanças feitas na organização do ambien-
te (por exemplo, uma cantina para todos). Mudanças de que tinham sido 
examinados, em comunhão, os aspetos positivos e negativos e os motivos 
educativos que induziam a aplicá-las. Manifestou-se, então, uma atitude de 
tensão por parte das professoras que já estavam na escola há alguns anos” 
(S. Bertuzzi 1968, 1).

Esta é uma das primeiras descrições da mudança pedagógica que levou 
à introdução da nova metodologia.

2. Uma memória viva

Retomemos O meu Jardim de infância, de 1929, como documento de 
trabalho de onde partimos para refletir sobre a conceção da educação da 
criança de Giuseppina Pizzigoni e para procurar compreender, dentro do 
possível, a continuidade pedagógica de algumas intuições brilhantes que, 
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transformadas em conceitos, tiveram desenvolvimentos interessantes no 
ensino.

A inspiração originária manteve-se inalterada, as realizações escola-
res, ao longo do tempo, mantiveram-se variáveis.

A solicitação a conhecer o jardim infantil de Giuseppina Pizzigoni e as 
iniciativas que, das ideias da professora, ganharam vida no trabalho cole-
gial de várias professoras, partiu do Congresso intitulado “A Rinnovata: on-
tem, hoje, amanhã. Um método para a escola de sempre”, da escola primária 
“Rinnovata” a método Pizzigoni, que decorreu em Milão, a 05-06 de outubro 
de 2007, por ocasião do octogésimo aniversário da fundação da Rinnovata 
(1927-2007). O encontro com Sara Bertuzzi, perita no método Pizzigoni na 
escola infantil, abre um capítulo, de certa forma novo, à reflexão pedagógi-
ca. Sara Bertuzzi, em serviço de 1948 a 1986, acompanhou os altos e baixos 
do jardim infantil, primeiro no edifício da Rinnovata e, em seguida, dirigin-
do, de 1968 a 1986, a escola infantil municipal de ensino regular da Via Don 
Gnocchi, n.° 8, em Milão (cf. A. Cimmino1993, 30).

Em 1970, agrega-se a essa direção a escola infantil municipal de ensino 
especial da Via Capecelatro, n.° 66. Esta, inserida no Instituto Pro Juventute 
da Fundação Don Gnocchi, recebia alunos com discinesia e com deficiên-
cias motoras. Quer na infantil de ensino regular, quer na infantil de ensino 
especial, ambas confluentes na mesma direção, procurou-se introduzir as 
orientações de Giuseppina Pizzigoni que, de fato, ajudaram no encontro en-
tre as duas realidades educativas nos anos difíceis da inserção de crianças 
das escolas de ensino especial na escola de ensino regular.

Entre os documentos encontrados durante a pesquisa sobre Giuseppina 
Pizzigoni no jardim infantil contemporâneo, devem citar-se os que fazem 
parte do material abundante conservado por Sara Bertuzzi na sua casa de 
Milão e aqueles conservados pela Fundação Opera Pizzigoni na Rinnovata. 
De modo particular, foram examinados os cursos de formação dos professo-
res em serviço realizados de 1953-54 a 1986-87. Convém notar que os cur-
sos não se fizeram todos os anos, um a seguir ao outro, e, por conseguinte, 
nem de todos se conserva memória clara.

Em geral, os cursos eram bastante sistemáticos e bem organizados, 
previam uma parte teórica e uma prática. A parte teórica era objeto de estu-
do e de exame final, dela não se pedia nenhum texto escrito. A parte prática 
era documentada pelos relatórios do estágio e pelos testemunhos sobre as 
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propostas didáticas, culturais e profissionais que eram apresentadas pelos 
docentes formadores e sobre os quais as cursistas deviam desenvolver uma 
pesquisa pessoal.

Nos anos 50 do século passado, durante o curso de formação em que 
Sara Bertuzzi era estagiária, sob a supervisão de Piera Parmigiani, por sua 
vez discípula de Giuseppina Pizzigoni, o pedido dos formadores era escrever 
diariamente um relatório de estágio, contendo as observações. As várias 
propostas de investigação e de trabalho deviam demonstrar a capacidade 
manual, a amplidão de criatividade da futura educadora.

Sara Bertuzzi guarda ainda os seus primeiros relatórios de 1953-54 e 
dois diários de 1956 que têm o visto com a assinatura de Piera Parmigiani. 
Lendo os manuscritos e os grandes cadernos onde as professoras contavam 
o estágio na Rinnovata, notam-se a atenção com que as jovens escreviam 
os relatórios e o cuidado com o qual observavam as crianças, procurando 
dar aos vários comportamentos um valor significativo, em relação ao am-
biente, à espiritualidade, à colegialidade, à convivência cívica. Não havia 
citações diretas dos textos estudados, antes uma referência implícita a 
Giuseppina Pizzigoni. Os textos pareciam pinceladas de cor sobre a experi-
ência na Rinnovata e mantêm-se distantes de uma intencionalidade cientí-
fica evidente.

No relatório de Sara Bertuzzi, lê-se: “Sempre pensei na necessidade de 
oferecer à criança um ambiente tranquilo e sereno, porque se o homem de-
seja a alegria em cada idade sua e só com a razão consegue aceitar a sua pri-
vação e, precisamente por isso, espera e se agarra à esperança de a manter 
quanto mais esta desvanece, a criança, pelo contrário, sendo essencialmen-
te receptiva e incapaz de ver em causas superiores a razão dos acontecimen-
tos, não pode ser privada da alegria sem graves danos ao seu crescimento.

Isto não quer dizer que, com o pretexto de lhe proporcionar bem-estar 
e alegria, devamos circundar a criança de todas as comodidades. É o erro 
em que muitas vezes cai a mãe por excesso de amor e de educação, se não 
sabe encontrar a medida justa na fusão do sentimento materno e do ensino 
educativo.

Encontrei esta fusão na Escola Rinnovata. Antecipo aqui uma conclusão 
a que cheguei após muitas observações e confrontos” (S. Bertuzzi 1953-54, 
1). No diário de Giuseppina Cazzulani, lê-se, sob a data de 9 de fevereiro de 
1956, segundo dia de estágio: “Hoje, com grande entusiasmo das crianças, 
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anunciou-se uma representação cinematográfica no salão.
As crianças põem-se em fila, sem se aperceberem de que estão ‘em or-

dem e bem preparadas’ para irem ao cinema.
Após terem recebido um bilhete de entrada, como no cinema, cada 

criança entra e, com à-vontade, senta-se no banco que prefere, dentre os 
preparados. Fico maravilhada com isto: embora cada criança possa esco-
lher o lugar de que mais gosta, nenhuma das mais velhas, normalmente 
mais volitivas e prepotentes, toma lugar na primeira fila que, aos olhos das 
crianças, costuma ser aquela de onde melhor se vê o espetáculo.

Todas as crianças mais velhas dão precedência às menores que, apesar 
de serem mais lentas e chegarem atrasadas, encontram igualmente um lu-
garzinho na primeira fila adequado à sua estatura” (G. Cazzulani 1956, 6).

Outra estagiária escreve, a 5 de abril de 1956: “As crianças são real-
mente pequenos artistas, a natureza e o mundo que as circunda são os úni-
cos inspiradores. Elas acham linda a relva a germinar e as flores a desa-
brocharem porque têm uma visão que nem sequer um poeta tem de toda a 
natureza. Portanto, devemos fazer conhecer, descobrir, viver intensamente 
esta natureza que é divina para fazer com que dela tomem hoje exemplo 
para o amanhã. Ao amarem a natureza, amam a vida e graças a ela o nosso 
espírito pode elevar-se a grandes metas. Através do desenho, a criança ex-
prime o seu pensamento, manifesta a sua personalidade, oferece o seu espí-
rito inocente no esboço de uma simples composição. O desenho espontâneo 
é como o espelho de tudo o que maiormente capta a atenção da criança, nas 
suas novas descobertas. A interpretação varia, cada um sente diversamen-
te, mas todos descobrem, recebem, aprendem cada dia uma noção para a 
vida futura” (G. Brun 1956, 19-20).

Em 1966-67, as professoras apresentavam ainda um Diário de estágio, 
ou um Relatório da semana de estágio, com testemunhos relativos às pesqui-
sas de material útil à educadora, mesmo na forma de Caderno de trabalho.

Nos anos 1970, 1972 e 1976 fazia-se o estágio em dez dias, durante os 
quais o professor ia por cinco dias às turmas do jardim de infância, na Via 
Don Gnocchi, n.° 8; por dois dias às turmas da Via Valdagno, n.° 10, e por três 
manhãs desenvolvia três temas sobre A criança e a natureza, A rítmica, O te-
atro dos fantoches, na Via Don Gnocchi, e no final entregava três relatórios: o 
primeiro sobre a Via Don Gnocchi, o segundo sobre a Via Valdagno e o tercei-
ro sobre três temas específicos. Os relatórios completos de toda a formação 
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prática eram vistos pela diretora de turma e pela diretora da escola.
Em 1987, foi introduzido um Teste de como mediar os conhecimentos 

para admissão e foi pedido o preenchimento de um Questionário de entrada 
às professoras inscritas. No final do curso, apresentava-se um Relatório de 
estágio direto desenvolvido na escola infantil; este tinha um carácter geral e 
não diferenciava os três aspetos da natureza, da rítmica, do teatro, apesar 
de poder haver referências que cada cursista considerava útil evidenciar em 
cada tópico, citando os laboratórios de atividades didático-criativas (cf. S. 
Bertuzzi 1987b, 1), que eram matéria do estágio indireto.

3. Os sujeitos-objetos do percurso formativo

A grande diferença entre os documentos anteriores a 1987 e os de 1987, 
como material informativo sobre o curso Pizzigoni, é que os primeiros são 
minuciosos e detalhados, com citações dos escritos de Giuseppina Pizzigoni 
e de outros textos, enquanto que os segundos são instrumentais e anteci-
pam a tendência fortemente técnica da nova escola italiana. Tendência que 
se confirmará nas duas décadas sucessivas, pelo menos até 2007. Antes de 
1987, as professoras estavam muito empenhadas em ligar a teoria à prática 
e a mostrar ter entendido o método perfeitamente. Os professores supervi-
sores orientavam, liam e assinavam os relatórios. Pode perceber-se a razão 
do empenho das cursistas pois este nascia dos pedidos que os formadores 
faziam e para os quais exigiam a participação escrita. Os relatórios que che-
garam até nós são, ano após ano, sempre mais pormenorizados e neles pode 
acompanhar-se o percurso formativo no seu conjunto.

O Diário de estágio de 1966 tinha um carácter mais descritivo, com re-
ferências históricas e teóricas a Giuseppina Pizzigoni, filtradas pela experi-
ência na sala de aula, tal como era apresentada pelas educadoras responsá-
veis e com mais experiência no método.

Retomemos uma parte da descrição de uma cursista de 1966: “As 
crianças têm à disposição material que serve para a exercitação dos sen-
tidos. Para os contos de que as crianças tanto gostam, a Senhora serve-se 
de histórias verdadeiras e, em particular, de histórias de animais, porque 
falam de amizade e solidariedade, alimentando o amor e o respeito pelo 
mundo animal, além disso estão longe desse sentimentalismo lamechas de 
que as fábulas estão cheias.
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Na aula também há um fantoche com um nome esquisito, Spirimpolo, 
que vai contando a sua história por episódios.

As crianças gostam muitíssimo dele, muitas vezes perguntam por ele, 
e quando conta, ouvem-no com muita atenção e interesse.

Os animais são também muitas vezes protagonistas de cenas repre-
sentadas com os fantoches.

No seu programa, Giuseppina Pizzigoni dá importância ao teatro de 
fantoches que servirá à educadora sobretudo como meio didático para a 
educação moral.

O teatro de fantoches na escola infantil é apoio didático educativo que 
tem a grande vantagem de ser recebido com alegria pelas crianças, porque 
as interessa e as diverte.

Se for feito com capacidade, consegue realmente alcançar o objetivo de 
ajudar a criança na sua formação, desenvolvendo a sua imaginação e a sua 
memória, abrindo novos horizontes ao seu conhecimento, dando-lhe, sem 
que se aperceba disso, lições morais e sociais através da sugestão do jogo 
cénico, enriquecendo a sua linguagem com vocábulos novos e expressões 
corretas.

Em conclusão, esta é a verdadeira escola em cujo centro está a criança. 
O professor está ao seu lado, ajuda-a, mas não a substitui; através das suas 
numerosas atividades, compreende-a e ajuda-a a conquistar o seu mundo. 
Para concluir com uma frase de Giuseppina Pizzigoni, a educadora deve: 
“Respeitar a criança e desenvolvê-la segundo a verdade e segundo a nature-
za” (G. Gambini 1966, 10-12).

Este relatório traz as duas assinaturas de Piera Parmigiani e de Sara 
Bertuzzi.

Estamos na presença de uma formação progressiva que se enriquece 
dia após dia, e na qual a observação se une à sensibilidade da educadora que 
se interroga acerca do valor das mesmas.

Olhar em volta, tomar conta das crianças, respeitar o seu crescimento 
ganha a valência da auto-observação, além da observação. O sujeito que tem 
diante de si a criança, a turma, o professor, mede-se a si mesmo fazendo do 
objeto exterior um fator de avaliação da sua maturidade pessoal. Os sujeitos 
olham-se como objetos, segundo o mecanismo especular que nos represen-
ta aos nossos olhos. É como se durante o estágio as professoras adquirissem 
consciência precisamente ao se verem em movimento, assim que têm a res-
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ponsabilidade pela turma, não mais como alunas que aprendem, mas como 
sujeitos proponentes capazes de avaliar e orientar as próprias intuições 
pessoais, dando-lhes um sentido pedagógico completo.

A imagem conclusiva de uma cursista de 1971 mostra a ideia que aca-
bamos de expressar: “Em conclusão, devo dizer que das minhas observações 
aprendi e intuí realmente o significado destas palavras ‘O método da expe-
riência pessoal leva ao desenvolvimento harmonioso de todas as atividades 
da criança: mentais, volitivas, sentimentais, realizáveis, e obtém a avaliação 
máxima da atividade espontânea para fins da educação da personalidade’, 
que, espero se tornem o mote da minha atividade educativa” (S. Solia 1971, 3).

Nos anos seguintes, é significativo que os relatórios se tornem mais 
detalhados, seguindo um processo de redação orgânico e definido. Uma 
professora inscrita no curso de formação do jardim infantil ilustra da se-
guinte forma o dia de 23 de abril de 1976, partindo da citação de Giuseppina 
Pizzigoni: “Dia dos fantoches. ‘... E também serve o teatrinho dos fantoches, 
na escola, o teatro que eduque o espetador, porque é moral. Sério e, ao mes-
mo tempo, atraente... O teatro na escola é meio método para formar no cam-
po moral, porque ao apresentar fatos morais à avaliação dos espetadores, 
atinge perfeitamente o objetivo da educação...’ G. Pizzigoni.

Eis, com poucas palavras de Pizzigoni, definida claramente a figura e o 
objetivo do teatrinho dos fantoches na escola infantil.

Esta atividade desempenha agora em todas as escolas uma função 
educativa importante ou, pelo menos, é considerada centro de interes-
se das crianças. Mas o educador aplica realmente esta atividade de modo 
educativo? 

O teatrinho vive na criança ou diverte-a simplesmente? A meu ver, esta 
atividade presta-se a muitas aplicações que têm diversas atividades; cabe 
ao educador utilizá-la de maneira positiva.

O teatro dos fantoches que vi no Don Gnocchi foi realmente um momen-
to educativo; através da representação de um conto, pude centrar a atenção 
da criança, tanto mais profunda e sentida, quanto maior era a habilidade de 
quem os animava.

O conto e o sujeito eram tão próximos da criança que desempenhavam 
naquele momento um papel muito importante, para fins educativos.

Este educa, se bem desempenhado, moral, estética, social e linguistica-
mente; além de ser fonte de conhecimento.
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Eis como Pizzigoni o descreve e como eu revivi estas palavras na re-
presentação no Don Gnocchi: ‘O assunto do teatro é a vida, sempre na sua 
expressão moral, nas suas situações caricatas ou comoventes. É sempre 
o belo, o imitável, o bom, o estético a deverem ser levados à consideração 
dos jovens, mas sem distorções de sentimento, sem sentimentalismos, sem 
fingimentos... se o jovem se vir espelhado na verdade, o teatro será do seu 
agrado e far-lhe-á bem...’.

Uma música melodiosa chamou a atenção e quando o pano se mexeu, a 
criança já estava capturada, pronta a escutar.

A trama era muito simples e estimulante, o assunto era o dia, os so-
nhos, a aventura e as amizades de um papagaio simpático.

Mas o verdadeiro tema que eu vi ali era a vida, aquela descrita por 
Pizzigoni.

As personagens eram movidas com elegância, sem puxões, de modo 
quase real. O cenário era simples, mas belo esteticamente e na cena, porme-
nores como cadeiras, mesa, flores, etc., davam o último toque para tornar 
mais harmoniosa a representação e mais próxima da realidade.

Além de desempenhar uma atividade educativa, o teatro desempenha 
uma função corretiva; durante a animação dos fantoches, uma criança vê-se 
espelhada com verdade e é levada a viver algumas cenas, a reproduzir aqui-
lo que mais o interessou.

‘Há coisas, na vida da criança, que ela não pode viver na escola, neste 
caso, vive-as assistindo a uma cena que o professor lhe propõe no teatro dos 
fantoches...’.

Notei que muitas crianças participaram no conto, ensimesmando-se 
na personagem que mais as tocou.

Cá está, este é um aspeto muito importante desta atividade, isto é, a 
dramatização por parte da criança de um fato visto e vivido através dos 
fantoches.

Será minha preocupação oferecer à criança o fantoche como material 
e convidá-la ao jogo dos fantoches. A dramatização dos fantoches feita pelas 
crianças constitui um centro de interesse muito importante, que se dife-
rencia da representação adulta, pois enquanto esta, se for bem-feita, trans-
mite uma mensagem educativa, moral, estética já completa, a outra oferece 
à criança a possibilidade de ser ela mesma sujeito da representação e, por 
conseguinte, de se autoeducar.
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Fazer viver a ânsia ou a alegria no fantoche, sentir-se dono do seu mo-
vimento, é para a criança meio necessário para se conhecer e reviver os seus 
problemas.

A meu ver, é muito importante transmitir na representação adulta, 
além de tudo o que já disse, uma mensagem de alegria, de segurança, de 
amizade que ajude a personificar-se nos fantoches, para que a criança brin-
que com eles.

Os apontamentos técnicos que pude tirar são: a simplicidade do conto 
acessível à criança e, ao mesmo tempo, estimulante, as vozes simpáticas e 
caricatas, de timbres diferentes, o fundo musical que se repetia várias ve-
zes, a deslocação dos fantoches que os tornava vivos aos olhos da criança, 
cenários bonitos e muito parecidos com a realidade, objetos em primeiro 
plano, a semelhança com a vida real quotidiana.

‘O teatrinho dos fantoches deve servir à educadora como meio didático 
de educação moral. As representações brevíssimas que ela fizer, devem ter 
o objetivo de dar modelos de bondade à criança. Nada de cenas medonhas, 
ladrões, pancada...’. Eis, a meu ver, o valor mais elevado desta atividade” (A. 
Aiolfi 1976, 19-22).

4. Vocação para o ensino e instrumentos de detecção

A inversão de tendência dá-se em 1987, quando começam as exigências 
informativas dos organizadores, exigências, na realidade, pouco ou nada li-
gadas ao percurso formativo das professoras. De fato, introduzem-se o teste 
de como mediar os conhecimentos para admissão e o questionário de ad-
missão como instrumentos que precedem o relatório final. Este, de poucas 
páginas, diz respeito ao estágio e dele desaparece a referência teórica ao 
método, exceto umas poucas menções, não documentadas cientificamente 
e bastante superficiais.

O Teste de como mediar os conhecimentos para admissão, de 1987, 
versava sobre seis perguntas às quais a candidata deveria dar respostas 
sintéticas.
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Teste de como mediar os conhecimentos para admissão

A candidata deve dar respostas sintéticas às perguntas seguintes.

1) O “material estruturado à maneira de Montessori”, as “miudezas sem patente à 
maneira de Agazzi”. Qual é a preferência da candidata e porquê.

2) Antecipação da idade escolar a cinco anos. Favorável ou desfavorável e porquê?

3) Na sua Escola da Infância, Pizzigoni preferia projeções fixas a fílmicas. Tente 
intuir as razões.

4) “Somente a marca artística educa o sentido estético” (G. Pizzigoni). Em que 
medida pensa poder partilhar esta afirmação?

5) Giuseppina Pizzigoni também foi definida pelos seus denegridores “a 
fundadora da escola onde os jovens aprendem a descascar feijões”. O que 
pretendiam estigmatizar? Foi uma crítica ponderada?

6) A escola italiana passou da redação do “programa” à redação da “programação 
curricular”. O que significa?

Compreende-se que o teste pretendia evidenciar seis dimensões cogni-
tivas resumíveis da seguinte forma:

– na posse de uma certa capacidade comparativa durante a avalia-
ção de pelo menos dois métodos, de Maria Montessori e das irmãs 
Agazzi, a partir do material didático mais difundido;

– na atenção ao debate pedagógico a decorrer sobre a antecipação da 
idade escolar;

– no conhecimento precedente do pensamento de Giuseppina 
Pizzigoni;

– no valor atribuído à educação artística na pré-primária;
– na consciência do aceso debate crítico em torno do método da 

Rinnovata;
– no cuidado da própria atualização sobre as temáticas da escola 

contemporânea.
Certamente, as perguntas poderiam ter feito emergir, juntamente com 

a almejada atitude adequada para a admissão ao curso, também a formação 
pedagógica e científica das professoras cursistas. A este propósito, pode-
mos fazer apenas modestas suposições, pois faltam-nos critérios específi-
cos sobre o que as cursistas tinham de demonstrar possuir. As respostas 
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guardadas na Fundação Opera Pizzigoni na Rinnovata de Milão evidenciam, 
pelo contrário, o recurso a lugares comuns, a falta de referências científicas 
específicas, a ausência de explicação completa das respostas dadas, o co-
nhecimento sumário e impreciso do método Pizzigoni, o estilo telegráfico 
das frases; a escolha da não argumentação.

Com o Questionário de admissão, de 1987, além das informações pes-
soais compostas por nome, apelido, lugar e data de nascimento, posição la-
boral, pedia-se às cursistas notícias acerca da sua formação, do ensino, do 
comportamento na escola, dos conhecimentos legislativos e psicopedagó-
gicos, das competências profissionais pedagógicas e didáticas, das habili-
tações empresariais e preditivas, de uma opinião auto-avaliadora e de uma 
ponderação das próprias expectativas.

Mais especificamente, a estrutura do questionário era mista, com per-
guntas abertas e fechadas. Algo insólito num questionário era que se pedis-
se a assinatura da cursista no fim das perguntas.

O questionário seguia uma estrutura bastante complicada e redun-
dante, não de leitura fácil para quem devia responder. Em geral, as cursistas 
respondiam às perguntas iniciais e às finais, deixando de lado as perguntas 
colocadas na parte central. O conjunto que perguntava “por que motivo” era 
facilmente ignorado. Não nos parece que depois da entrega do questionário 
se fizesse um cálculo estatístico e de elaboração de dados. E mesmo neste 
caso não se percebem as razões que levaram os organizadores a fazerem 
uso de um instrumento tão sofisticado, sem depois se debruçarem sobre a 
sua interpretação.

Contrariamente ao Teste de como mediar os conhecimentos para admis-
são e ao Questionário de admissão, que permanecem documentos fundamen-
tais construídos por exigência dos responsáveis do curso, os Relatórios de 
estágio direto desenvolvido na escola infantil mostram ter sido feitos com 
atenção e zelo por parte das cursistas. Estes constituem o documento escri-
to mais válido para conhecer e compreender o teor dos cursos de formação 
no método Pizzigoni e o seu lento desvanecimento no tempo. Convém notar 
que o estilo dos escritos de 1987, apesar de cuidado, é menos sistemático e 
organizado, em relação aos relatórios dos cursos dos anos anteriores, onde 
as cursistas eram claramente orientadas a relevar aspetos importantes do 
método e a assimilá-los, apropriando-se completamente da ideia pedagógi-
ca e didática de Giuseppina Pizzigoni.
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Questionário para professores que frequentam o curso teórico-prático de prepa-
ração e experimentação do ensino segundo o método Pizzigoni na escola infantil auto-
rizado pelo MPI com Decreto n.° 383 de 4 de março de 1987, segundo o art. 46 do T.U. de 
5/2/1928, n.° 577

Nome e apelido ………….....................................................................................................................
Lugar e data de nascimento ……......................................................................................................
Posição laboral ………........................................................................................................................
Cursos de preparação frequentados:

a) de pedagogia e didática geral ………................................................…………………….......
b) de aprofundamento cultural sobre uma disciplina específica (qual)
c) escola de especialização para professores de apoio ………………..............................…

Experiências de ensino (tipo de escola e de cargo) …..................................................................…
Outras experiências profissionais …….............................................................................................
Possui o texto legislativo dos Decretos? .......................................................................................
Possui o texto das “orientações” para a Escola Infantil? ...........................................................
Em caso de experiências anteriores de ensino, âmbitos de atividades, onde encontrou maio-
res dificuldades:
1. – trabalhar com os colegas durante o horário escolar, por qual motivo (especificar) 

…………………….......................................................................…………………………………………..
 – trabalhar com os colegas em turmas abertas, por quais motivos (especificar) …….

.....................................................................................................................................................
 – trabalhar com os colegas para o apoio, por quais motivos ……...........................……….
 – trabalhar com os colegas nas reuniões colegiais, por quais motivos .............................
 – estabelecer contatos com outros tipos de escola, por quais motivos .............................
 – comunicar e trabalhar em colaboração com os pais, por quais motivos..........................
2. – organizar relatórios e normas de comportamento no âmbito da turma, por quais 

motivos .....................................................................................................................................
 – gerir a presença de portadores de deficiências na turma, por quais motivos ...........

.....................................................................................................................................................
 – identificar as necessidades das crianças, por quais motivos .......................................
 – promover motivações na aprendizagem, por quais motivos ........................................
3. – identificar de cada vez os objetivos prioritários, por quais motivos 
 – introduzir elementos inovadores no próprio trabalho, por quais motivos ................

.....................................................................................................................................................
 – organizar intervenções diferenciadas .............................................................................
 – realizar as atividades programadas .................................................................................
 – reunir materiais didáticos ..................................................................................................
 – utilizar subsídios e instrumentos .....................................................................................
4. – predispor a verificação da aprendizagem .......................................................................
 – avaliar os resultados alcançados pelos alunos ...............................................................
 – avaliar a validade da ação didática desenvolvida ...........................................................
Âmbitos de atividade em que se sente mais preparado e mais seguro .........................................
Âmbitos em que sente necessidade de aprofundamento.....................................................................

assinatura
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Antes de 1987, as turmas de estágio mediam-se pelo diapasão do mé-
todo Pizzigoni, em 1987, as turmas onde as cursistas faziam o estágio não 
seguiam o método que, embora estudado na teoria, depois, de fato, não era 
aplicado nas escolas infantis. Tendo deixado de haver escolas com a varian-
te Pizzigoni, as cursistas faziam o estágio em escolas infantis municipais ou 
estatais, à sua escolha. Para suprir a carência, os formadores, encarregados 
de dar os cursos prepararam uma grelha de detecção útil para o estágio 
direto e instrumentos pensados para encorajarem a sensibilidade e a atitu-
de favoráveis para a compreensão das orientações de Giuseppina Pizzigoni. 
Além disso, no estágio indireto faziam-se laboratórios das atividades didá-
ticas criativas que implicavam a realização do grupo de teatro dos fanto-
ches, ou de outras propostas opcionais.

Escreve uma cursista, em 1987: “A escola infantil onde fiz o estágio 
não segue especificamente as orientações de Giuseppina Pizzigoni. De fato, 
a escola está circundada por um jardim muito grande, usado apenas para 
brincar, pelo contrário, como dizia Giuseppina Pizzigoni, poder-se-iam plan-
tar pequenas hortas para fazer com que a criança viva em contacto direto 
com a natureza durante a sua evolução. Além do mais, as professoras não 
dão informações sobre as plantas que rodeiam o jardim” (O. Musto 1987, 
9). Adiante continua: “... poder-se-iam organizar passeios às quintas, dando, 
assim, possibilidade à criança de ver realmente a vida dos animais ao vivo. 
Para a educação estética e para estimular a sensibilidade artística, poder-
-se-iam embelezar os painéis do salão da escola com reproduções de obras 
de arte (acrescento do supervisor), tal como dizia Giuseppina Pizzigoni, até 
porque os desenhos feitos pelas educadoras não têm o mesmo valor que as 
próprias obras.

Todavia, sob alguns aspetos, revejo os três valores sobre os quais se 
baseia a sua obra educativa: o bom, o belo, o verdadeiro.

Em relação ao verdadeiro, a sua ação educativa inspira-se na verdade, 
quer dos fatos reais, quer dos fatos individuais, segundo a sua natureza in-
dividual e os seus ritmos de crescimento. Na turma não falta um ‘cantinho 
da natureza’ constituído por caixotes com sementes de feijão e lentilhas, 
que as crianças cultivam e modificam com o seu toque pessoal, vivo e con-
creto, sendo habituadas, na escola, a observar constantemente as coisas e os 
fatos naturais durante a sua evolução.

Portanto, a educadora estimula e não antecipa, ajudando, assim, a 
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criança a observar e a experimentar sem falar inutilmente, realizando uma 
escola de vida e não de palavras.

Outra consideração a realçar é a conversação diária livre ou diálogo. 
Livre no sentido que parte da criança, daquilo que pensa e quer dizer na-
quele preciso instante e não sobre um assunto estabelecido pela educadora” 
(O. Musto 1987, 9-10). Por fim, a cursista nota que a liberdade se revela nas 
atividades das turmas abertas, em parte comprometida pela referência a 
um esquema determinado anteriormente, em função de necessidades e exi-
gências da criança, “Concluindo, nesta escola, entre a educadora e as crian-
ças nota-se a existência dessa confiança básica tão importante para a sua 
segurança.

De tal confiança deriva também a disciplina exterior que é sinal de uma 
disciplina interior, que permite o emergir da liberdade e da espontaneidade 
individual” (O. Musto 1987, 10).

O relatório, embora seja interessante pelas observações e as reflexões 
que apresenta, não contém citações científicas, evita as notas de rodapé aos 
textos originais e está desprovido de nexos precisos com a literatura sobre 
a infância e sobre a escola infantil.

Avaliando longitudinalmente o material consultado na Rinnovata, no-
ta-se que os anos de 1970 a 1976 foram aqueles em que a atividade das es-
tagiárias mostra ter sido particularmente atenta e cuidada. Antes e depois 
deste período central, bastante rico, sistemático e regularmente transcrito, 
guarda-se uma documentação fragmentária, muita também que acabou por 
se perder. Em particular, em 1987, parece que a intenção dos responsáveis 
do curso era obter uma leitura total e sumária do estágio das cursistas, sem 
uma atenção específica à relação entre os fundamentos do método Pizzigoni 
e os pedidos de uma escola seguramente diversa, quarenta anos após o de-
saparecimento da fundadora. Em 1987, as aulas teóricas foram dadas nos 
espaços da Escola Rinnovata Pizzigoni de Milão, situados na Via Castellino 
da Castello, n.° 10, enquanto as aulas práticas se efetuaram nas aulas, nos 
laboratórios e na empresa agrícola da mesma Escola e na escola infantil es-
tatal, situada na Via Fratelli Zoia. Não é de excluir que em tal sentimento, 
que poderíamos definir de estagnação ou de dúvida sobre o método, que 
aparece nos escritos das cursistas, se deva procurar uma das razões do en-
cerramento dos cursos de formação dos professores em serviço.

A evolução para o curso de licenciatura em Ciências da Formação 
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Primária não absorveu e tornou inútil o método Pizzigoni. Pelo contrário, a 
academia não pode senão sentir a força da ideia pedagógica que suporta o 
método e retomar o seu discurso, dando-lhe o novo impulso cultural que se 
deduz da consistência social e da relevância histórica da Rinnovata.



TERCEIRA PARTE

Educar na Rinnovata
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CAPÍTULO VI 

Uma escola da educação humana e 

social

1. Experiência sem condicionamentos

Os obstáculos à realização do método Pizzigoni na escola infantil nas-
ciam de se terem modificado os comportamentos habituais que até pouco 
antes se usavam para obter a disciplina. “A abolição das filas como modo 
usual de deslocação do grupo, das mãos escondidas ou no ar como chamada 
de atenção, dos castigos em sentido tradicional, comum e abusado do termo, 
mesmo sendo ao início um modo mais árduo, constitui psicologicamente 
uma regra de adequação ao nível etário e responde ao princípio do respeito 
da liberdade e da dignidade da criança como pessoa. Este princípio, ao vi-
sar a conquista do autocontrolo e do autogoverno através da manifestação 
individual e da aquisição da consciência de si na naturalidade do compor-
tamento, exclui todo o nivelamento em campo expressivo e paralelamen-
te não pode fazer recurso a meios coercivos exteriores sem naturalidade e 
sobretudo que sejam condicionantes. Todavia, para não se interpretar mal 
o conceito de liberdade, isto não exclui, ou melhor, não exige o recurso aos 
meios sugestivos e dinâmicos que o conhecimento da psicologia infantil su-
gere para exercer o autocontrolo, e, sim, requer, sobretudo da parte da edu-
cadora, a atitude meiga e firme que incute confiança e cria benevolência” (O. 
Musto 1987, 10). A propósito dos castigos e da sua abolição, lê-se mais adiante 
na mesma Ata, de 1968: “Ao pedir que se evite a palavra castigo habitualmente 
usada como ameaça para todas as infrações cometidas, a diretora quis chamar 
a atenção para o fato de, deste modo, o castigo parecer à criança um arbítrio 
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do adulto que exerce a sua superioridade e, não sendo aceite, suscita rancor e 
desforra. A medida a tomar deve ser a consequência natural do seu compor-
tamento. Avisada antes, induzida a refletir, a criança aceitará o que lhe parece 
ser uma sanção natural e não sentirá ressentimento” (O. Musto 1987, 2).

O conceito de “experiência condicionada”, mais usado por Maria 
Montessori, não se encontra em Giuseppina Pizzigoni, tal como não se en-
contra em Friedrich Fröbel. A ideação do material didático prevê o contato 
com a natureza e com o mundo e não se exclui, como nota Luigi Romanini, 
que as crianças brinquem também “com objetos casuais encontrados no pá-
tio, no jardim, na rua” (L. Romanini 1958, 56).

Sara Bertuzzi foi a última professora da escola infantil a manter-se 
ancorada aos princípios de Giuseppina Pizzigoni. A abertura dos cursos de 
licenciatura em Ciências da Formação Primária para a formação de docen-
tes da escola infantil e primária deu uma nova e significativa marca à pre-
paração superior das professoras. Paralelamente, os cursos de formação 
no método Montessori e de especialização universitária na pedagogia de 
Montessori continuam a ser promovidos. De momento, em nenhuma uni-
versidade italiana há cursos ativos que formem segundo a pedagogia de 
Giuseppina Pizzigoni, nem a Fundação Opera Pizzigoni, que lhe é dedica-
da, foi novamente autorizada a lançar novos cursos. A única investigação 
a decorrer sobre o jardim de infância e sobre a formação dos professores, 
segundo os princípios e as realizações que partiram das intuições da pro-
fessora milanesa, dizem respeito a este estudo começado em 2007 (cf. S. 
Chistolini 2007b), por ocasião do centenário da posição da primeira ideia 
de renovação da escola italiana guiada por Giuseppina Pizzigoni, de 1907 a 
1947.

Estão a estudar-se novas possibilidades de encontro entre a 
Universidade Roma Tre, a Escola Rinnovata e a Fundação Opera Pizzigoni 
para a formação de professores da primária (pré-primária e primária). 
Tendo também em consideração que, nestes anos, a escola de Milão fez ge-
minações e colaborações com escolas do Norte da Europa, a urgência de co-
lher e fazer frutificar este testemunho, de escola viva e vivaz, torna-se um 
objetivo pedagógico real que não se pode trair. A antiga, suposta, separação 
entre pedagogia acadêmica e pedagogia escolar fazia parte dos anos 50 do 
século XX. Já no Magistério de Roma dos anos 70 se respirava uma atmos-
fera diferente. Embora não houvesse uma harmonia completa entre os de-
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fensores da separação entre teoria e prática da pedagogia e os defensores 
da continuidade entre ideal da educação e sua realização escolar, esses anos 
abriram portas àquela que hoje se chama formação universitária dos pro-
fessores da escola primária.

2. Objetivos e princípios da escola infantil de ensino regular

Na reunião de pais, ao início do ano letivo 1972-73, a diretora convida-
va a refletir sobre frases que, desde 1968, tinham sido expostas num painel 
pendurado na parede do salão, com o propósito de evidenciar “os objetivos” 
da escola e “os princípios básicos” em que a obra educativa se inspirava.

Da leitura da ata, emerge o aspeto principal e sempre acentuado do 
respeito pela criança, segundo a verdade e a natureza, tal como expresso 
por Giuseppina Pizzigoni. Segue a afirmação do direito da criança a viver 
a sua vida com alegria, importado da Declaração dos Direitos da Criança. 
Tudo a ser compreendido no quadro cognoscitivo da psicologia do desenvol-
vimento, que indica a idade infantil como a mais importante para a estrutu-
ração das capacidades afetivas, intelectivas, morais e sociais pertencentes à 
formação da pessoa adulta.

Na ata de outubro de 1972, Sara Bertuzzi dirige-se aos pais nos seguin-
tes termos: “É sabido que não são tanto, ou apenas, a inteligência e o saber a 
contarem para o homem, quanto a segurança e a estabilidade emotiva que, 
unidas à abertura mental, dão equilíbrio e harmonia ao comportamento e 
ao desenvolvimento construtivo em qualquer nível. Elas dão ao ser humano 
a consciência da própria dignidade de ser livre e responsável e a possibilida-
de de realizar-se como personalidade original e autónoma.

É claro que num clima de autoritarismo a criança não se exprime. 
Somente onde for livre, ela se revela, diz Giuseppina Pizzigoni. Respeitar a 
criança equivale a dar-lhe a possibilidade de manifestação autêntica, ma-
nifestação que é índice de libertação e normalização e permite à educadora 
conhecer a criança e adequar a sua ação educativa às exigências de cada 
individualidade, porque o segredo da educação está em detectar o momento 
justo, isto é, os tempos e os modos da nossa intervenção.

Manifestar livre e criativamente equivale a ter a possibilidade de viver 
na alegria e a criança precisa de alegria, como precisa de segurança, de es-
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tabilidade, de confiança” (S. Bertuzzi 1972-73, 1). De tais princípios, derivou 
uma variante educativa psicológica, expressiva e experimental.

“Psicológico indica o empenho que pomos em procurar atuar uma edu-
cação individualizada, observando todos os aspetos do comportamento e 
todas as manifestações para proceder ao estudo de cada criança.

Expressivo significa que o ambiente e toda a vida escolar são organiza-
dos de maneira a favorecer a expressão criativa da criança.

Experimental significa que, aqui, a criança conhece, aprende através do 
processo natural da observação e da experimentação com a concretude das 
coisas e dos fatos” (S. Bertuzzi 1972-73, 2). Na explicação que se lê nas li-
nhas seguintes da mesma ata, emerge o processo de criação da criança, pes-
soa livre na sociedade, que escolhe a convivência como modelo harmonioso 
de composição de cada exigência e das necessidades individuais.

“Aqui procuramos dar à criança a possibilidade de desenvolver-se ao 
nível dos seus interesses reais, das suas necessidades, das suas exigências 
de desenvolvimento, respeitando e valorizando sempre a sua expressão. 
Deste modo, procuramos intuir as motivações do seu comportamento, so-
licitamos novas formas de libertação, procuramos instaurar uma relação 
afetiva positiva, para fins de uma compreensão real e de uma consolidação 
da confiança básica sobre a qual se funda todo o desenvolvimento harmo-
nioso da criança. Esta confiança básica, que é abertura relativamente ao 
mundo circundante, que é benevolência e capacidade de aceitação de peque-
nas frustrações, conduz à autonomia e à iniciativa que constituem os outros 
elementos indispensáveis ao desenvolvimento harmonioso da criança. Ela 
segue as etapas naturais do seu desenvolvimento. Nós devemos conhecê-las 
para as respeitarmos, favorecermos e acompanharmos, sem sobrecarregar 
e desviar as suas capacidades reais” (S. Bertuzzi 1972-73, 2). Sobre o con-
ceito de liberdade, atente-se que não deve ser confundido com a anarquia do 
“fazer o que se quiser” (S. Bertuzzi 1972-73, 2). A liberdade é a “possibilida-
de de escolha, expressão, revelação criativa e significa também respeito dos 
limites que a convivência impõe, aceitação das consequências do próprio 
comportamento, conquista gradual do autocontrolo e de uma sempre mais 
aberta capacidade de socialização” (S. Bertuzzi 1972-73, 2). A reunião dos 
pais tinha o objetivo de os fazer participar no trabalho educativo da escola, 
informando mães e pais sobre fins e meios que a escola usava. A aprendiza-
gem era apresentada como “modo natural... que nasce do interesse imedia-
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to, espontâneo e seguindo a via da observação e da experiência” (S. Bertuzzi 
1972-73, 3), para chegar “à descoberta da propriedade das coisas e das re-
lações que existem entre elas” (S. Bertuzzi 1972-73, 3). Daqui a ativação dos 
processos intelectuais de generalização e o exercício da concentração e da 
reflexão que podiam contar com um ambiente variado, rico e bem organiza-
do, um ambiente onde o jogo é considerado meio de aprendizagem criativa 
e de imitação libertadora.

3. Apresentação da escola de ensino especial aos pais

A história da escola infantil de ensino especial da Via Capecelatro, 
n.° 66 nasce em 1960-61, em virtude de uma convenção estipulada entre a 
Fundação Don Gnocchi e o Concelho de Milão, com a finalidade de acolher 
crianças que tiveram poliomielite e, em seguida, também outras, com mal-
formações congênitas e com traumas graves. A Fundação recebeu crianças 
dos Camarões e do Vietname. Entre 1966 e 1974, houve um incremento de 
turmas, até se chegar ao número de noventa e oito crianças. Desde o mo-
mento em que se agregou a escola de ensino especial à escola infantil de 
ensino regular (1970), pôs-se o problema de como fazer comunicar as duas 
realidades. Partia-se de uma situação de separação que gradualmente co-
meçou a compor-se numa experiência interessante de partilha e de cres-
cimento em comum. Claramente, o fato de a direção das duas escolas ser 
única permitia a Sara Bertuzzi virar-se ora para a escola infantil de ensino 
regular, ora para a de ensino especial, tendo em consideração as respetivas 
exigências de diferenciação e de compenetrá-las ambas, mesmo em vista de 
uma melhoria e de uma transformação da oferta educativa.

A 16 de dezembro de 1972, a diretora apresentava a escola de ensi-
no especial aos pais, com estas palavras: “Venho comunicar-vos, também 
em nome das educadoras, o que tentamos fazer na escola. Procuramos, an-
tes de mais, conhecer a criança, cada criança; procuramos estudá-la, per-
cebê-la, porque cada atitude, cada negação, cada manifestação da criança 
tem um motivo, uma razão. Nela nada acontece ou se manifesta por acaso. 
Tentamos conhecê-la para a educarmos, porque somente se a conhecermos 
na sua individualidade, podemos adequar-nos às suas necessidades, às suas 
exigências, às suas possibilidades. O nosso trabalho é feito, antes de tudo, 
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de humildade, de amor e de confiança. De humildade para com a criança, 
de aceitação do seu estado, da sua doença, das suas carências, dos seus dis-
túrbios, da sua bagagem de experiências, por vezes, duras, frustrantes e li-
mitantes. É um trabalho feito de amor que se traduz no respeito por ela, 
pelas suas condições psicofísicas, por tudo aquilo que forma o seu mundo 
individual, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, pelos seus temo-
res. Um trabalho feito de confiança que não significa ignorar as condições 
reais de cada criança, não significa vendar os olhos ou iludir-se, significa, 
pelo contrário, trabalhar com toda a disponibilidade, inteligência, conhe-
cimento, constância e tenacidade, para que a criança, cada criança, possa 
melhorar, crescer, aprender, serenar, ter os seus momentos de alegria, tan-
tos momentos de alegria: a alegria de sentir interesse, a alegria de fazer, 
de ver, de ouvir, de dizer, de compreender mesmo as coisas mais pequenas 
e simples. É necessário estimular o movimento e o tato da criança com as 
coisas reais, para ela aprender a progredir. Permitir que a criança tenha ex-
periências, que o seu nível de desenvolvimento requer, ou melhor, propô-las 
e torná-las o mais interessantes e alegres tanto quanto possível. Para as 
educadoras, cada conquista de cada criança é motivo de alegria, de confian-
ça, de esperança, é incitamento a continuar, continuar estimulando as for-
ças da natureza na direção de cada uma, segundo as reais possibilidades de 
cada uma, participando, dando crédito à criança, vivendo as dificuldades e 
as conquistas, as tristezas e as alegrias junto com ela. Sem sentir pena dela, 
procurando apoiá-la durante o seu crescimento difícil. Apoiá-la para que 
aprenda a querer crescer e a querer enfrentar tudo o que este crescimento 
implica. E sabemos que muitas vezes é duro para ela. Estamos com ela, da 
sua parte, para crescermos com ela, para que depois possa fazer, sozinha, o 
máximo. Procuramos oferecer-lhe um ambiente sereno e tranquilizante e 
objetos agradáveis e estimulantes, dando-lhe a possibilidade de exercitar-
-se, ou melhor, procurando para cada uma delas os estímulos adequados às 
suas necessidades, para que cada uma possa fazer, refazer, tentar, voltar a 
tentar, e assim jogando, fazendo e refazendo, aprenda jogando. Desejamos 
que a criança jogue, sozinha e em grupo. Ela deve jogar para aprender, jo-
gando, a refazer a vida que a circunda, que percepciona, que a condiciona, 
que a limita, mas que a alimenta. Tentamos compreendê-la na sua vida afeti-
va, além de nas suas possibilidades cognitivas, porque se houver serenidade 
e harmonia na vida afetiva, existe já uma base positiva para aceitar o pró-
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prio estado e enfrentá-lo e enfrentar a vida. O nosso trabalho de educadoras 
é um trabalho de colaboração com todos os especialistas que se ocupam da 
criança. Estamos gratas a todos porque todos nos ajudam a compreendê-la. 
Dado que o fim a alcançar é a maior autonomia possível e a capacidade de 
inserir-se na vida comum, também este ano, como no ano passado, tenta-
remos intensificar os exercícios que levam a criança a fazer, e tentaremos 
que o faça por si mesma e com os grupos na escola de ensino regular. Nestes 
momentos de vida em comum, todos aprendemos que devemos começar 
juntos, orientando-nos no respeito recíproco e digo-vos ‘ajudem-nos a com-
preender o vosso filho, ajudemo-nos!’. Agradecemos-vos pela solicitude com 
que compraram as batas e os materiais escolares das crianças e pela co-
laboração que nos dão e nos darão. Pedimos-vos compreensão por alguns 
pequenos inconvenientes” (S. Bertuzzi 1972, 1-4).

Acerca da justa posição da educadora relativamente à criança, encon-
tramos escrito nos apontamentos dispersos de Sara Bertuzzi: “A atitude da 
educadora é de autêntico amor pela criança. A educadora deve realmente 
querer o seu bem, deve aceitá-la tal como é e esta é uma condição indispen-
sável” (S. Bertuzzi 1972, 7).

Nos anos seguintes, as duas escolas deram vida a experiências interes-
santes de ligação e de geminação que prefiguravam o quadro normativo que 
se imporia nos anos vindouros, com a abolição gradual da escola de ensino 
especial e a integração das crianças com deficiências na escola de ensino 
regular, iniciada com a lei de 30 de março de 1971, n.° 118 e potenciada com 
a lei de 4 de agosto de 1977, n.° 517. 

4. Escola infantil de ensino regular e escola de ensino 
especial

Desde 1970, ano de agregação da escola de ensino especial (na Via 
Capecelatro, n.° 66), à direção da escola infantil de ensino regular (na via Don 
Gnocchi, n.° 8) desenhava-se o percurso educativo paralelo que as educa-
doras das duas escolas estavam a desenvolver, com a necessidade de um 
confronto profissionalmente útil entre os dois grupos de operadores. As 
educadoras da escola de ensino especial e as educadoras da de ensino re-
gular obteriam certamente benefício da observação recíproca das respeti-
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vas realidades e das crianças dos dois grupos. No ano letivo de 1971-72, foi 
considerada, com as educadoras e com os componentes da Comissão Escola, 
a possibilidade de dar vida à primeira inserção, não ainda sistemática, de 
algumas crianças da escola de ensino especial na escola de ensino regular, 
a começar com as crianças mais autónomas e acompanhadas pelos adultos. 
O consenso dos pais foi imediato e o ano passou com convites a peças tea-
trais, projeções de filmes, visitas à escola e ao jardim, trocas de prendas. A 
iniciativa foi repetida e potenciada em 1972-73, com introduções graduais e 
sistemáticas, de duas ou três vezes por semana. No relatório de 1974, lê-se: 
“Os objetivos que nos propomos alcançar desde o início são evidentes: criar 
situações que permitam encontros e, portanto, interesse humano, suscitem 
relações de reciprocidade na aceitação do diverso, que constituam para to-
dos, educadoras, contínuos, pais, crianças, ocasião para viverem e experi-
mentarem alguns valores humanos e sociais, maturando uma abertura au-
têntica, sem pieguices, mas realmente solidária” (S. Bertuzzi 1974, 1-2).

Desde o nascimento da geminação (cf. R. Statuto 1980-81, 1-6), de 
1971-72, entre as duas escolas, a intenção era alcançar os objetivos orien-
tados a intervenções sempre mais articuladas. Então, falava-se de maio-
res estímulos para as crianças da escola de ensino especial; realização do 
jogo psicomotor e uso do material não estruturado; aceitação recíproca das 
crianças com cuidado, com os ritmos e as exigências específicas; observa-
ção das crianças em situações diversas das habituais; experiências de vida 
ligadas a fatores sazonais, às festividades e às comemorações (cf. S. Bertuzzi 
1981-82, 1-2).

As solicitações didáticas eram apresentadas de maneira a serem en-
tendidas como consequência lógica da inspiração educativa que poderí-
amos definir realista, pedagógica e comunitária. Realista na expectativa 
de responder à necessidade da criança partir de coisas concretas e reais 
que os sentidos podiam compreender. Pedagógica ao oferecer às crianças 
mais ocasiões, ditas “liberatórias” de conflitos e frustrações, mas também 
da expressão pessoal que apenas podia surgir em condições favoráveis de 
ambiente, momento e oportunidade. Comunitária ao sensibilizar as famílias 
para a compreensão do empenho das educadoras e para a partilha do es-
paço educativo, onde os filhos eram os verdadeiros protagonistas dos pro-
cessos de desenvolvimento a decorrer: fazer aproximar os pais e torná-los 
responsáveis pela importância do seu papel de apoio constituía um objetivo 
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preciso que a escola pretendia. Estruturação realista, atenção pedagógica e 
espírito comunitário representavam os meios através dos quais a gemina-
ção podia gabar-se de ter justamente entendido a nova democracia escolar 
que os decretos tentavam difundir.

5. Significados de bem e de mal

Numa reunião do ano letivo de 1972-73, oferecia-se aos pais a reflexão 
sobre a “maldade” e o castigo, negando uma e o outro como próprios da 
infância. “Não existem crianças más. Existem atitudes diversas que saem de 
uma certa norma de comportamento e que podemos definir: irrequietude, 
descortesia, desconsideração, etc. Todavia, têm sempre uma motivação. Não 
chantageamos as crianças servindo-nos de prêmios e de castigos. Podemos 
recorrer a limitações, porém, que sejam sempre a consequência direta do 
comportamento da criança, manifestando-lhe principalmente a nossa de-
cepção pela medida que somos levados a aplicar e, ao mesmo tempo, reno-
vando-lhe a nossa confiança. A criança tem sobretudo necessidade de con-
senso e de aprovação. As educadoras procuram ater-se a estes princípios 
que indicam um profundo e verdadeiro respeito pela criança” (S. Bertuzzi 
1972-73, 4).

O patrimônio pedagógico que sai destes documentos, manuscritos, da-
tilografias, testemunhos orais, tudo ainda em vias de catalogação, é enorme. 
Trata-se do trabalho de reconstrução do percurso de ensino, consolidado 
em mais de cem anos de escola. O último século, que de Giuseppina Pizzigoni 
e da sua discípula, Piera Parmigiani, chega até Sara Bertuzzi, viu estas mu-
lheres animadas por uma intenção educativa justa e verdadeira, virada para 
o bem da criança. A organização do material sobre o jardim de infância fo-
caliza uma riqueza até então conhecida somente por quem teve a sorte de 
frequentar o último Curso de formação de 1987, constituída por uma refle-
xão profunda, uma experiência ativa, uma proposta concreta. Com tantos 
limites, para não citar o de não ter visto o jardim de infância ao vivo quando 
ainda funcionava, desejamos tornar transparente e utilizável um capítulo 
que todos os professores deveriam conhecer, como parte integrante da pe-
dagogia geral sobre a escola.
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CAPÍTULO VII 

Organização das educadoras e 

estudo empírico da criança

1. Plano de trabalho, relatório final e programação anual

Em 1978-79, na escola infantil de ensino regular Don Gnocchi, abria-se 
o Plano de Trabalho anual com o empenho de alcançar objetivos educati-
vos importantes e com a definição pontual das modalidades do percurso a 
desenvolver.

Em primeiro lugar estava o “conhecimento mais aprofundado das famí-
lias também sob o aspeto do território, isto é, da dimensão social e humana 
de comunicação e participação no bairro, para lá dos conhecimentos das 
vizinhanças” (S. Bertuzzi 1978-79, 1), para favorecer um melhor conheci-
mento da criança, da sua comunicabilidade e da sua capacidade de aceitação 
das várias relações. Com esse fim, indicava-se como “modalidade apropria-
da” introduzir nas entrevistas com os pais este aspeto e prestar particular 
atenção às crianças das famílias imigradas, ou de “baixo nível social”.

Em segundo lugar, realçava-se a maior atenção às crianças de três anos, 
indispensável pelo incremento desta faixa etária na escola, com a presença 
também de crianças com menos de três anos. O dado demográfico levava as 
professoras a trabalharem sobre as condições adequadas à inserção, como 
a criação de um clima de acolhimento, a valorização de cada criança, com a 
inserção progressiva de uma ou duas crianças por dia em cada turma, susci-
tando interesse pela história pessoal de cada um, contada pelas respetivas 
mães a todo o grupo. Depois falava-se dos equipamentos que respondiam 
às necessidades das crianças e realçava-se o interesse que se devia mostrar 
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para com as situações da vida e as relações afetivas, emotivas, familiares e 
escolares. A participação no grupo era muito cuidada, de modo a fazer supe-
rar ânsias, recusas, isolamento, instabilidade, irrequietude.

Seguiam-se a menção da atualização e a organização experimental es-
pecífica do trabalho das educadoras. Quanto à primeira, a atualização, diri-
gia-se ao estudo do autismo infantil e à fantasia infantil. Quanto à segunda, 
a organização experimental, privilegiavam-se as observações e as experi-
ências relativas ao mundo natural, relacionando o ciclo das estações com 
as conclusões retiradas da observação dos fatos. Anotava-se quanto segue: 
“Procuraremos, antes de mais, integrar o ocasional com o programado, no 
sentido de predispor e prever, tendo a ductilidade de adaptar-nos à mudan-
ça das situações e usufruindo daquelas que se apresentam não previstas ou 
previsíveis e causam interesse imediato nas crianças” (S. Bertuzzi 1978-79, 
6). Como objetivos gerais e fundamentais, citavam-se as ações de: construir 
o hábito de observar; suscitar o desejo da pesquisa; descobrir a verdade 
dos fatos e as relações existentes entre causa e efeito; sentir experiências 
e viver situações em que todos os aspetos da vida infantil são solicitados e 
alimentados, do físico ao cognitivo; aprender o amor e o respeito pela natu-
reza e, por conseguinte, pela vida” (S. Bertuzzi 1978-79, 6). Como objetivos 
mais específicos, encontramos os que induziam as primeiras descobertas 
científicas no mundo físico; a observação das condições indispensáveis à 
vida animal e vegetal; a experiência das funções vitais da respiração, da 
nutrição, da reprodução.

No relatório final, de 1984-85, escreve-se que se verificava periodica-
mente o trabalho feito, considerando os diversos aspetos da atividade edu-
cativa para melhorar as intervenções e adequar as propostas e, sobretudo, 
para analisar os problemas sobre o “modo de se pôr” em relação às crianças, 
como problema psicopedagógico fundamental. Dois aspetos eram tratados 
de modo específico: a formação de grupos homogêneos em termos de idade 
e a programação de intervenções finalizadas que tivessem em conta as pos-
sibilidades das diversas idades (cf. S. Bertuzzi 1984-85, 1).

A programação de 1985-86 fala de desenvolvimento dos “motivos li-
gados ao interesse pelo mundo astral (cometa de Halley, lua, arco-íris), que 
constituiu, entre outras coisas, o ponto de partida para a construção do 
presépio, introduzindo propostas e experiências correlacionadas, isto é: a) 
chamando a atenção para pôr em relação as notícias ligadas aos eventos 
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espaciais que as crianças transferem para as suas conversas; b) fazer com o 
grupo dos mais velhos observações relativas à posição do sol durante o dia 
passado na escola; c) realizar sequências relativas à passagem do dia e da 
noite com as crianças e, mediante simples espetáculos de mimos com fan-
toches, sequências relativas às fases da lua; d) procurar uma oportunidade 
alternativa à excursão ao Planetário, consentida somente a partir da se-
gunda classe; e) fazer pesquisas sobre a cor, centrando algumas propostas 
nos motivos estimulantes criados por acontecimentos, por exemplo, os 400 
anos de Arlequim, ou por oportunidades internas da escola, por exemplo, 
mediante a preparação de material: novelos, ou outras coisas...” (S. Bertuzzi 
1985-86b, 1).

A expressão verbal examinada na área linguística, em 1985-86, rele-
va uma situação de partida descrita como segue: “Na maioria, as crianças 
apresentam uma linguagem discretamente estruturada e um vocabulário 
bastante rico, elementos que são indicativos do nível cultural de origem. 
Todavia, releva-se que o excesso de solicitude cultural transmite, por vezes, 
informações que nem sempre correspondem a aquisições reais por carência 
de experiência concreta. Uma minoria de proveniência sociocultural médio-
-baixa apresenta um vocabulário menos rico, mas mais aderente à realidade 
pessoal experimentada” (S. Bertuzzi 1985-86°, 1). Entre os problemas rele-
va-se aquele causado pela dificuldade de manter a interação verbal, devido 
à ânsia persistente. A especificação dos objetivos e o elenco das capacidades 
a desenvolver completam o quadro informativo.

2. Os meios para o conhecimento da progressão durante a 
aprendizagem

Nas últimas quatro páginas do volume O meu Jardim de infância (cf. G. 
Pizzigoni 1929a, 20-32), Giuseppina Pizzigoni dava às educadoras a Ficha 
biográfica que deveriam preencher para cada criança. Citamos em baixo as 
páginas 29, 30, 31 e 32 do texto original.

Como Giuseppina Pizzigoni bem pensou, a ideia da nova escola englo-
bava a necessidade de as professoras trabalharem tendo como apoio peri-
tos, pedagogistas, psicólogos, médicos, pediatras, agrónomos, arquitetos, 
engenheiros, astrónomos, com os quais proceder de modo a responder jus-



122  |  CAPÍTULO VII

tamente às necessidades de crescimento da criança. A avaliação coligida 
que podemos examinar, no que diz respeito ao jardim infantil, refere-se à 
Ficha de observação elaborada em 1970-71 e em 1971-72 pelo grupo de edu-
cadoras da escola infantil Don Gnocchi, sob a orientação da doutora Della 
Porta, do Instituto de Psicologia. Quanto ao desenvolvimento cognitivo, fo-
ram depois elaboradas provas de verificação por idade, sob a orientação de 
uma psicóloga do Centro de Inovação Educativa (CIE); estes experimentos 
confluíram na redação dos Testes de nível do desenvolvimento cognitivo, de 
1980-82.

Compreende-se que a Ficha de observação e os Testes de nível nasce-
ram da colaboração estreita entre os psicólogos do Instituto de Psicologia, 
a Escola dos pais e em seguida o CIE de Milão e as educadoras da escola. 
Nos apontamentos de Sara Bertuzzi, juntamente com a menção à psicóloga 
Della Porta, aparecem também os nomes das psicólogas Cecilia Orsenigo, 
Bianca Bertetti, Luisa Della Rosa. Não há menções referidas a pedagogistas 
ou a universidades que tenham acompanhado e registado pontualmente o 
desenvolvimento da Escola com as inevitáveis transformações do “método”.

A Ficha biográfica
FICHA BIOGRÁFICA

Ano

nascido a ……................... em ..............................…….

Nome do pai……..... idade …... profissão…...........

Nome da mãe ....…… idade …... profissão ….......

Irmãos: número ….......…. idade ….…………...........

Irmãs: numero …..........… idade ……....…..…………

Habitação . N.° assoalhadas  N.° conviventes

Anamnese familiar

Doenças dos pais ……………………............…...…......

Tubercolose ……………..………...……….......................

Sífilis ………………………………………........…................

Alcoolismo …………………………….................…..........

Anamnese individual

Amamentação ……..………...……………...........…...…

Desenvolvimento físico …….........………………...….

Desenvolvimento intelectual ………......…………...

Bebe vinho? ....................................................................

Doenças que teve …………………...........…....………..

Exame somático
Condições gerais de desenvolvimento ……................
Estado de nutrição ……..……...….....…….….....................
Esqueleto ……………………………………….........................
Musculatura …..…………………………................................
Pele e mucosa …………………………………........................
Sistema linfático …………………...……..…........................
Olhos …………………………………………..….........................
Garganta, nariz, ouvido ………………………...................
Aparelho respiratório ………………………......................
Aparelho circulatório ………….................………………..
Aparelho digestivo ………………....................…………….
Sistema nervoso …………….......................…………..…….
Linguagem, pronúncia ……..................…………………...
Aparelho urológico ……………..................…....…………..
Enuresia diurna – noturna ………...................………….
Vacinação ………………………….........................…………...
Segundas vacinas …………………….....................………..

Data ……………..................................................................……
O Médico

................................................
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(*) Turma ………….. Ano letivo …..…

Peso………….Kg. OUTUBRO JANEIRO ABRIL JUNHO

Estatura…....cm. ............. ............. ............. .............

Circunfer. 
toráxica ............. ............. ............. .............

Dinamometria 
mão direita ............. ............. ............. .............

Dinamometria 
mão esquerda ............. ............. ............. .............

Agudez visual 
olho direito ............. ............. ............. .............

Agudez visual 
olho esquerdo. ............. ............. ............. .............

Estado dos dentes
…………………..…......................................…………….……………

Resumo do exame somático
Outubro ……………..……….................................………………..…
Junho ………………………….....................................……...………..

Observações
Boletim dos mais desfavorecidos .........................................
Tratamentos no inverno ..........................................................
Refeição gratuita ........................................................................
Tratamentos climáticos ...........................................................
Material escolar ............. Tratamentos no verão …..........
Consultas de especialização ............... Termas ...................

(*) De cada uma N.° 3 folhas.

Exame psíquico

……………………...........…………………………......

………………………........………………………….....

…………………..........………………………….......…

………………….........….……………………….......…

…….………………...........………………………........

…………………………..........………………….......…

Observações da Educadora

……………………........……………………….........…

…………………….............………………….......……

……………………..........…………………….......……

Número total de faltas …………...……..…........

Doenças tidas durante o ano letivo .......…..

Conduta moral ……………...…………..…............

Asseio …………….....................................................

Nota ……………........................................................

Assinatura da 
Educadora

...……………………………

A Ficha de observação de 1970-72 elenca quanto segue: 1) o ambiente 
familiar; 2) a anamnese pessoal, quer fisiológica, quer patológica; 3) as ca-
racterísticas físicas (a preencher pelo médico da escola); 4) as reações ao 
ensino durante o primeiro mês (choro, angústia, revolta, indiferença); 5) as 
reações sucessivas (após três ou quatro meses de observação); 5 bis) a au-
tonomia pessoal (em relação à idade); 6) a vida vegetativa; 7) a socialização 
com os coetâneos e o comportamento; 9) a linguagem; 10) a atividade varia-
da; 11) o jogo; 12) o esquema corpóreo. Para todos os pontos elencados, há 
um espaço para a anotação das relativas “Outras observações”. O preenchi-
mento da ficha era um empenho constante das educadoras.



124  |  CAPÍTULO VII

A Ficha de observação
Apelido 

 Nome 

Data de nascimento ________________________

Turma

Quando começa a frequentar  

1) Ambiente familiar

  

2) Anamnese pessoal

Fisiológica   
Patológica   
Outras observações 

3) Características físicas

(a preencher pelo médico da escola)

O peso corpóreo é adequado à idade   
A estatura é adequada à idade 
Apresenta características somáticas claramente 
anormais    
é canhoto    
  é ambidestro    
 apresenta deficiências visuais   
usa óculos    
  apresenta deficiências auditivas  
apresenta dificuldades de linguagem   
apresenta defeitos de pronúncia     
apresenta dislalias    
 apresenta dificuldades na deambulação      
tem tiques nervosos  
quais  
Outras observações   ____
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) Reações à inserção durante o primeiro mês

(choro – angústia – revolta – indiferença)

  

5) Reações sucessivas

(cerca de três ou quatro meses depois de observação)

em prevalência:

é ativo   é quieto   é irrequieto   

é alegre            é triste  é sereno   

é estável            é variável           é atento*    

é difícil manter a sua atenção*   ________--é impossível chamar

 a sua atenção*     acaba o que começou*   

  é inseguro  é inibido  

 é indiferente      

 no conjunto:

é arrumado   é excessivamente arrumado _ é

desarrumado   tem medo de sujar-se  

suja-se facilmente ____________ tenta sujar-se ____________

Outras observações _______________________________________

5 bis) Autonomia pessoal*

(relativamente à idade)

Sabe beber    come sozinho                          
Toilette   (sabe vestir-se, despir-se)   
  Sabe abotoar         desabotoar   atar _______ desatar 
(sapatos)     Outras observações  

6) Vida vegetativa

1) Sofre de insónia   

2) tem sempre sono   

3) tem dificuldade em adormecer  

4) acorda frequentemente   

5) tem pesadelos noturnos   

6) tem sempre fome   

7) é anorético    

8) come pouco    

9) deixa darem-lhe comida para a boca    

10) pede muitas vezes para beber    

11) bebe muito durante a refeição   

12) alcançou o controle esfincteriano    

13) não alcançou o controlo esfincteriano    

14) tem episódios de incontinência   
em que ocasiões   

15) percebe, mas precisa de ajuda  

16) masturba-se  

17) toca nos outros  

18) transpira facilmente  

19) tem frequentes manifestações de náusea e vómito

20) chucha no dedo  

21) rói as unhas  

22) apresenta tiques  

23) apresenta gaguez  

24) tem crises de raiva   contra si 
próprio  contra os outros   

25) tem medo  

Nota

Da 1.ª à 5.ª destas alíneas, sem as quais é impossível 
completar o quadro da vida vegetativa, é necessário 
perguntar às famílias; da 6.ª à 25.ª, aconselha-se o 
confronto do comportamento da criança em ambiente 
escolar e extraescolar.

Assinalar eventuais discordâncias.

Outras observações 
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7) Socialização com os adultos
Procura o adulto    
deseja chamar a atenção  
é possessivo     
é aparentemente desinteressado   
é autónomo   é inconclusivo                  
chora muito e aparentemente sem motivo*       
8) Socialização com os coetâneos
Comportamento:
é sociável   é tímido    
isola-se   é agressivo    
colabora com os colegas     
é rejeitado pelos colegas     
sabe defender-se diante da provocação    
provoca     
assume atitudes de líder agressivo   
afetuoso 
TOLERÂNCIA DAS FRUSTRAÇÕES:
Aceita prevalentemente:
com consenso  passivamente  
com indiferença    
Recusa prevalentemente:
procurando desculpas   
respondendo agressivamente     
reagindo com oposição    
não tolera esperar (quer tudo e logo) _________ Outras 
observações 
9) Linguagem
Fala muito       fala pouco        nunca fala _______ usa 
linguagem dialetal    
mostra facilidade de compreensão    
mostra facilidade de comunicação    
estrutura a frase de modo correto    
conta factos reais      
conta factos imaginários   
canta em grupo   
canta também espontaneamente   
sabe reproduzir um ritmo simples*    
tranquiliza-se se ouve música*  
10) Atividades variadas
tem fantasia   
tem pouca fantasia  
tem fantasia descontínua    
não tem fantasia    
– A) Interesse pelo material didático
é muito interessado       
é pouco interessado     
tem grande dificuldade em escolher      
não sabe escolher      
escolhe com variedade*    
Nota: limita a sua escolha a um único tipo de material ou a 
mais materiais*

usa as construções    
não as usa    
de que modo as usa      
faz objetos   
cria cenários     
Outras observações 

– B) Controla a motricidade das mãos

coordena com dificuldade   
(nota-se a falta de jeito)

Coordena facilmente   
(nota-se o à-vontade)

Não olha para os objetos enquanto toca neles e os 
manipula (ausência de coordenação olho-mão)*    
manipula:

plasticina  
barro  
Outras observações 

– C) Desenho

desenha gatafunhos         desenha pessoas     
desenha casas   desenha árvores  
desenha flores  desenha animais   
desenha figuras geométricas    desenha de modo 
espontâneo      desenha imitando   
 não desenha*   
usa de preferência:

lápis ___ lápis de cera ____ carvão _____ giz ___ usa todas 
as cores _____ tem preferências ____

 Outras observações  

11) Jogo

Joga de maneira tranquila   joga de maneira 
movimentada _____ joga de maneira desalmada _______ 
não joga ______ imita o jogo dos colegas ________ usa 
objetos de modo estereotipado repetitivo, ________ 
monótono* _____ é criativo no jogo ____  faz jogos 
dramáticos   faz jogos mímicos imitativos 
_______ usa bonecas ______ usa fantoches  

usa objetos variados     
traz objetos de casa  usa esses   
Outras observações  

12) Esquema corpóreo*

Reconhece as partes do corpo olhando para o próprio 
em posição vertical   reconhece as partes do 
corpo olhando para o próprio em posição horizontal  

para o do colega  para uma imagem    
 sabe reconstruir o corpo com peças separadas sabe 
desenhar a figura humana  

A progressão do reconhecimento é a seguinte:

a) por indicação (o que é isto)

b) por ordem verbal (mostra-me o braço)

c) segundo o uso (com que andas)

d) segundo o tato (com os olhos abertos, depois com os 
olhos fechados)

Outras observações 

* As alíneas assinaladas com asterisco foram 
acrescentadas no ano de 1981-82, após uma reunião 
com a dra. Cecilia Orsenigo.

Data de verificação:   
A Educadora  
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Escreve Sara Bertuzzi ao comentar a Ficha de observação: “A ficha 
de observação foi supervisionada pelo prof. Cesabianchi do Instituto de 
Psicologia, a quem a Dra. Della Porta fazia referência. Pensava-se usá-
-la para fazer uma pesquisa inicial reservada às crianças de cinco anos. A 
Direção Central envolveu outras duas escolas situadas em ambientes socio-
culturais diferentes. Foram enviados projeto e documentação relativa ao 
Departamento da Educação, mas não tiveram a atenção e o financiamento 
necessários. A ficha tornou-se um instrumento de trabalho usado exclusi-
vamente na nossa escola e foi predisposta de modo a poder acompanhar a 
criança por três anos. Concordou-se que não seria passada à escola primária 
ou a outras escolas.

Em seguida, para ampliar o nosso conhecimento, foram consideradas, 
junto com as colegas de Via Capecelatro, outras fichas e outras escalas de 
desenvolvimento, por exemplo: a escala de Sheridan” (S. Bertuzzi 1970-71, 
1).

Acrescenta Sara Bertuzzi que inicialmente a ficha era apenas um esbo-
ço pensado para o estudo da criança e que só nos anos seguintes, a partir de 
1977-78, foi adotada. O preenchimento da ficha tornou-se gradualmente um 
empenho oneroso para as educadoras que, de fato, não tiveram a possibili-
dade de a completar como pedido, como se verificou em 1985-86.

Os testes de nível do desenvolvimento cognitivo (cf. as fotografias da n.° 
2 à n.° 19) foram feitos em 1980-82, durante o curso de atualização reali-
zado na escola da Via Don Gnocchi, n.° 8, pela dra. Bianca Bertetti do CEI. 
Os testes contêm: a verificação inicial com a definição dos critérios gerais; 
a percepção visual e a percepção das relações topológicas e de orientação 
espacial para as crianças de três anos; a percepção visual, a representação 
topológica e euclidiana, a classificação para as crianças de quatro anos; a 
percepção visual e a classificação com a seriação, o número e as sequências 
lógicas para as crianças de cinco anos. Cada criança era acompanhada com 
a sua verificação. Percebe-se o significado da avaliação, usada na escola in-
fantil de Via Don Gnocchi n.° 8, dentro do quadro histórico-cultural de re-
ferência que se justifica com a ideia de escola da aprendizagem promovida 
por Giuseppina Pizzigoni.

O rigor de fichas e de testes, juntamente com a vasta documentação 
guardada pela diretora Sara Bertuzzi, mostra que o trabalho foi regular e 
constante no tempo, de modo a permitir o estudo sistemático da criança, in-
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tervindo a tempo para enriquecer e orientar o desenvolvimento cognitivo.
Em seguida, transcrevem-se os Testes de nível do desenvolvimento 

cognitivo.

Os Testes de nível do desenvolvimento cognitivo

“Civica Scuola Materna, Via Don Gnocchi, n.° 8 Milão – Tel. 4075882 
Scuola Materna Comunale “Don Gnocchi”, Via Capecelatro, n.° 66

Verificação inicial

Critérios gerais:
– Estes testes devem ser feitos no início do ano, antes de se terem 

dado estímulos específicos a esse respeito.
– Os testes devem ser ministrados individualmente.
– Usar materiais em que apenas se isole uma característica (aquela 

referida à capacidade que se pretende verificar)

IDADE: 3 anos
PERCEÇÃO VISUAL
Cor (Vermelho amarelo azul)
Material igual em forma e dimensão, que se diferencie só na cor (pelo 

menos dois objetos por cor)

a) Reconhecimento

perceptivo de igualdades

Pedir à criança para encontrar 
um objeto igual em cor ao objeto 
apresentado.

Tarefa: “Davas-me uma peça desta 
cor?”

b) Compreensão

correspondência nome-cor
Tarefa: “Dá-me uma peça…(cor)”

c) Denominação

Atribuição do nome à cor 
correspondente

Tarefa: “De que cor é esta peça?”
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DIMENSÃO
Grande-Pequeno
Usar material de cor neutra, de forma igual, que se distinga só na di-

mensão, por exemplo, cubos.

a) Reconhecimento Tarefa: “Dá-me um cubo como 
este”

b) Compreensão Tarefa: “Dá-me um cubo grande” 
Tarefa: “Dá-me um cubo pequeno”

c) Denominação Tarefa: “Como é este cubo?”

Comprido-Curto
Material: pauzinhos de cor neutra a apresentar na horizontal. 

Reconhecimento, compreensão, denominação: como feito acima.
Alto-Baixo
Material: tubos de cartão de diâmetro igual, de cor neutra. 

Reconhecimento, compreensão, denominação: como feito acima.

PERCEÇÃO DE RELAÇÕES TOPOLÓGICAS E ORIENTAÇÃO ESPACIAL
Dentro-Fora
Material: por exemplo, roda, caixa, objetos.

a) com o corpo Tarefa: “Entra na roda” 
Tarefa: “Sai da roda”

b) com o objeto Tarefa: “Põe o …… dentro de” 
Tarefa: “Tira o …… fora de”

Em cima-Em baixo
Material: por exemplo, mesa, cavaletes, objetos. Com o corpo, com o 

objeto, como feito acima.
Perto-Longe
Colocar a criança perto ou longe de pessoa, ou objeto de referência.

a) com o corpo Tarefa: “Vai para perto de X” 
Tarefa: “Vai para longe de X”
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b) com o objeto Tarefa: “Põe…… perto de X” 
Tarefa: “Põe…… longe de X”

Alto-Baixo
a) Tarefa: “Sobe para cima de (ex. um utensílio) e depois desce”
b) Tarefa: “Atira uma bola ao ar e depois atira-a para o chão”

REPRESENTAÇÃO DE RELAÇÕES TOPOLÓGICAS
Fazer as crianças reproduzirem os seguintes modelos.
Tarefa: ‘Olha este desenho, fazes-me um igual?’

meio dentro e meio foraforadentro

forma aberta forma fechada

Verificar se nos desenhos espontâneos aparecem formas deste tipo e 
anexar um desenho espontâneo para cada criança.

IDADE: 4 anos
PERCEÇÃO VISUAL
Cor (Vermelho amarelo azul verde cor de laranja branco preto)
Apenas denominação: se alguma criança tiver problemas de denomi-

nação, propor o reconhecimento e a compreensão.
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Formas (círculo triângulo quadrado)
Material da mesma cor e dimensão, que se distingam só na forma, pelo 

menos dois exemplares por forma.
Reconhecimento, compreensão, denominação.
Dimensões (comprido-curto alto-baixo) Só denominação.

PERCEÇÃO DE RELAÇÕES TOPOLÓGICAS E ORIENTAÇÃO ESPACIAL
Usar os testes das crianças de três anos com o objeto. Substituir ‘den-

tro-fora’ ‘à frente-atrás’
Se alguma criança tiver dificuldade, propor os testes com o corpo.

REPRESENTAÇÃO DE RELAÇÕES TOPOLÓGICAS E EUCLIDIANAS

Anexar um desenho espontâneo.
CLASSIFICAÇÃO
Observação sobre as modalidades de classificação espontânea (a um 

atributo). Material variado, por exemplo, conchas, animais de madeira, se-
mentes… recintos.

Observar se as crianças fazem coleções de figuras, ex.: se colocam ani-
mais dentro do recinto de conchas, ou se dividem por classes, por exemplo, 
se põem de um lado todos os recintos e do outro todos os animais.

Pedido implícito de classificação (por dois atributos: cor e forma) 
Material: círculos, triângulos, quadrados, vermelhos, amarelos, azuis. 3 
caixas.
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Tarefa: “Põe estas formas por ordem dentro das caixas, como quiseres”.
SERIAÇÃO
Material: 6 pauzinhos de madeira de comprimento diferente.
Tarefa: “Põe por ordem estes pauzinhos, a começar pelo mais compri-

do até ao mais curto”.
Se a criança não perceber a tarefa, dispor as primeiras duas na hori-

zontal. Observar se:
a) não põe em série;
b) alinha as bases.
Consente-se também a disposição piramidal (cf. foto n.° 17).

IDADE: 5 anos
PERCEÇÃO VISUAL
Cor (Cor de laranja roxo cinzento) Só denominação.
Formas (círculo triângulo quadrado retângulo)
Reconhecimento, compreensão, denominação.

REPRESENTAÇÃO DE RELAÇÕES TOPOLÓGICAS E EUCLIDIANAS

relação topológica: 
dentro + euclidiano:

relação euclidianas:

CLASSIFICAÇÃO
Verificar se a criança detecta o critério de pertença à classe.
Material: borrachas, pincéis, pérolas... diversos entre si.
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Apresentar à criança o material previamente dividido nas três classes 
e perguntar:

“Porque é que pus estes objetos juntos?”
Verificar se a criança detecta a relação de inclusão (segundo a qual uma 

classe, ex., garfos, faz parte de uma classe mais ampla: talheres).
Material: 6 cães, 3 gatos. Fazer com que a criança divida o material nas 

duas classes e perguntar:
A. “Há mais cães ou mais gatos?”
B. “Há mais cães ou mais animais?”
SERIAÇÃO
Material: 10 pauzinhos de madeira de comprimento diferente.
Tarefa: “Põe por ordem estes pauzinhos, do mais comprido ao mais 

curto”.
CONSERVAÇÃO DO NÚMERO
Observar se a criança alcançou o conceito de conservação do número.
Material: 15 cubos (ou outra coisa) iguais.
Tarefa: “Eu faço uma fila com estes (=5) cubos, fazes-me uma com o 

mesmo número de cubos?”
Observar se a criança:
a) Faz a fila comprida como a primeira, sem respeitar o número de 

cubos;
b) Faz a fila com o mesmo número de cubos, comprida como a primeira, 

isto é, se a cada elemento da primeira fila faz corresponder um elemento da 
segunda (correspondência biunívoca);

c) Forma a fila com o mesmo número de cubos, sem ter em conta o com-
primento da primeira fila (prevalência do cognitivo sobre o perceptivo).

Convidar a criança a fechar os olhos e a aproximar ou a afastar os ele-
mentos da primeira fila. Perguntar: “Agora abre os olhos e vê se ainda existe 
o mesmo número de cubos na tua fila e na minha”.

SEQUÊNCIAS LÓGICAS
Material: 5 sequências da construção da casa ou outro material análo-

go de sequências fixas que não deem azo a mais do que uma solução.
Pedir à criança que explicite porque pôs as figuras juntas” (S. Bertuzzi 

1982, 1-6).



Organização das educadoras e estudo empírico da criança  |  133

Fotografias do material usado para os Testes de nível do desenvol-
vimento cognitivo

Três anos. Percepção visual; cor; dimensões; percepção de relações topo-
lógicas e orientação espacial

Foto n.° 2 – Cor. Reconhecimento. 
Tarefa: Davas-me um lápis da mesma 
cor que esta?

Foto n.° 3 – Dimensões. Grande e 
pequeno. Reconhecimento. Cubos de cor 
neutra, de forma igual, diferentes só na 
dimensão. Tarefa: Dás-me um cubo como 
este?

Foto n.° 4 – Dimensões. Tubos de 
cartão de diâmetro igual, cor neutra. 
Compreensão. Tarefa: Pegas num 
baixo?

Foto n.° 5 – Dimensões. Alto e baixo. 
Denominação. Tarefa: Como são estes 
tubos?

Foto n.° 6 – Coleção de figuras. 
Relações topológicas. Dentro e fora. 
Tarefa: Onde estão os animais?

Foto n.° 7 – Dentro e fora. Tarefa: Onde 
estão as moedas?
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Quatro anos. Percepção visual; percepção de relações topológicas e orien-
tação espacial; representação de relações topológicas e euclidianas; classifica-
ção; seriação

Foto n.° 8 – Coleção de figuras para 
pôr por ordem. Tarefa: Davas-me as 
conchas que estão à frente da caixa?

Foto n.° 9 – Classificação de animais e 
recintos. Tarefa: Onde estão os animais 
escuros?

Foto n.° 10 – Relações topológicas. 
Tarefa: Onde está a bolinha preta?

Foto n.° 11 – Relações euclidianas. 
Tarefa: Davas-me um círculo?

Foto n.° 12 – Classificação dos 
animais, vacas e ovelhas. Tarefa: Há 
mais vacas ou mais animais?

Foto n.° 13 – Seriação. Tarefa: Punhas por 
ordem os pauzinhos, a começar pelo mais 
comprido até ao mais curto?
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Cinco anos. Percepção visual; representação de relações topológicas e eu-
clidianas; classificação; seriação; conservação do número; sequências lógicas

Foto n.° 14 – Classificação de cor e 
forma. Tarefa: Que forma é esta?

Foto n.° 15 – Representação das relações 
topológicas e euclidianas. Tarefa: 
Desenhavas-me estas formas?

Foto n.° 16 – Classificação segundo 
critérios de pertença (pérolas, 
marcadores, botões. Tarefa: Por que é 
que eu pus estes objetos juntos?

Foto n.° 17 – Seriação. Entrega: Punhas-
me isto por ordem e tiravas-me o 
pauzinho mais curto?

Foto n.° 18 – Conservação do número. 
Tarefa: Eu faço uma fila com estas 
12 tampas, fazias-me tu uma com o 
mesmo número de tampas?

Foto n.° 19 – Sequência lógica.

Tarefa: Punhas-me as imagens por 
ordem?
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3. Uma escola sem etiquetas

A preocupação experimental do jardim infantil que se inspira na 
Rinnovata não coincide com uma atenção científica explícita, chamada em 
altos brados para responder a cânones impostos pelo exterior. Muito mais 
presente é o elemento interativo e intersubjetivo, como diria J. Bruner, de 
que as professoras se ocupam em cada instante da sua ação escolar na edu-
cação humana e social de cada criança e de todas as crianças (cf. J. Bruner 
1985, 189-196). A propósito da vontade de aprender, Bruner explicita o cri-
tério da reciprocidade posto como fundamento da sociedade humana e tal 
que influi nas razões que levam a empenhar-se num esforço virado para o 
cumprimento de um objetivo.

Giuseppina Pizzigoni aparece citada nos manuais de Pedagogia, nas 
Enciclopédias gerais e de setor. Em 1935, G. Calò escrevia a entrada relativa, 
frisando a originalidade e, ao mesmo tempo, o que ele interpretava como 
interioridade da escola: “A Rinnovata, exemplo genial e independente de 
escola ativa, aplica o princípio de que a escola deve ser vida verdadeira e 
conquista, onde não se ensina no sentido habitual, onde a criança é centro 
operante, que se disciplina através de experiências e hábitos, a partir do 
interior: a ele se aplicam centros de interesse e o ambiente da escola é tal que 
a escola basta a si mesma para a orientação no mundo natural, no da socie-
dade e no do trabalho” (G. Calò 1935, 467). A ideia de escola autossuficiente 
é um dos princípios ilustrados, também por E. Rompato (cf. 1927, 19-20), 
com o significado de “vida verdadeira” e não de autossuficiência e autorre-
ferenciação: a escola tem um conteúdo de verdade e de fatos que conduzem 
à educação completa.

A pedagogia entre as duas Guerras Mundiais recebeu favoravelmente a 
Rinnovata, citando-a como escola nova, escola ativa, escola ao ar livre, onde 
todas as crianças passavam uma infância serena, sem exclusões, nem discri-
minações. No Terceiro Congresso Internacional das Escolas ao ar livre que 
decorreu em Bielefeld Hannover, Ambrogio Stoccoro apresentava, em julho 
de 1936, a Rinnovata como tipo de escola primária pública ao ar livre para 
crianças normais, como se lê no subtítulo da sua intervenção, capaz de dar 
um contributo substancial à solução do problema pedagógico-sanitário, 
objeto de atenção constante e atenta (cf. A. Stoccoro 1936- XIV, 3).

A questão científica era subordinada, relativamente à questão escolar. 
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Parecia que os dois capítulos procediam paralelamente, como se a escola 
excluísse a discussão sobre o rigor de métodos e procedimentos, e estivesse, 
pelo contrário, mais interessada na dimensão do valor existencial do resga-
te social dos pobres, dos analfabetos, dos marginalizados, dos doentes. Não 
esqueçamos que o século XX se abria aos novos horizontes da medicina, da 
psicanálise, da arquitetura, só para citar alguns, e a escola participava de for-
ma consciente neste movimento de renovação total. Contemporaneamente 
à ação de Giuseppina Pizzigoni em Itália, Ovide Decroly na Bélgica e John 
Dewey nos Estados Unidos contribuíam para a difusão de uma cultura pe-
dagógica tanto filosófica, do pensamento, quanto científica, das necessida-
des e da observação experimental do aluno, rejuvenescendo a escola da re-
tórica e das receitas pré-confeccionadas.

Em 1929, Giuseppina Pizzigoni publicava a obra L’insegnamento ogget-
tivo [O ensino objetivo], onde iniciava dizendo: “Para mim, a palavra ensino 
foi substituída por outra, isto é, aprendizagem, e o objetivo que acompanha a 
palavra ensino nada acrescenta à ideia de aprendizagem, porque, para mim, 
cada aprendizagem tem, por necessidade, um objeto que lhe serve de meio 
e de objetivo” (G. Pizzigoni 1929b, 3). Uma revolução conceptual e de status 
do docente. Conceptual, porque ousava elevar a aprendizagem ao altar do 
ensino e punha a criança junto do professor, até chegar a colocá-la definiti-
vamente no centro do processo de formação. De status, porque a escola em 
que entrava Giuseppina Pizzigoni era feita para os professores mais do que 
para os alunos, e a atenção constante da professora milanesa pela criança 
significava uma mudança de ótica substancial, deslocando a atenção dos ob-
jetos da educação para o sujeito vivo e verdadeiro da mesma. Neste sentido, 
encontramos em Giuseppina Pizzigoni uma cientificidade filosófica muito 
mais do que experimental.

Quando, em 1979, sai o volume de M. Laeng sobre os “clássicos” da pe-
dagogia italiana contemporânea, Giuseppina Pizzigoni é recordada entre 
as professoras das escolas novas e do ativismo, que nos “pré-fabricados de 
Milão” continua a obra do orfanato de Stanz de Enrico Pestalozzi. Observa M. 
Laeng: “A pedagogia áulica e feita de togas quedou-se com respeito e admi-
ração diante da ‘sapiência poética’ destas realizações, nas quais descortinou 
não um mero empirismo improvisado, mas profunda penetração das neces-
sidades da infância e escolha acertada de meios oportunos a pôr ao seu ser-
viço” (M. Laeng 1979, 45). A observação engloba também Maria Montessori 
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(Casa dei Bambini di San Lorenzo, em Roma), Rosa Agazzi (jardim infantil de 
Mompiano), Alice Franchetti (escolas rurais La Montesca e Rovigliano), Rina 
Nigrisoli (jardim-escola de Portomaggiore), Maria Boschetti Alberti (esco-
la de Agno), Maria Maltoni (escola de San Gersolè), Angelo Colombo (Grupo 
de Ação para as Escolas do Povo), Mario Mazza (a escola como exploração), 
Giorgio Gabrielli (a educação moral) (cf. M. Laeng 1979, 45-187).

Trata-se de escolas da invenção e da imaginação criativa, mais do que 
escolas de contestação do sistema social e político. 

4. A crítica ao método experimental, a partir do conceito de 
divino

A experimentação, tal como era feita na Rinnovata, mostrava pontos 
fracos, sobretudo nos aspetos relativos à educação do sentimento religioso. 
Luigi Friso, embora realçasse o valor e a eficácia da pedagogia de Giuseppina 
Pizzigoni, discordava da “fácil conciliação do conceito de divino com o mé-
todo experimental, no qual Giuseppina Pizzigoni acredita. Ela afirma que o 
sentimento religioso se desenvolve na alma da ‘criança através do método 
experimental; porque a criança vê e analisa o que pode. Cada dia descobre 
a harmonia, a sapiência, a providência de alguns princípios naturais, e ao 
apoiar-se nas obras, admira a sua potência, a sua sapiência, a sua bondade, a 
força do Ente supremo e fica comovida por isso’.

Não quero entrar em disputas filosóficas, pois afastar-nos-iam do ca-
minho. Mas não é difícil perceber-se que no pensamento da sra. Pizzigoni há 
uma petição de princípio. Se a criança descobre a sapiência nas coisas, é si-
nal de que já foi iniciada a aceitar um ser sapiente; se descobre a providência, 
é porque aceita esse ser sapiente e providente não por razões experimentais, 
mas por razões que antecedem o jogo lógico, que antecedem a organização 
da experiência, por razões sentimentais, estéticas, morais, de educação in-
cônscia, de antropomorfismo espontâneo. A experiência oferece fatos, so-
mente fatos: o método experimental põe ou descobre as relações de causa e 
efeito entre elas, e remonta de efeito a causa, de fato positivo a fato positivo, 
por uma cadeia ininterrupta, que a experiência segue por um pouco, que a 
analogia e a indução afirmam prolongar-se para lá da experiência feita, até 
ao infinito, mas sempre igual a si mesma, sem que nunca elementos de outra 
natureza intervenham. Não é o método experimental, são outras forças do 



Organização das educadoras e estudo empírico da criança  |  139

espírito, forças não lógicas, que exercendo violência sobre a lógica, agrupam 
essa série infinita de fatos antecedentes num todo único, e chamam-no o 
divino. Mas são outras as forças do espírito, forças sentimentais, que na sé-
rie e nas concatenações dos fatos naturais, sempre maravilhosamente har-
moniosas e belas, sempre impecavelmente lógicas – ou melhor, fundamen-
to, modelo e norma da nossa lógica –, mas sempre frias e impassíveis em 
si mesmas, aplicam os atributos de sapiência, de providência, de bondade. 
Tudo isto não é fruto de método experimental, aliás, está em contraste com 
o referido método e é alheio a ele. O método experimental faz-nos ver fatos 
e coisas naturais em todo o lugar e sempre, belos em si e harmoniosamente 
coordenados na beleza maravilhosa do ser. E admirar esta beleza com olho 
puro, sem a restringir e amesquinhar no conceito de um ente antropomórfi-
co, que lhe deu a existência e a governa para seus fins providenciais, é edu-
cação deveras elevada, lógica e libertadora.

Mas perdoamos esta contradição à sra. Pizzigoni, esta infidelidade ao 
seu método, como uma exigência da sua alma de crente!” (L. Friso 1930, VIII, 
13-14).

Sobre este ponto, interveio Lida Carmeli, professora na Rinnovata de 
Milão, num texto de 1923. De acordo com Friso, Lida Carmeli especificava 
que Giuseppina Pizzigoni falava de experimental “genericamente de cada 
vez que objetos, fatos, sentimentos, ao entrarem em contato direto com a 
criança são bem usados pelo professor para alcançar o ideal educativo que 
visa a cultura livre, atuante, integral do espírito” (L. Carmeli 1923, 92).

A conciliação difícil do método experimental com a profundidade do 
sentimento religioso expresso no conceito de divino manifesta-se com todo 
o seu alcance na argumentação de Friso. Todavia, é evidente a diferença de 
campo entre o que propõe Giuseppina Pizzigoni, como método e metodolo-
gia, e o conteúdo do discurso de Friso. A preocupação da professora é con-
duzir a criança à observação atenta do mundo criado e a sentir respeito, 
admiração, devoção pela beleza da natureza, partir do objeto e indutiva-
mente remontar à origem de uma razão de ser. A reflexão de Friso é acerca 
da relação complexa entre racionalidade e divindade, entre razão e fé que 
decerto não se pode esgotar num método, a menos que não quiséssemos 
transportar para o método as superestruturas intelectuais que são alheias 
aos processos de desenvolvimento da criança, empenhada a descobrir, a fa-
zer o seu percurso cognoscitivo.
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5. A cientificidade que parte da Rinnovata

Pode ligar-se o discurso sobre a cientificidade ao que G. Cattanei cha-
ma de “razões pedagógicas” (G. Cattanei, 1988, 5), que foram o impulso para 
a edificação da Rinnovata e que ainda constituem a base granítica deste 
campo de estudo e de investigação da pedagogia geral e social. Além disso, 
é sempre G. Cattanei a escrever, em 1988: “... concluindo, revela-se verdade, 
como de fato é, que Giuseppina Pizzigoni não foi simplesmente um exemplo 
entusiasmante, mas uma presença na história” (G. Cattanei, 1988, 6).

Pelo contrário, a posição de F. De Bartolomeis é mais crítica; de fato, 
em 1953, ele considera a obra de Giuseppina Pizzigoni e da Rinnovata não 
científica, um experimento não concluído do ponto de vista da elaboração 
sistemática (cf. F. De Bartolomeis 1953, 8). A confusão quanto ao significado 
atribuído ao método experimental, fundado na experiência e não sobre o ex-
perimento, leva ao esvaziamento da originalidade da professora milanesa: 
“É de importância decisiva para a avaliação da obra de Pizzigoni notar que 
experimental vem de experiência e não de experimento; ou seja, ela pensava 
não numa transferência dos instrumentos da investigação científica para a 
educação, investigação que se desenvolve segundo planos e controla conti-
nuamente as suas condições, mas na introdução da atividade e do trabalho 
na aprendizagem” (F. De Bartolomeis 1953, 54).

Na Rinnovata respirava-se um ar de ciência nos laboratórios, nas ob-
servações ao ar livre, nos experimentos científicos, na atenção com a higie-
ne do corpo e da mente, na preparação das mães e das professoras. Todavia, 
o comentário de F. De Bartolomeis não deve ser subestimado, quando frisa 
que Giuseppina Pizzigoni não aprofundou o esqueleto teórico do método e 
não estruturou melhor a cientificidade da sua proposta educativa. As con-
siderações são tanto justas quanto parciais. São justas porque estaríamos à 
espera de uma maior elaboração de linhas e programas, ligando-os mais di-
retamente ao positivismo italiano de Roberto Ardigò, de Aristide Gabelli, de 
Andrea Angiulli, e teria sido mais útil um estudo mais afinado de Leonardo 
e Galileu, Herbert Spencer e William James, citados por Pizzigoni. O pare-
cer contém parcialidades se se avaliar a Rinnovata do ponto de vista das 
intuições da sua fundadora: o bem-estar das crianças e a criação de um am-
biente escolar ativo, dinâmico e em constante interação com a sociedade da 
época, a introdução dos laboratórios, o estímulo do desenvolvimento das 
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educações, o intercâmbio com os peritos que acompanhavam de perto o que 
acontecia na escola, o apelo a uma mentalidade de renovação do professor, a 
abertura às viagens e aos intercâmbios culturais eram as premissas da não 
padronização do método que de fato não se apresentava como um dogma 
para ninguém, nem sequer tinha a pretensão de marcar as pegadas de uma 
específica corrente de pensamento pedagógico.

Na Enciclopédia pedagógica, dirigida por Mauro Laeng, sob a entrada 
Giuseppina Pizzigoni, escrita por F. V. Lombardi, observa-se: “Dos escritos 
de P. emerge bastante claramente um modelo de homem segundo a utiliza-
ção de uma psicologia ao serviço da formação global da criança, homem de 
amanhã interpretado nas suas características de ser livre e original. Na di-
mensão da identificação também se deveria ter incluído a busca da vocação 
de cada indivíduo segundo uma ótica que fosse ao mesmo tempo pragmáti-
ca e educativa” (F. V. Lombardi 1992, 9150).

Não podemos deixar de recordar o contínuo apelo de Giuseppina 
Pizzigoni a não pensar num modelo ideal, mas em concentrar-se na essência 
da criança que deve poder viver num ambiente ecologicamente saudável, 
socialmente justo, culturalmente adequado, eticamente bom.

F. Frabboni resume em sete tópicos didáticos os conceitos e as ideias de 
Giuseppina Pizzigoni: o conceito de escola experimental; o conceito de expe-
riência; o conceito de território; a ideia de escola ao ar livre; a primazia do 
ambiente científico; a dialética conhecimento-relação; a educação estética 
(cf. F. Frabboni 2003, 64-67).

Na Introdução de C. Scurati ao livro de O. Rossi Cassottana, de 2004, o 
Autor comenta: “A mente pedagógica de Pizzigoni, para lá da sua aparente 
simplicidade, baseia-se na fusão de uma síntese cultural de elementos do 
positivismo (fazer, produzir, verificar, saber como se faz, organizar), do ide-
alismo (no sentido de idealidade apreendida e implicada no reconhecimento 
da existência para fins espirituais para os quais é preciso trabalhar) e do 
socialismo moral (um socialismo solidário fundado na consciência do laço 
entre o destino individual e o coletivo). A conceção ‘popular’ de escola é o 
resultado mais evidente desta síntese” (C. Scurati 2004, 7).

Os limites dados por uma cientificidade pouco científica, poderíamos 
parafrasear, parecem ter caído ao longo dos anos, enquanto na atualidade 
se está a reconsiderar a consistência humana, o impacto social, a perspecti-
va profissional de uma proposta educativa que não desapareceu. Concreta 
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e realisticamente pode bem dizer-se que a Rinnovata supera os condicio-
namentos das épocas políticas, ao escolher, com os seus professores, o em-
penho constante na realização de um plano de transformação da educação 
que não parou na ideia originária de Giuseppina Pizzigoni, pelo contrário, 
enriqueceu-se e desenvolveu-se.

O fato de há décadas terem deixado de existir cursos de formação pro-
movidos pela Fundação Opera Pizzigoni deve fazer refletir o mundo univer-
sitário. A Rinnovata deveria fazer reviver as razões pedagógicas que a usura 
do tempo não anula, mas, pelo contrário, revigora, graças ao contributo da 
investigação levada a cabo pelas ciências da educação que têm também a 
tarefa de discutir acerca da própria revolução científica, admitindo que se 
deva falar de revolução.



Narrações e interpretações   |  143 

QUARTA PARTE

Testemunhos sobre a aplicação
do método Pizzigoni





  145 

CAPÍTULO VIII 

Narrações e interpretações

1. À procura de Giuseppina Pizzigoni

Lida Carmeli, em 1923, e Maria Levi, em 1925, tinham escrito da pró-
pria experiência na Rinnovata. Lida Carmeli falou dela com tom crítico, re-
ligando o método de Giuseppina Pizzigoni ao ideal pedagógico, pensado 
como cultura do espírito e ilustrando os vários aspetos da arte educativa 
de Pizzigoni. Maria Levi descreveu um dia na Rinnovata, mostrando que a 
escola se preocupava com fazer sentir ao aluno a necessidade de possuir os 
instrumentos do saber, “de lhe dar primeiro o desejo e depois a habilidade, 
de o pôr em contato com os fatos da vida humana, com a vida dos animais e 
das plantas” (M. Levi 1931, 4).

Percebe-se que as duas professoras estavam interessadas em apresen-
tar, quais protagonistas, a escola que experimentavam. Oferecem um qua-
dro orgânico e pontual do trabalho, estruturam com detalhes completos o 
percurso pedagógico e didático, desenham as características fundamentais 
do método experimental.

Passadas décadas daquela primeira experiência, interrogamo-nos so-
bre quanto, depois de Giuseppina Pizzigoni, a Rinnovata continuou a produ-
zir, referindo-nos especificamente ao jardim de infância.

Para esse fim, recolhemos sete testemunhos de educadoras e professo-
ras que trabalharam na escola pública municipal italiana, aplicando o méto-
do Pizzigoni na escola infantil, entre 1956-1986. O estilo das narrações di-
ferencia-se das descrições das primeiras professoras da Rinnovata. Pode-se 
dizer que, enquanto Lida Carmeli e Maria Levi deixavam transparecer uma 
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exigência clara de explicação do método experimental, para os testemunhos 
que nos são mais próximos, a finalidade era sobretudo conhecer como o mé-
todo se transformou nas mãos das educadoras que souberam conjugá-lo 
com as transformações sociais e culturais, até o entregarem intacto na sua 
essência. Há núcleos temáticos que se repropõem com constância: a educa-
ção para os valores da beleza, da bondade, da verdade; a educação estética e 
a educação para o espírito de religiosidade; a formulação do pensamento; a 
criatividade e a experimentação. Núcleos temáticos, pensados como fatores 
de nobilitação (cf. L. Carmeli 1923, 43) inseridos uns nos outros, a ponto que 
é impossível falar de um deles sem desembocar no outro. A visão unitária 
e orgânica da escola nasce do conceber a aprendizagem, como síntese de 
trabalho e saber.

Sara Bertuzzi foi a nossa guia nesta viagem no tempo numa escola com 
um jardim de infância que deixou de existir e que poderia voltar a viver em 
qualquer momento, tão forte e pujante se mantém a mensagem pedagógica 
da sua inspiradora.

As educadoras que gentilmente escreveram uma breve reflexão sobre 
a experiência da aplicação do método Pizzigoni são: Sara Bertuzzi, Graziella 
Drudi, Enrica Gibillini, Chiara Oliani, Marina Salvadori, Paola Tansini, 
Graziella Vignati. O testemunho de Sara Bertuzzi remonta a 1990, enquanto 
os outros documentos foram reunidos nos meses de maio e junho de 2008.

Unem-se ao grupo: Pierina Boranga, com a comunicação de 1970, es-
crita por ocasião do centenário do nascimento de Giuseppina Pizzigoni, e 
Flavia Maddalena, Presidente da Fundação Opera Pizzigoni que, em julho de 
2008, apresenta o trabalho realizado nas últimas décadas e os reconheci-
mentos importantes recebidos da sociedade civil, e por último o atestado 
de Mérito do Concelho de Milão, entregue no dia dos Ambrogini d’Oro, a 7 de 
dezembro de 2007.

Do ponto de vista metodológico, os testemunhos mais amplos e de-
talhados de Sara Bertuzzi, Pierina Boranga, Marina Salvadori e Flavia 
Maddalena estão ordenados neste capítulo e os testemunhos mais breves e 
comentados estão no capítulo seguinte. Em todos os casos, trata-se de nar-
rações espontâneas sobre a experiência da realização do método Pizzigoni 
na escola.

Lemos todas as autobiografias, procurando por Giuseppina Pizzigoni 
nelas, aquela Giuseppina que tinha semeado, com empenho e coragem, 
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numa época já muito distante de nós, ideias de escola para a infância que, 
para lá da linguagem, necessariamente a dever ser atualizada, estão carre-
gadas de verdade, de bom senso, de atenção pelas crianças, com vista a uma 
sociedade na qual cada um possa viver serenamente, dando um contributo 
significativo do qual sentir-se orgulhoso.

Na pesquisa de Giuseppina Pizzigoni, entrando nas memórias das edu-
cadoras, o nosso comentário segue os testemunhos, retomando palavras e 
parágrafos significativos para compreender que escola para a infância se 
realizou no período 1948-2008 e religando as narrações aos escritos da pro-
fessora e diretora milanesa.

Os últimos cursos de formação das educadoras da escola infantil foram 
feitos em 1987 e por mais de vinte anos quem adota o método Pizzigoni 
na escola infantil foi aluna daqueles cursos. Quando a última aluna, hoje 
professora com pelo menos vinte anos de serviço, se reformar, o méto-
do Pizzigoni aplicado na escola será apenas uma recordação de arquivo 
histórico-pedagógico.

Também por causa desta consciência nos apaixonámos por um pedaço 
de escola que consideramos não dever ser esquecido e que esperamos que 
possa encontrar a via certa de uma nova aplicação, com uma conjugação 
sapiente entre o presente e as inovações da escola de hoje. De tal conúbio 
acertado entre passado e presente, as professoras da nossa entrevista indi-
reta são porta-vozes atentas. Das suas narrações compreende-se que fazer 
escola foi um momento saliente da sua vida como pessoas e como profissio-
nais. Não é possível separar a vocação para o ensino, de carácter pessoal, da 
missão de carácter social. Permanece a convicção segundo a qual o ensino 
faz o melhor para alcançar fins de alto nível.

Estas professoras comunicam algo de grande e belo que parecia ter 
deixado de existir na escola italiana e que, pelo contrário, devemos consta-
tar com gratidão que existe e que, para quem quer ouvir, sabe dizer muito. 
Trata-se de algo que afunda as suas raízes no método Pizzigoni, um método 
verdadeiramente italiano, no sentido da forte carga emotiva, afetiva, com-
participada e de constante aprofundamento profissional que nele encontra-
mos. A criatividade que se sugere para a Rinnovata residia no espírito ativo 
e incansável de Giuseppina Pizzigoni, mulher sem nenhuma veia de prose-
litismo e de demagogia, mas com um forte sentido de identidade nacional, 
com um sentimento incomum de pertença cultural e com uma profunda 
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sensibilidade social. Na nossa professora dos primeiros anos do século XX 
italiano não há superestruturas, nem ambições de construir uma tipologia 
de modelo a apresentar como imitação e exemplo. Giuseppina Pizzigoni es-
creve: “... sem querer demonstrar a excelência de um método, que se de-
senvolva através de uma multiplicidade de meios muitas vezes artificiosos, 
este deseja que a criança cresça forte e saudável, que viva realmente como 
criança” (G. Pizzigoni 1929a, 5-6).

O que interessa é que a criança viva realmente como criança. E desse 
desafio temos hoje ainda mais consciência, empenhados em conjugar a di-
mensão ética, além de psicológica, daquele “realmente”.

A leitura estruturada dos testemunhos das educadoras nada tira ao 
significado intrínseco das várias experiências que as próprias autoras po-
deriam, em qualquer momento, representar ainda melhor ao vivo, em que 
Giuseppina Pizzigoni comunica o valor de uma cultura pedagógica num per-
curso formativo, com a qual a escola italiana se identificou profundamente.

2. A minha experiência na Rinnovata

Testemunho da educadora e diretora Sara Bertuzzi. 
A narração, originariamente datilografada em 13 laudas, 

em 1990, foi revista e subdividida em parágrafos temáticos 
em 2008.

O início da profissão e o método Pizzigoni

“Frequentei o curso de diferenciação didática, segundo o método 
Pizzigoni, em 1954, e para mim foi uma autêntica fulguração. Entrevi nos 
princípios e nas indicações metodológicas de Giuseppina Pizzigoni, como 
tinha acontecido antes para as afirmações de Maria Montessori, a possibi-
lidade de resgatar e valorizar um trabalho que eu via banalizado na prática 
corrente com as crianças. Fascinava-me sobretudo a afirmação de ambas 
quanto ao direito da criança ao respeito da própria liberdade; mas, infeliz-
mente, a realidade da escola infantil mostrava-se a mim bem distante desta 
preocupação e aplicação.
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Em outubro de 1956, fui colocada na escola infantil Rinnovata como 
assistente suplente. Naquele ano letivo fiz de tudo, de suplências a trabalho 
de secretaria, a trabalhos manuais dos mais diversificados. Aprendi muito. 
Em seguida, foi-me atribuída uma turma.

A Rinnovata era, então, um ‘paraíso’ no panorama escolar do pós-guer-
ra. A direção única primária e infantil favorecia a instauração de relações 
de participação alimentadas pelo ‘encontro’ semanal de todos: professores, 
educadores, especialistas, para uma reunião colegial onde se ilustravam as 
novas iniciativas e se verificavam os agrupamentos didáticos.

A presença de algumas turmas da Escola com cursos profissionalizan-
tes na Rinnovata, com instrumentos de laboratório, permitia formas de co-
laboração totalmente originais, como por exemplo: a reparação de brinque-
dos ou a preparação de material que os jovens faziam com entusiasmo para 
‘os mais pequeninos’ da escola, os quais, por sua vez, os recompensavam 
com desenhos e palavras de agradecimento ditadas às educadoras.

Os jovens dos quintos anos preparavam o terreno no canteiro destina-
do ao jardim infantil, em âmbito experimental.

A empresa agrícola (chamada agrária) representava o lugar privilegia-
do onde fazer experiências e atividades, lugar de aprendizagem, colabora-
ção e oportunidades educativas sempre novas para as crianças e para as 
educadoras.

O responsável da empresa agrícola, o senhor Arturo Marmieri, tornou-
-se o nosso segundo interlocutor. O primeiro ficou, sempre, o diretor Emilio 
Bernasconi, homem dotado de grande intuito pedagógico e de grande as-
cendência que exercia com sabedoria, para manter o clima de entusiasmo e 
de constante renovação que caracterizava a escola.

Ainda recordo o seu braço levantado em sinal de atenção e as crianças 
que corriam para ele, de qualquer canto do pátio e do jardim, para o campo 
de jogos, para o ouvirem. Recordo a sua voz que anunciava a todos, ao altifa-
lante, uma excursão, uma notícia importante ou dava um conselho.

O carrinho de areia como nova fonte de expressão

Um dia chamou-me para me mostrar um carrinho composto por uma 
banheira contendo areia e uma base por baixo. Gostei muito e elogiei-o. Ele, 
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com uma ponta de decepção na voz, disse-me: ‘Quere-lo? Aqui, na escola pri-
mária, não interessa a ninguém. Usa-o na tua turma’.

Aquele carrinho representou uma mina de possibilidades educativas. 
Do simples uso manipulativo ao de construção e representação de lugares, 
ambientes, cenas de fatos reais ou de histórias inventadas, com a utiliza-
ção de material reciclado ou apanhado no jardim e de personagens e coisas 
construídas com materiais diversos modelados com plasticina ou barro pe-
las próprias crianças.

A areia permitia que as crianças fizessem jogos de manipulação, expe-
riências criativas e possibilidades liberatórias para o investimento simbóli-
co que o uso de certos materiais autoriza.

Os problemas de regulação do seu uso não foram poucos; mas foram 
largamente compensados pela riqueza das possibilidades educativas já ci-
tadas mais aquela de poder realizar uma atividade de pequeno grupo, qua-
tro ou cinco crianças, que engloba capacidade projetual e de execução com 
alternância da criança-guia.

Um outro carrinho que continha todo o equipamento necessário para 
a atividade pictórico-expressiva tinha sido posto à disposição pelo diretor. 
Calhava ver o carrinho ‘viajar’ de uma sala de aula para outra da escola pri-
mária. Isto evidenciava o empenho posto em tentar percorrer estradas ino-
vadoras, em resposta às necessidades das crianças.

A prática educativa: espaços e materiais

Quanto ao plano da prática educativa, as muitas dificuldades provi-
nham do número elevado de crianças inscritas: trinta e cinco nos primeiros 
anos, até chegar, por disposição municipal, a cinquenta nos últimos anos da 
minha permanência na Rinnovata. E pensar que, para Giuseppina Pizzigoni, 
como lembrava Piera Parmigiani, o número de crianças não deveria superar 
os vinte, e nisto o pensamento da professora milanesa aproximava-se do de 
Maria Montessori.

Naqueles anos, não havia tempos predispostos para a presença de edu-
cadoras e os horários na Rinnovata eram contínuos, das 9h às 16h30.

O orgânico do pessoal previa duas educadoras, uma por turma, mais 
uma educadora suplente para as suplências, os trabalhos de secretaria e a 
assistência a atividades particulares.
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Com grupos tão numerosos, punha-se o problema da irrequietude e da 
barulheira, bem como o do respeito pela criança.

Já antes me afastara dos meios coercivos e das posturas impostas, 
como por exemplo, as mãos no ar, as mãos cruzadas e coisas do género que 
eram usadas em qualquer lugar para obter silêncio. Adotei uma modalidade 
de chamada de atenção que solicitava, nas crianças, um exercício de auto-
controlo: ‘Meninos, quietos’, no modelo do que Maria Montessori sugeria: 
‘Crianças, silêncio’. O convite a parar instantaneamente requeria uma to-
mada de consciência de todas as partes do corpo para as poder controlar.

Cada manhã, dedicava-se um pouco de tempo a exercícios de ginástica 
no chão, com as propostas de relaxamento simples e graduais tomadas do 
método Franellich. Tendo-se distinguido na prática e na difusão da educa-
ção com o movimento e com a dança, Ada Franellich, nascida em Trieste, 
em 1906, tinha conhecido o método na Escola Hellerau-Laxenburg, perto de 
Viena, uma instituição famosa pelos princípios inspirados numa pedagogia 
do movimento, pensada como educação global do indivíduo.

O pavilhão da escola infantil não tinha grandes espaços, mas todas as 
alas tinham a sua função. O salão central circular tinha muitíssimas: a rít-
mica, o canto, a ginástica, as representações do teatro de fantoches, as refei-
ções, a sesta depois do recreio, que se fazia no jardim, em todas as estações 
do ano e sempre que o tempo o permitisse.

Cada turma tinha o seu vestiário, que permitia deixar tempo à vontade 
para cada criança adquirir autonomia ao vestir-se e despir-se, desabotoar-
-se e abotoar-se, desatar e atar, ajudando-se reciprocamente naquelas ativi-
dades, chamadas na época de vida prática, tão recomendadas por Pizzigoni 
(1929a, 12).

Uma pequena ala foi equipada como sala de jogos. Inicialmente, era um 
oásis tranquilo e consolador para as crianças que tinham dificuldade de in-
serção e, em seguida, para todas, tornou-se um espaço privilegiado onde 
dedicar-se a jogos sobretudo projetivos, que ofereciam à educadora que ob-
servava muitos elementos de estudo e de conhecimento da criança.

As salas de aula estavam organizadas em grupos de mesas com muitas 
atividades, como o desenho, a pintura em cavaletes, o recorte, a modelagem. 
Os materiais eram variados, como as pérolas, os mosaicos, as construções, as 
aldeias e muito ainda estava à disposição das crianças. Utensílios e materiais 
estavam guardados em armários abertos, em prateleiras à mão das crianças.
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O corredor em frente da sala de aula era utilizado para as grandes 
construções em cima de tapetes.

A preparação das mesas para o trabalho e a sua arrumação eram feitas, 
à vez, pelas crianças, tal como a preparação das mesas para as refeições. 
Instaurava-se, assim, um mecanismo de turnos das tarefas.

O momento da escolha da atividade era importante. Indicava-se, por 
gestos, em silêncio, cada criança, tendo o cuidado de dar, anteriormente, 
uma motivação acerca do critério de escolha ou confiando-se a pequenos 
truques brincalhões sempre bem aceites pelas crianças.

Se algumas não encontravam lugar no espaço destinado à atividade es-
colhida, selecionavam outra, sabendo que poderiam ter acesso àquela prefe-
rida, assim que houvesse disponibilidade.

As crianças inseguras eram encorajadas, apoiadas, aconselhadas e 
deixadas em liberdade de não escolherem até terem, espontaneamente, ex-
pressado um desejo ou revelado um interesse.

Decerto não era simples passar de um grupo ao outro, para ouvir, con-
fortar, dar as indicações essenciais do uso do material, defender as mais 
necessitadas, evitando interferir, influenciar o gosto da criança, como tinha 
dito Pizzigoni (cf. 1929a, 5 e 16) a propósito do desenho espontâneo.

Pensamento, imagem e representação

Todos os trabalhos eram valorizados, do gatafunho ao desenho mais 
expressivo e rico de elementos, da bolinha de plasticina ou barro à repre-
sentação tridimensional de personagens ou cenas, do recorte mais desor-
denado à composição mais precisa e mais lógica, do fio de pérolas enfiadas 
apenas como simples exercício-jogo ao fio que revelava uma intenção de-
corativa precisa, da junção de poucos elementos de aldeias e construções 
à composição de paisagens vastas e articuladas, pensadas com referências 
precisas à realidade ou ao mundo imaginário.

Eu procurava induzir a criança a falar, a contar o seu trabalho, trans-
crevendo fielmente os seus textos em folhas de papel ou atrás das folhas de 
desenho. O pai de uma criança, o pintor Sambonet, tinha-nos feito notar a 
inoportunidade, mesmo sob o perfil estético, de escrever nome, data e tema 
juntamente com o desenho da criança.
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Ao início, os textos das crianças eram meros elencos, depois, pouco 
a pouco, passaram de frases simples a frases mais amplas, com complexi-
dade sempre maior, até chegarem a concatenações de frases coordenadas 
e subordinadas. Assim, os vários aspetos da linguagem, do semântico ao 
morfológico, do sintático ao lexical, eram espontaneamente elaborados 
através da língua falada a nível individual, de pequenos e de grandes gru-
pos. Evidenciavam-se as carências e as dificuldades, podendo prever-se 
intervenções miradas nas recorrentes, e mais apropriadas, situações quo-
tidianas, como na preparação para sair, para a mesa, para dormir, para as 
pausas.

Havia uma regra que consistia no seguinte: nenhum trabalho era des-
feito, sobretudo se realizado em plasticina ou em barro, sem primeiro rece-
ber a autorização do executor ou dos executores.

A estruturação do tempo na conversação, no calendário e no jornal

A conversação representava, sobretudo de manhã, um momento de co-
nhecimento e acolhimento recíprocos e de troca de experiências sobre ‘algo 
vivido juntos’ (cf. G. Pizzigoni 1929a, 7), como diz Pizzigoni, ou um interes-
se, um episódio mesmo afetuoso partilhado. Também nestes momentos, a 
necessidade de conter a irrequietude induziu-nos a procurar posturas mais 
idôneas – sentados no chão, quase em semicírculo – e as estratégias mais 
adequadas – por turnos – com a perspectiva de uma conquista da sociabili-
dade, em respeito recíproco, em saber esperar pela vez e, às vezes, em saber 
renunciar ou, pelo menos, adiar.

Os dias estavam sempre cheios de acontecimentos. À tarde, antes de 
deixar a escola, ganhei o hábito de repetir oralmente com as crianças o que 
tinha acontecido durante o dia. Já na altura utilizava recortes de jornal que 
davam notícias de interesse comum. Nasceu a ideia de também nós escrever-
mos um jornal.

No primeiro ano foi ocasional, frequente, mas não sistemático. No ano 
seguinte tornou-se diário, escrito à máquina em tiras com cadência semanal 
e completadas por desenhos. O jornal ficou ligado ao calendário mensal já 
adotado, anteriormente, utilizando folhas de blocos idênticos para marcar 
o dia. As tiras semanais eram reunidas nas pastas dos meses e era muito 
interessante as crianças descobrirem que, às vezes, era necessário dividir 
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a semana; dado que o mês acabava muitas vezes num dia a meio da sema-
na, evidenciava-se a necessidade de dividir a tira relativa e colocar as duas 
partes, uma na pasta do mês que tinha terminado e a outra na do mês que 
tinha iniciado.

Assim, a ideia do tempo cronológico e das suas subdivisões era inseri-
da na prática quotidiana da construção do calendário, isto é, arrancar e co-
lar a folha do dia passado, quase um rito da manhã, reservado, por escolha 
de todos, a quem voltava depois de uma ausência. Em seguida, procedia-se à 
leitura do dia: ‘Hoje é dia 5 de fevereiro, segunda-feira’.

Seguia-se um momento de divertimento e de jogo com os advérbios 
‘ontem, anteontem, amanhã, depois de amanhã’, sobre os nomes dos dias 
da semana, sobre os verbos entre passado e futuro. A leitura do nome dos 
santos, das recorrências e das festividades permitia-nos dar os parabéns a 
todos e aproximarmo-nos menos artificiosamente a temas e motivos reli-
giosos e cívicos.

A relação entre tempo cronológico e tempo meteorológico contextua-
lizava-se através da experiência diária de exploração e observação do am-
biente e da oralidade. De resto, tentar repensar ao fim do dia o que tinha 
acontecido, requeria uma memória fiel e sequencial e um esforço, mesmo 
que elementar, de síntese.

O exemplo dos grandes artistas para a educação estética

Para ilustrar as estações, escolhi reproduções de quadros de autor. 
‘Somente o signo artístico educa o sentido estético’ (cf. G. Pizzigoni 1929a, 
23), defende Pizzigoni. Usei as obras de arte em circunstâncias diferentes, 
para assinalar acontecimentos e recorrências, para induzir a inventar e a 
contar histórias. A este propósito, foi montado um painel para essa função.

A distinção entre histórias verdadeiras e histórias inventadas, intro-
duzida gradualmente, impelia as crianças a diferenciarem o real do irreal, 
o provável e o possível do improvável e do impossível, sem sobrecarregar 
nem um nem o outro dos aspetos da experiência infantil. O concreto e o 
fantástico caminham juntos, sem causar ruturas ou ânsias, tendo sido abo-
lida a palavra ‘mentira’ juntamente com as palavras ‘castigo’ e ‘mau’ (cf. G. 
Pizzigoni 1929a, 23).
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A preocupação de evitar juízos morais e tentar pôr-se sempre da par-
te da criança reentrava no empenho prioritário do respeito que implica o 
conhecimento.

Quantas vezes, infelizmente, o adulto pensa que frases que exprimem 
apenas projeções de medos ou desejos são mentiras.

Giuseppina Pizzigoni recomenda que a criança cresça com os ‘sinais do 
observador’ (G. Pizzigoni 1929a, 6). A observação era um dos aspetos pre-
dominantes do trabalho educativo e da educação intelectual (cf. G. Pizzigoni 
1929a, 14). Observação do ambiente exterior e interior e, em particular, do 
ambiente natural e das suas modificações. Procurar, cada dia, as novidades 
e as surpresas era um jogo prazenteiro em que a curiosidade e o interesse 
alimentavam o espanto, a maravilha e a alegria da descoberta. Saía-se com 
os cestos para apanhar material do jardim. Ramos, folhas, bagos, seixos e 
tantas outras coisas enchiam os cestos, mas também os bolsos das crianças 
guardavam muitos tesouros.

Todo o material era colocado ‘na nossa mesa’ para as operações suces-
sivas de diferenciação, classificação e seriação, ou na base do carrinho de 
areia para a construção de paisagens ou para a ambientação de histórias.

‘Servir-se do material do jardim’ é o que pede Giuseppina Pizzigoni. Foi 
para utilizar ao máximo todas as possibilidades de experiências manipula-
tivas, perspectivas, cognitivas e linguísticas que foi atribuído a um grupo de 
mesas a função de canto das ‘coisas do jardim’ apanhadas ou agrupadas a 
partir de experiências de germinação, da pequena jardinagem e da criação 
de bichos-da-seda. O canto era completado por um equipamento, muitas ve-
zes reciclado, composto por bandejas de várias dimensões, caixas divididas 
em vários compartimentos, algumas transparentes, tigelas, pires, algodão 
hidrófilo, pequenos utensílios e regadores.

Às vezes, dos bolsos das crianças saíam exemplares de material apa-
nhado no jardim, já selecionado em função de relações identificadas por 
cada criança, como seixos grandes e pequenos, pesados e leves, lisos e rugo-
sos, ramos compridos e curtos, grossos e finos. Sinal evidente de que, como 
escreve Pizzigoni, ‘cada indivíduo cria uma regra para si na aprendizagem, 
mesmo que siga uma ordem ao aprender’ (G. Pizzigoni 1931, 32).

Era possível incentivar e valorizar as relações desejadas pela experi-
ência pessoal, ‘a experiência das coisas e do seu valor intrínseco e relativo’ 
(G. Pizzigoni 1929a, 6), reveladoras dos conhecimentos perceptivos que a 
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criança ia espontaneamente acumulando, e oferecer oportunidades de veri-
ficação e consolidação sucessivas.

Preparar as condições para induzir a criança à verdade

Procedendo com a diferenciação do material apanhado, dando a máxi-
ma atenção aos relevos das crianças, podiam perceber-se quais os elemen-
tos úteis a estimular confrontos, novas relações e correlações e identificar 
níveis de desenvolvimento alcançados e incertezas, predispondo propostas 
distintamente finalizadas.

Predispor no sentido de refletir, repensar, prever todas as possíveis 
finalizações contidas no próprio material e o modo correto de proceder na 
estimulação. Uma espécie de autoformação e autoatualização que andava 
pari passu com o estudo das etapas evolutivas infantis e com a recuperação 
constante de uma dimensão de globalidade e concretude própria das crian-
ças, não separada da flexibilidade e da fantasia aberta, sempre, a todos os 
seus possíveis contributos. Difícil, certamente, mas não impossível.

O jardim e a empresa agrícola, ricos em plantas e arbustos com carac-
terísticas diferentes, ofereciam inúmeras possibilidades de descoberta, ob-
servação e experiência que levavam a criança a perceber o ciclo recorrente 
das estações, as transformações de botões em folhas, flores e frutos com as 
respetivas correlações temporais, meteorológicas e cronológicas, evitando 
antecipações e suscitando admiração e respeito por todos os seres vivos.

‘Saber esperar’, conceito tanto amado por Pizzigoni, tão difícil para o 
adulto, aprendia-se na Rinnovata.

O tempo não bastava para seguir todos os acontecimentos da empre-
sa agrícola: a chegada dos novos animais, os nascimentos, as cultivações 
das crianças da escola primária e o cuidado do horto, a tosquia das ove-
lhas, a observação silenciosa das abelhas, a colheita e a recuperação de um 
enxame. A excecionalidade do acontecimento reunia todas as turmas e às 
crianças era reservado o melhor lugar, tal como Pizzigoni quisera a criança 
no centro, isto é, no ‘coração’ da escola. Muitas vezes os acontecimentos da 
empresa agrícola tornavam-se o tema das atividades expressivas das crian-
ças. O interesse e o entusiasmo alimentavam o ‘impulso emotivo’ que, unido 
à certeza da aceitação e valorização de qualquer trabalho, desbloqueava, 
por vezes, temores, relutâncias e inibições. O esforço constante era criar um 
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clima de confiança, respeito, valorização e apoio. Por este motivo, em três 
anos, a evolução dos esquemas do fantoche, do animal, da casa, da árvore, 
o enriquecimento cromático e figurativo, a passagem do desenho por elen-
cos ao desenho de narração, analogamente, com o recorte e a modelagem, 
tudo isto andava pari passu com a construção da identidade pessoal e da 
autoestima.

Tal construção ligava-se a muitos aspetos da relação adulto-criança e 
da relação criança-criança. A emotividade e a afetividade estavam em pri-
meiro lugar na estruturação do trabalho educativo e nas reflexões induzi-
das pela observação da criança em todos os momentos da vida escolar. O fim 
era compor, com a ajuda dos pais, e com toda a cautela possível, o ‘quadro 
psicológico individual’ para tentar intervir corretamente. Para respeitar 
a dimensão de segredo e a necessidade de segurança, eu tentava dedicar, 
cada dia, alguns momentos à relação privilegiada com as crianças que apre-
sentavam distúrbios ou atravessavam períodos de dificuldade. No cesto dos 
brinquedos punham-se as coisas trazidas de casa. O investimento afetivo era 
alto. Muitas vezes eram autênticos objetos transacionais de que as crianças 
menores ou as mais perturbadas não conseguiam separar-se. Era sinal de 
crescimento e de adaptação quando, durante o ano, acontecia colocarem-
-nos no cesto.

Introduzi um boneco de peluche como ligação entre mim e as crianças. 
Era Spirimpolo, um macaquinho com olhos azuis, que tinha uma longa his-
tória para contar e que se prestava a tornar-se o amigo que fazia parte da 
vida da escola. Para alguns era até o confidente. Às vezes, diziam-lhe o que 
não teriam dito a ninguém, inclusive a mim.

O teatro dos fantoches e a rítmica

A escola primária tinha a seu cargo um belíssimo teatro de fantoches 
mandado construir de propósito pelo diretor. Solicitada pelo diretor, pre-
parei algumas cenas e escrevi alguns roteiros. Eu e as minhas colegas em-
penhámo-nos muito no que era uma experiência totalmente nova. Tinha 
recebido algumas indicações durante o curso Pizzigoni, tinha visto impro-
visar e, por conseguinte, banalizar muitas vezes um instrumento tão rico de 
potencialidades educativas, das intelectuais, linguísticas, morais e sociais 
às estéticas.
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O teatro dos fantoches tornou-se, em seguida, uma das atividades às 
quais me dediquei com grande paixão.

Por alguns anos, veio à escola, uma vez por semana, mandada pela ad-
ministração municipal, uma educadora diplomada em piano para ensinar 
‘educação rítmico-musical e canto’. Podíamos, então, participar, nós tam-
bém, com jogos rítmicos, na festa de fim de ano, juntamente com as crian-
ças da escola primária, tal como acontecia com a festa das despedidas aos 
jovens dos quintos anos.

Posteriormente, tendo vindo a faltar este apoio e tendo eu entretanto 
frequentado um curso de educação musical ministrado pela prof.a Bruna 
Monti, curso que respondia, nas linhas didáticas, ao indicado pelo método 
Pizzigoni, procurei adotá-lo no meu grupo.

Para educar a escuta, alimentando a fantasia, propunham-se breves 
trechos musicais, geralmente de carácter descritivo, convidando depois as 
crianças a dizerem o que tinham pensado ou sonhado.

Seguindo as indicações transmitidas oralmente por Pizzigoni à menina 
Parmigiani (cf. P. F. Nicoli 1937, 7), discípula sua, na escola não se ensinavam 
poesias de cor. Liam-se em concomitância de fatos e circunstâncias, escolhi-
das com cuidado, eliminando até partes das poesias dos grandes poetas ina-
cessíveis às crianças. Eu costumava dizer às crianças que a poesia é como 
uma música que deve ser ouvida em silêncio com grande atenção. Aqueles 
eram raros momentos de profunda intensidade. Mas o sentido da poesia es-
tava presente mesmo quando, durante os passeios no jardim, parávamos 
para contemplar as nuvens, o voo dos pássaros, as sombras das árvores. 
Comentava-se juntos e jogava-se ao faz de conta. A poesia estava presente 
nas imagens líricas usadas muitas vezes pelas crianças ao ilustrarem oral-
mente os seus trabalhos.

De vez em quando, faziam-se saídas no bairro: para ir ao mercado, à 
estação dos comboios, com passeios de ginástica, como os tinha chama-
do Pizzigoni, e fazendo excursões de fim de ano nos parques de Monza e 
Lambro.

A educação intelectual e para os valores

Para favorecer a fantasia, unida ao esforço de estruturação do pensa-
mento, no fim do ano letivo propunha aos mais velhos que escolhessem per-
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sonagens e objetos, entre os trabalhos em barro, e os pusessem em relação 
entre si, inventando histórias e construindo ambientes. A escolha solicita-
va o procedimento lógico que respeitava as relações causais e temporais. 
Quando a proposta era aceite por um pequeno grupo, o comentário e a troca 
de opiniões entre as crianças levavam a modificações e ajustes. Às vezes, 
chegava-se a resultados de um certo relevo.

A educação para os valores nascia, sem distorções e artifícios, de si-
tuações vividas e das escolhas didáticas, repensadas e discutidas com as 
crianças. O bom, o verdadeiro e o belo manifestavam-se como conotações 
de atitudes e comportamentos, como indicadores de escolhas a identificar e 
a perseguir. Além disso, concretizavam-se na busca de objetividade e, tam-
bém, da capacidade de relativizar em relação a pontos de vista diversos e 
como treino para saber identificar valências e significados nos aconteci-
mentos diários.

A educação do espírito de religiosidade, como Pizzigoni costumava di-
zer, em Le mie lezioni [As minhas aulas] (cf. G. Pizzigoni 1931, 77-84), adap-
tava-se à experiência, em contato com o mundo natural e com a propensão 
a projetar-se num sentimento cósmico de alegria participada precisamente 
pela criança. Uma espécie de cântico confiante das criaturas que se mani-
festava também na oração espontânea da manhã, com a narração bíblica 
da criação, oportunamente integrada com elementos evolucionistas e livre 
de tudo o que podia criar ânsia e medo, ou era demasiado dogmático e dou-
trinal para ser proposto às crianças, como o pecado original, o inferno, o 
diabo. O mesmo acontecia com a narração evangélica, sempre ilustrada por 
reproduções de quadros de autor encontradas com alguma dificuldade nos 
meus primeiros anos de escola. Já na poesia e no mistério de Natal estava 
contida a mensagem cristã de ‘Jesus vindo ao mundo, porque quando fosse 
grande, deveria ensinar os homens a serem bons’. Reconduzir a figura de 
Jesus à essencialidade do seu significado histórico-pedagógico, libertando-a 
de atitudes confessionais, parecia-me responder mais aos métodos da psi-
cologia moderna infantil e às instâncias de uma escola laica.

Tentaram-se pequenas estratégias e introduziram-se inovações ao 
longo dos anos. Algumas com finalidade projetiva, como o perguntar qual 
era o ponto preferido depois das narrações, o uso do teatro dos fantoches 
à disposição das crianças, a escolha dos tecidos para se camuflarem, que 
incluíam mantos e casacas, com diversas maneiras de abotoar e atar para o 
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exercício da manualidade e para a conquista da autonomia. Outras estraté-
gias estimulavam o interesse e a fantasia, como quando se variava a entrega 
da resposta após a chamada, e se adotava o nome das flores, da fruta, dos 
animais, tornando vivaz um momento repetitivo, como a preparação con-
junta do equipamento para a utilização do material de recuperação e para 
fazer buracos na madeira, que consistiam em caixas que continham tecidos, 
madeiras, botões, laços, de tudo um pouco; noutras caixas havia folhas de 
madeira compensada fina e serras para fazer orifícios.

A memória pedagógica de Pizzigoni

Esta crônica comprida não esgota certamente todos os aspetos e as 
questões do problema metodológico e do trabalho educativo. As dificul-
dades, as dúvidas, os desencorajamentos foram tantos. Houve insucessos 
e consequentes ajustes, todavia, da experiência que tentei contar, tirei um 
grande enriquecimento profissional e humano, pelo qual estou grata à 
Rinnovata e a Giuseppina Pizzigoni.

Em 1963, a direção central decidiu agregar a escola infantil da Rinnovata 
à direção de outra escola infantil, primeiro situada muito longe, e posterior-
mente decidiu agregá-la à direção da nova escola infantil de Via Castellino 
da Castello, n.° 8. Acabou, assim, por quebrar-se a unidade de intenções e de 
operatividade que tornava entusiasmante trabalhar na Rinnovata.

Já a aposentação, em 1962, do diretor Bernasconi tinha causado uma 
notável desorientação. As colegas da escola infantil tinham-se, entretan-
to, transferido para outro lugar. Os últimos anos passaram-se com gran-
des dificuldades. Continuar, entre vínculos, obstáculos, pressões, na linha 
adotada até então, tornou-se praticamente impossível. Em junho de 1966, 
pedi transferência para a escola infantil na Via Valdagno, onde a diretora, 
a Senhora M. B., tentava introduzir algumas inovações para tornar o am-
biente e a atitude educativa mais conformes aos princípios de Giuseppina 
Pizzigoni. A Senhora B. provinha da escola infantil na Via Stratico, escola di-
rigida, por muitos anos, por Piera Parmigiani, aluna de Giuseppina Pizzigoni 
na Rinnovata e citada por Pier Francesco Nicoli na conferência sobre La 
scuola Rinnovata e la prima educazione dell’infanzia [A escola Rinnovata e 
a primeira educação da infância], de 21 de maio de 1932. Piera Parmigiani 
tinha recebido diretamente de Giuseppina Pizzigoni as últimas indicações 
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pedagógico-didáticas que transmitiu, depois, às alunas dos cursos de dife-
renciação didática e às educadoras da sua escola”.

3. A uma cachopa querida e caprichosa

Testemunho de Pierina Boranga comunicado em 1970, 
centenário do nascimento de Giuseppina Pizzigoni. O texto 
aqui transcrito é fiel ao original. Onde foi possível, foram 

acrescentadas referências bibliográficas.

Giuseppina Pizzigoni estava presente em Belluno, em 
outubro de 1934, na inauguração da Escola primária 

“Gabelli”, filiação da Rinnovata de Milão 
(P. Boranga 1952 e 1962).

P. Boranga nasceu em Belluno, em 1891, e morreu em 1983; 
foi diretora das Escolas primárias de Belluno, onde, em 

algumas turmas, promoveu a aplicação integral do método 
Pizzigoni (cf. Associação para a difusão do método Pizzigoni 

1931 – IX, 30). Escreveu vários textos para crianças 
(cf. P. Boranga 1925 e 1971).

No escrito que aqui transcrevemos, P. Boranga recorda a 
admiração de Giuseppina Pizzigoni por Anna Kuliscioff, 
cujo verdadeiro nome era Anja Rosenstein, nascida na 

Crimeia, entre 1853 e 1857, e falecida em Milão, em 
1925. Anna Kuliscioff, amiga de Andrea Costa e depois 

de Filippo Turati, continua a ser recordada como figura 
relevante do mundo intelectual socialista de Milão. 

Empenhou-se a favor da emancipação feminina e das leis 
protetivas da mulher trabalhadora. Em 1901, em tutela 
do trabalho infantil e feminino, elaborou a lei Carcano 

apresentada ao Parlamento pelo Partido Socialista com 
Turati (cf. http://www.fondazioneannakuliscioff.it/anna.

htm, 2008). A menção de P. Boranga ao sentimento de 
estima de Giuseppina Pizzigoni por Anna Kuliscioff bem 

se compreende na fisionomia iluminada da professora que 
como heroína, com coragem e constância, se dedicava, como 
mulher, à causa que visava a realização da escola justa para 

a criança.
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Prolegômenos a uma nova ideia de escola

“Neste resto de estação, quem está no campo vê as pessoas, como num 
ritual, a descascar feijão, os nossos belos feijões, lisos, redondos e desenha-
dos, que tanto bem fazem à nossa alimentação. Foi precisamente esta cena 
bucólica que despertou em mim uma lembrança distante da minha vida es-
colar na cidade de Milão.

Participava eu num encontro de professores. Ainda estávamos à espe-
ra do começo quando, entre outras pessoas, entrou uma senhora alta, com 
óculos, porte distinto, nobre e quase altivo.

Percebi logo, entre os que estavam perto de mim, algumas piadas irô-
nicas, mas escondidas, dirigidas à senhora que respondia às saudações com 
expressão desdenhosa, sinal de aceitação do ambiente, que ela sabia ser-lhe 
decididamente hostil.

Quem era?
Me disseram depois. Era a fundadora de uma escola onde se ensinava 

as crianças a descascarem feijões e se ria: era Giuseppina Pizzigoni.
Nessa altura era uma coisa estranha, pois na sua escola dava-se igual 

importância às disciplinas de ensino e ao trabalho, inclusive o de jardina-
gem: da semente à utilização do produto, como no caso da descascadura, 
operação considerada inconveniente para a seriedade da escola e, também, 
ridícula.

Na conceção de uma nova forma de educação, Giuseppina Pizzigoni es-
tava evidentemente fora do seu tempo e sofreu as consequências, porque 
punha agitação no andamento habitual e tranquilo do modo de ensinar a ler, 
a escrever e a contar.

Convém darmos um passo atrás para perceber o caso.
Era 1890, Giuseppina Pizzigoni, muito jovem, tendo nascido em 1870, 

era professora suplente.
Ser suplente significava não ter uma turma própria, e estar ao dispor 

da direção da escola para tarefas várias e suplências.
Todos os dias, Pizzigoni tinha uma pasta de trabalhos de casa para cor-

rigir. Composições pré-estabelecidas, onde qualquer pessoa as teria podido 
substituir pelas próprias ideias e forma expressiva, escreve ela em Storia 
della mia esperienza [História da minha experiência].

‘Meu Deus, que seca!’, respondeu um dia, ‘e a professora’ que lhe dava a 
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pasta com os trabalhos de casa, replicou ‘com tom irritado e decidido’, ‘– Se 
não tem vontade de cumprir o seu dever, fique em casa. – Eu fecho o tinteiro 
vermelho, acabado de abrir, pouso a pena que tinha na mão, levanto-me e 
dirijo-me à saída. – O que está a fazer? – Volto para casa! – E saio. Passo pelo 
gabinete da diretora: ‘Senhora Diretora, volto para casa porque não tenho 
vontade de corrigir trabalhos de casa todo o dia! – E ela, compreensiva: Mas 
assim vou ter de dar-lhe uma nota em vermelho! Fique, fique na escola! – 
Não: marque a nota que quiser, mas o meu aborrecimento supera qualquer 
outro sentimento – E fui.

Aquela diretora, no final do ano, dá-me uma poesia sua musicada, com 
a dedicatória: A uma cachopa querida e caprichosa’ (G. Pizzigoni 1946, 13).

Não eram caprichos, mas sofrimento e desconforto pela pedantaria 
monótona da vida escolar em contraste com o seu feitio.

O espírito artístico da professora Pizzigoni

Tinha uma tendência apaixonada pelo teatro, na altura dominado pe-
los últimos românticos e pela necessidade de viver em contato com os en-
genhos eleitos: por exemplo, Anna Kuliscioff, que a acompanhou no período 
evolutivo mais delicado do seu espírito.

‘A minha vocação era a arte dramática ou a arte didática?’, perguntava-
-se. ‘Era a arte e a vontade vitoriosa da minha mãe soube orientar a minha 
vocação para a arte na direção da escola, eis porque quis a arte na escola e, 
na escola, me senti uma artista’ (G. Pizzigoni 1946, 15). Este era um ponto 
claro e luminoso que fez viver em festa tantas crianças nas suas primaveras. 
Tinha inclinação para a arte, mas pensou também na ciência. ‘O nome que 
dei à minha escola diz claramente: Rinnovata secondo il metodo sperimentale 
[Renovada segundo o método experimental], que quer dizer escola onde se 
fala pouco, mas se experimenta o que está à nossa volta, para ter disso um 
conhecimento claro, mas se experimenta também o que está dentro de cada 
criança, para a ajudar a autodescobrir-se, para que, ao crescer, se sinta intei-
ramente ela própria: um empenho enorme a traduzir na prática, sem falir!’
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Quando a cultura está distante da ciência

Ao início, Giuseppina Pizzigoni não tinha publicações que pudessem 
documentar a inspiração didático-científica de onde retirar a sua experiên-
cia, por isso a cultura oficial duvidou do seu valor.

Mas homens de experiência e de grande cultura, como o neurólogo 
E. Medea, o psicólogo Zaccaria Treves, os cientistas Temistocle Calzecchi 
Onesti e Oreste Murani, além do industrial Ercole Marelli, a editora Paravia, 
tiveram confiança nela e tornaram-se seus amigos, conselheiros e defenso-
res econômicos da sua obra.

Após anos de prova da praxe, Giuseppina Pizzigoni tornou-se titular e 
obteve uma turma pela primeira vez.

Adorou imediatamente a turma ingénua e vivaz.
‘Lembro-me de uma menininha medrosa e tímida que no estrado alto 

à frente do quadro permanecia com a cara colada a ele, tal era o seu terror 
de estar no estrado, e não havia maneira de obter dela nem uma palavra 
escrita no quadro, nem uma palavra de resposta. Eis o que me veio à mente 
como remédio.

Pedi ao contínuo que me desse um escadote, levei a turma para o pátio 
arborizado e mostrei às crianças como se apoia um escadote a uma árvore 
para se poder subir. Eu fui a primeira a subir e a descer para mostrar que 
não havia nenhum perigo nesse exercício.

Então, convidei as crianças a subirem, uma à vez, ao escadote; quem 
queria ser a primeira. Todas conseguiram subir...

‘O relatório que a Diretora fez de mim naquele primeiro ano dizia: 
Professora inteligente, mas muito estranha’ (G. Pizzigoni 1946, 14).

Com a experiência aumenta nela o interesse pela turma: ‘... porém, dou 
aulas à minha maneira.

Os meus alunos cantam, e já antes fazia cantar, para espanto da minha 
diretora, o Hino de Trento! Introduzi o teatro na escola e eu recitei com os 
meus alunos. Introduzi trabalho variado na escola... o Inspetor escolar de 
então conseguiu que eu obtivesse um atestado de mérito e um prêmio em 
dinheiro do Ministério (L. 30)’ (G. Pizzigoni 1946, 14); a razão do prêmio era 
ter introduzido o trabalho manual às suas custas.

Estes são os primeiros parágrafos de uma obra que será orquestrada 
com um crescendo sempre mais complexo e harmonioso.



Narrações e interpretações   |  165 

Às turmas da primária, Giuseppina Pizzigoni unirá mais tarde a Escola 
com cursos profissionalizantes, agora preparatória, com os laboratórios, a 
empresa agrícola, a escola primária, o jardim de infância das crianças.

A orquestração didática deste tipo de vida com exigências diversas re-
queria proteção, ajuda e harmonia de intenções por parte de todos, mas, 
como sempre acontece a quem abre um caminho novo, Giuseppina Pizzigoni 
encontrou consideráveis obstáculos, críticas e indiferença, quase nunca ho-
nestas e conscientes, à sua atividade.

A experimentação dos fatos

A Rinnovata é escola viva, escreveu o neurólogo prof. E. Medea, porque 
educa para a vida, na vida, mediante a vida (cf. E. Medea 1939-XVII, 5-15).

Mas inclui sempre força nova, acrescentamos nós, porque o verdadeiro 
ator, na escola de Giuseppina Pizzigoni, é sempre a criança que traz o fer-
mento daqueles valores que devem ser promovidos na comunidade escolar.

Giuseppe Lombardo Radice visitou a Rinnovata quando era diretor ge-
ral das escolas primárias. Ao comentar os trabalhos de alguns alunos, da 
primeira à quinta classe, assim falou: ‘A Rinnovata, que é uma escola rica, é 
bonita como uma escola pobre’ (G. Lombardo Radice 1925, 18) do campo.

O que referi parece-se tanto com as boas coisas dos pobres. Todos as 
podem reproduzir, reproduzem-se em Milão, a maior e a mais rica cidade de 
Itália, como na mais perdida aldeia da montanha.

A Rinnovata tem um jardim, grande riqueza da cidade, mas é imensa-
mente mais rica uma escola do campo que tem à sua volta um mundo vasto 
de vegetação. É verdade, mas a escola de Pizzigoni, como de resto qualquer 
escola da cidade, também tinha um vasto mundo à sua disposição: a escola 
é o mundo, o professor é qualquer fato natural e qualquer homem. Estes dois 
axiomas foram postulados por ela como incipit dos seus programas escola-
res com o acrescento de um terceiro que explicita o método.

Significam praticamente a mesma coisa: antes de ser estudada nos tex-
tos, a geografia deve ser estudada no ambiente e através de viagens. Até a 
história se vivifica apreendendo os elementos oferecidos pelos ambientes 
humano e natural acessíveis, para em seguida desenvolvê-los e integrá-los 
no estudo.
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Nas ruas, nas lojas, nas oficinas, nos escritórios, nos campos, à beira-
-mar é possível encontrar quem ensina e impele a experimentar, experiên-
cia simples adequada às crianças.

‘A experiência simples é experiência total, isto é, não faz distinções’, 
afirma o arquiteto Isamu Noguchi. Conhecer um barco, até isto pode ser o 
mundo, até a gôndola, em Veneza, representa o microcosmo’.

Giuseppina Pizzigoni pensava exatamente assim!
Como ambrosiana fiel, somente após ter experimentado os fatos, quis 

codificar o essencial em três volumes que saíram passados anos do início 
da sua obra Linee chiare, semplici a disposizione di tutti gli educatori di buo-
na volontà [Linhas claras e simples à disposição de todos os educadores com 
boa vontade], porque é preciso ser dotado de boa vontade, para fazer escola 
como Ela nos ensinou.

Uma escola feita à medida das nossas exigências democráticas e cultu-
rais, escola ativa de que o nosso País tem muita necessidade.

Quantas delas existem atualmente?
O experimento de Giuseppina Pizzigoni morrerá?
A este ponto, seria interessante fazer um confronto entre o que há de 

novo na vida escolar e, em particular, na escola primária a partir de 1911, 
data de nascimento da Rinnovata, até aos dias de hoje, e o que já então se 
fazia por obra da fundadora.

Não é preciso estatística. Na verdade, não é um número que conta, mas 
o espírito, e o espírito da Rinnovata, quer se queira admiti-lo, quer não, foi 
como água jorrada da fonte que, após ter irrigado a superfície, se retirou 
em silêncio da visibilidade, penetrando no terreno e banhando-o com a sua 
vitalidade.

Não é por acaso que me vem à mente esta imagem. No capítulo Sogno 
[Sonho] sobre a história da sua experiência, Pizzigoni escreveu: ‘A tua estra-
da é aqui, junto ao murmúrio desta água, que te fala como já falou a outros, a 
tantos outros...; como falará por muito tempo a quem, como tu, ficar sentado 
nesta pedra a ouvir a sua voz’” (G. Pizzigoni 1946, 9).
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4. O método experimental e a formação da educadora

Testemunho da educadora Marina Salvadori, do mês de 
maio de 2008.

O método Pizzigoni como oportunidade possível para as crianças 
com deficiências

“O trabalho com crianças com necessidades educativas especiais é 
uma tarefa particular; é preciso muita disponibilidade, interesse, sensibi-
lidade e conhecimento.

As crianças com deficiências graves, com danos cerebrais, ou outras 
coisas (alterações cromossômicas, metabólicas) eram as da escola infantil 
especial da Via Capecelatro. Tratava-se de crianças que não possuíam total-
mente ou em parte a motricidade, muitas vezes alterada por causas varia-
das; a linguagem estava ausente ou era muito carente; de crianças que não 
tinham conseguido obter um conhecimento senso-motor ou perceptivo ade-
quado do mundo, as quais eram normalmente excluídas das experiências da 
vida, comuns a todas as crianças.

As hospitalizações, as alimentações particulares, como as que usavam 
a sonda, os biorritmos alterados, as várias fragilidades, fechavam muitas 
vezes essas crianças no seio da família. A mãe abandonava o trabalho para 
cuidar do filho e ambos viviam à margem de uma vida social e relacional 
suficientemente boa.

Quando fui colocada como educadora na escola municipal da Via 
Capecelatro, apreciei particularmente o que a escola oferecia em termos 
de programação, correspondente ao que hoje chamamos Plano de Oferta 
Formativa ou POF. Uma oportunidade concreta para as crianças com neces-
sidades educativas especiais e as suas famílias de encontrarem respostas às 
múltiplas necessidades de cada criança, adequadas quer no plano educativo, 
didático, relacional, quer no da saúde. Com efeito, a escola estava inserida 
na Fundação Pro Juventute Don Gnocchi e os seus profissionais (neuróloga, 
psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta da fala) integravam-se com a própria 
intervenção no projeto educativo.

Nada era deixado ao acaso, a atmosfera da escola era especial, respira-
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va-se acolhimento, disponibilidade, interesse, amor e respeito pelas crian-
ças e pelas suas famílias, com as quais se tentava partilhar um percurso 
de vida junto dos mais pequenitos, prestando atenção às competências 
específicas.

Sentia que a sorte me tinha escolhido por poder trabalhar em tal con-
texto, que para mim se tornou uma fonte rica de experiência profissional. 
Fui beber constantemente a ela nos anos seguintes e nos vários âmbitos de 
trabalho onde estive.

O trabalho na escola era coordenado por Sara Bertuzzi, diretora desde 
1968 da escola infantil municipal da Via Don Gnocchi, em Milão, onde intro-
duzira o método Pizzigoni.

Escreve Sara Bertuzzi: ‘Nas escolas Don Gnocchi e Capecelatro tive a 
sorte de encontrar dois grupos de educadoras disponíveis, motivadas, cria-
tivas. Juntas, procurámos aprofundar e aplicar, ou melhor, viver os princí-
pios de Giuseppina Pizzigoni, tentando, ao mesmo tempo, seguir a evolução 
dos tempos sem nunca perder de vista os próprios princípios’ (S. Bertuzzi 
2007a, 1).

Os princípios para a orientação da ação na escola

Como Giuseppina Pizzigoni escreverá na sua XIX lição (cf. G. Pizzigoni 
1931, 221), intitulada O meu Jardim de infância, o conceito fundamental de 
“respeitar a criança na sua personalidade” tornou-se o fulcro para o traba-
lho com crianças com necessidades educativas especiais. A frase foi realça-
da, analisada, assimilada no tempo com paciência e perseverança por todos 
nós na escola. Para nós significava respeitar a criança “em todo o caso” na 
sua personalidade, mesmo com as dificuldades presentes.

A criança é sempre uma criança, a sua evolução, as suas emoções, mes-
mo com etapas lentas e cansativas, procedem exatamente como as de todas 
as crianças e revelam-nos, às vezes com nuances, a personalidade de cada 
uma. É preciso aprender a lê-la, descodificá-la: ouvir para poder responder 
adequadamente. ‘O ambiente escolar para uma escola que queira pôr os alu-
nos em contacto com o mundo é... o mundo’ (G. Pizzigoni 1956, 33), escrevia 
Giuseppina Pizzigoni (cf. também G. Pizzigoni 1931, 24).

Nunca uma frase teve tanta força e, diria hoje, foi tão antecipadora 
para as crianças com necessidades educativas especiais, crianças até há 
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bem poucos anos fechadas em estruturas especiais. Em meados dos anos 
70, este conceito abatia realmente as barreiras arquitetônicas e culturais.

‘A escola é o mundo’ (G. Pizzigoni 1931, 9), dizia Giuseppina Pizzigoni 
antecipando os tempos. Graças aos princípios partilhados e ao método da 
Rinnovata introduzido pela diretora Sara Bertuzzi nas duas escolas a seu 
cargo, também a nossa se abria ao mundo.

Cada decisão na escola era tomada colegialmente, tentando avaliar 
sempre todos os aspetos para que não se fizessem escolhas inadequadas ou 
não produtivas para as crianças.

Foi feita uma geminação entre as crianças de ambas as escolas com 
encontros programados a cadência alternada, semanal, mensal ou, para al-
gumas crianças nossas, uma manhã passada na Via Don Gnocchi com a edu-
cadora. Em momentos de festa ou eventos especiais, a escola abria-se aos 
pais ou aos parentes, como irmãos, avós, tios.

Compreendíamos que para a família da criança, estes momentos po-
diam tornar-se uma ocasião de encontro, de regresso a uma vida social vi-
vida enquanto tal.

A porta aberta para o mundo

Organizávamos as excursões. Em 1970, sair com as crianças com ne-
cessidades educativas especiais para passear no bairro e fazer excursões 
eram atos de coragem. Íamos ao mercado, às lojas da zona, dar passeios, aos 
museus. A escola era uma ponte autêntica para o mundo; ela recebia o mun-
do, hospedando o fabricante de colchões que cardava a lã, o carpinteiro que 
oferecia aparas de madeira feitas com a plaina para as crianças brincarem, o 
jardineiro que podava as plantas do jardim, a companhia de teatro. A porta 
ficava aberta e as crianças recebiam emoções, sugestões, sons, estímulos 
sensoriais, cognitivos e relacionais, sentidos por cada criança segundo as 
próprias possibilidades e elaborados sucessivamente com as educadoras.

Até as crianças ofereciam aos outros emoções e reflexões novas. 
Seguramente havia uma troca profícua e enriquecedora para todos. Quanto 
a isso, Giuseppina Pizzigoni também tinha sido antecipadora: ‘Para quem 
deve aprender, prepararemos um ambiente rico de motivos vários e su-
gestivos para o interesse e a alegria que podem despertar nas crianças’ (G. 
Pizzigoni 1929b, 11).
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Todos nós tínhamos um grande cuidado na preparação da mobília para 
estes alunos fisicamente debilitados. Cada objeto, móvel, almofada, ou ou-
tro, era sempre pensado, projetado e realizado por nós, educadoras, quer 
de modo ergonômico, quer estético. Cada objeto devia ser belo, agradável e 
risonho para causar alegria na criança.

Tal como Giuseppina Pizzigoni, o psiquiatra Bruno Bettelheim, cin-
quenta anos depois, estudioso de psicose infantil, defendia que o ambiente 
físico ‘devia ser belo, rico de objetos, decorado e acolhedor em medida dire-
tamente proporcional à gravidade dos assistidos’ (cf. B. Bettelheim 1979). 
Isto para evitar o risco de um vazio relacional, emocional e, por conseguin-
te, mental, tremendo, quer em quem recebe assistência, quer em quem a dá.

Giuseppina Pizzigoni escreve: ‘Mas a minha preocupação não parou 
logo na linha arquitetônica e na decoração dos ambientes: ela parou no di-
reito da criança à alegria; e como a alegria chega ao homem por qualquer 
forma de beleza, assim senti que a criança tinha direito a uma autêntica 
educação estética’ (G. Pizzigoni 1931, 86).

E mais adiante: “... que os sentidos da criança sejam exercitados diaria-
mente, não com meios chamados científicos, mas com o uso das coisas e com 
as relações feitas a partir da experiência pessoal” (G. Pizzigoni 1929a, 6).

Os objetos da educação

Precisamente as carências senso-motoras e perspectivas das nossas 
crianças podiam ser solicitadas, integradas, ampliadas através de um per-
curso de encontro e conhecimento com as coisas.

Tal como se perguntava Giuseppina Pizzigoni: ‘Qual é o material de de-
senvolvimento em uso no meu Jardim de infância?’ (G. Pizzigoni 1931, 221), 
também nós nos perguntávamos e respondíamos com a professora mila-
nesa que ‘a vida verdadeira: os seixos, as flores, as plantas, os animais’ (G. 
Pizzigoni 1931, 221) eram instrumentos educativos essenciais. Na nossa es-
cola e nas turmas tudo isso estava presente.

Para as crianças eram grandes estímulos ‘afetivos’ tocar, alongar o 
braço para acariciar um hamster, regar uma plantinha e tentar manter o re-
gador na mão coordenando o olhar com a cabeça para que a água não saísse 
do vaso, perceber o peso e a consistência de um seixo, ou das folhas secas 
que se desfaziam na mão delicada.
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Estas crianças não corriam nos prados, não podiam ‘tocar o mundo’, 
estavam imobilizadas e eis que a natureza entrava na escola.

Cada dia saíamos para o jardim para estimular a observação das crian-
ças. Quanto espanto nos seus olhos por um arbusto florido, por um gato que 
passava ou por um grande camião estacionado! O que se apanhava era leva-
do para a sala de aula: ‘Em seguida, procedia-se às operações de diferencia-
ção, classificação, seriação, tentando agarrar e desfrutar ao máximo todas 
as possibilidades manipulativas, perspectivas, cognitivas, linguísticas, con-
tidas no material recolhido’ (S. Bertuzzi 1990, 8). No parágrafo sobre a edu-
cação intelectual, Giuseppina Pizzigoni recomenda que se sirva do material do 
jardim. Como acontecia na escola de ensino regular da Via Don Gnocchi, tam-
bém para nós, notava S. Bertuzzi durante o Congresso na Rinnovata de Milão, a 
30 de maio de 2004, ‘a correlação entre tempo cronológico e meteorológico se 
contextualizava na observação do ciclo das estações, das experiências relati-
vas e na prática diária do calendário’.

Coerentemente, Giuseppina Pizzigoni observava: ‘... os programas são 
palavras, sim, mas que devem tornar-se vida’ (G. Pizzigoni 1931, 16).

Além das intervenções educativas, viradas de forma individual para a 
criança, grande importância era dada a todas as atividades, tão recomenda-
das por Pizzigoni, ligadas à vida prática, aos ritmos do dia, à relação com os 
outros, adultos e crianças, à música e ao teatro. Tudo isto para as envolver 
em situações de vida real, para permitir a cada uma delas tomar parte como 
‘pessoa’, como ser unitário, da vida.

Por demasiadas vezes estas crianças foram consideradas “peças” para 
reabilitação, e não crianças. A nossa tarefa de educadoras era acompanhá-
-las sempre, gradual e coerentemente, à conquista das etapas evolutivas 
seguintes, sem nunca esquecer o aspeto global, do corpo e das emoções, 
da criança. Escreve Sara Bertuzzi: ‘A Rinnovata era, então, um ‘paraíso’ no 
panorama escolar do pós-guerra. A direção única primária e infantil favo-
recia a instauração de relações de participação alimentadas pelo ‘encontro’ 
semanal de todos: professores, educadores, especialistas, para uma reunião 
colegial onde se ilustravam as novas iniciativas e se verificavam os agrupa-
mentos didáticos’ (S. Bertuzzi 1990, 1).
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Tarefas e finalidades do colégio dos docentes

Também na nossa escola, a reunião semanal do colégio de docentes foi 
alargada a todos os especialistas que se ocupavam de crianças: neuróloga, 
psicóloga, fisioterapeutas, terapeutas da fala; falava-se de cada criança de 
vários pontos de vista, para programar ou verificar; da mesma maneira ha-
via confronto e debate sobre cada iniciativa que se queria realizar.

Além do mais, prestava-se atenção às reuniões individuais com os pais, 
às reuniões de turma. Cada turma recebia seis ou quatro crianças com duas 
educadoras, segundo a gravidade dos casos. As assembleias escolares favo-
reciam o encontro e o conhecimento recíproco para trabalhar com coerência 
e da melhor forma a favor de cada criança. Escreve ainda Sara Bertuzzi no 
relatório apresentado no Congresso de 30 de maio de 2004: ‘Pizzigoni diz que 
não basta pegar em qualquer coisa do método para ‘se apoderar do espírito 
da Rinnovata’. Penso ser necessária uma adesão do pensamento e do coração a 
tal ponto que se transforme numa parte constitutiva do eu, da própria perso-
nalidade de educadores. Penso que este é o espírito que nos permite acolher o 
novo, adequando-o sempre aos princípios inspiradores do método’.

Na escola da Via Capecelatro, por mérito da condução e da partilha do 
pensamento e do espírito de G. Pizzigoni, criou-se uma atmosfera educati-
va certamente especial. Tinha deixado de ser escola de ensino especial em 
termos redutivos ou parciais, para passar a ser especial porque se tinha re-
novado como instituição escolar que se referia de forma constante aos prin-
cípios inspiradores de um método que se demonstrava como verdadeira 
oportunidade educativa para todos, inclusive as crianças com necessidades 
educativas especiais.

Após numerosas reuniões com os responsáveis do Setor Educativo 
do Concelho de Milão, a escola foi encerrada. A lei prescrevia a inserção de 
todas as crianças nas escolas com professores de apoio. A meu ver, não se 
compreendeu adequadamente a particularidade da experiência didática. 
Não se percebeu justamente a intervenção educativa dirigida às crianças 
com necessidades educativas especiais numa escola infantil pública de en-
sino especial.

Penso que o patrimônio de conhecimento, a experiência humana e 
profissional não se perdeu; acompanha-nos na vida enquanto pessoas que 
somos.
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Do ponto de vista da documentação, a Fundação Opera G. Pizzigoni 
conserva o arquivo histórico de uma experiência pedagógica única em 
Itália, coordenada pela diretora Sara Bertuzzi, que colaborou com a Sra. 
Piera Parmigiani, discípula de Giuseppina Pizzigoni.

5. As vicissitudes atribuladas da Fundação Opera Pizzigoni

Testemunho de 3 de julho de 2008, de Flavia Maddalena, 
Presidente da Fundação Opera Pizzigoni. A Associação para 
a Difusão do Método Pizzigoni, elevada a Ente Moral com o 
Decreto Régio de 23 de outubro de 1927, N.° 2116, ganha o 
nome de Opera Pizzigoni segundo estatuto aprovado com o 

Decreto Régio a 28 de setembro de 1933, N.° 1460.

As tarefas institucionais

“A Opera Pizzigoni, já Gabinete de Propaganda, é o Ente Moral desejado 
por Giuseppina Pizzigoni, para tutelar e apoiar o seu Método.

O estatuto, aprovado com Decreto Régio a 28 de setembro de 1933, N.° 
1460, tem três finalidades fundamentais:

– difundir o método e o programa de Giuseppina Pizzigoni, tendo em 
conta as diversas exigências das escolas e dos lugares;

– promover cada ano o funcionamento de um Curso especial de prepa-
ração para professores, segundo o método Pizzigoni;

– coadjuvar a Direção da Escola ‘Rinnovata’ de Milão em tudo o que diz 
respeito à aplicação do seu programa particular, de acordo com as autorida-
des administrativas estatais e do Concelho de Milão.

Os órgãos do estatuto da Associação Opera Pizzigoni são o Diretivo, de 
que fazem parte, por direito, o Diretor da Escola Rinnovata, como Secretário 
um representante da USP [Gabinete Escolar da Província], dois representan-
tes do Ministério, dois representantes do Concelho de Milão e cinco mem-
bros eleitos pela Assembleia dos Sócios e o organismo dos Revisores de 
Contas, por um número de dois, eleitos pela Assembleia dos Sócios.

Em 1978, a Fundação Opera Pizzigoni, cujo presidente era Franco 
Tronca, de acordo com as deliberações do Colégio dos Docentes da Escola 
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Rinnovata e com o Diretor, Antonio Cimmino, obteve a aprovação do 
Direlem 16/1/78, da parte do Ministério da Educação, que reconhecia a Escola 
‘Rinnovata’ de Milão como escola especial, segundo o Método Pizzigoni e, por 
conseguinte, contemplava a possibilidade de uma estruturação sua, idônea a 
aplicar o Método.

Graças ao Decreto, a Administração Estatal permite ainda hoje a estru-
tura organizativa particular da Rinnovata: contempla uma lista diferenciada 
para os professores com o Diploma Pizzigoni, o vínculo da posse do título de 
Especialização para a entrada no quadro e para a transferência dos professo-
res; reconhece as figuras de especialistas, música, agrária e natação, ensino 
extra orgânico, professores destacados de escolas diferentes da escola primá-
ria; prevê a presença de um professor titular para cada turma e, grosso modo, 
admite uma disposição diferente relativamente à prevista pelo ordenamento 
escolar.

Reflexão e atualização

No panorama da escola italiana atual, a Fundação Opera Pizzigoni conti-
nua a sua ação de salvaguarda do Método, de impulso para uma reflexão crítica 
e uma atualização não certo do espírito, mas dos instrumentos para fazer es-
cola, através de Congressos, Cursos de Formação e de Atualização dirigidos aos 
professores e iniciativas dirigidas ao território.

A Escola Rinnovata recebe estudantes das Universidades para estagiarem 
e demonstra-se um válido exemplo do “fazer escola” de modo inovador. A ati-
vidade de formação assistida introduz, por sua vez, um grande alento cultu-
ral também na quotidianidade didática, sempre com o espírito de Giuseppina 
Pizzigoni que exortava o “seu professor novo”, culto e curioso, a não ensinar, 
mas a experimentar o mundo e a complexidade do saber com os seus alunos.

O meu envolvimento na Fundação Opera Pizzigoni deu-se em 1994. 
Tinha-me candidatado como membro do Diretivo porque percebi que os tem-
pos tinham mudado e também a Fundação tinha necessidade de pessoas novas, 
que pudessem inovar uma tradição tão gloriosa. De fato, no último discurso 
na Assembleia dos Sócios, o Presidente Tronca, ao apresentar um texto escri-
to por Arturo Marmieri, figura histórica e perito agrário que tinha dedicado 
toda a vida à Rinnovata, por Antonio Cimmino, diretor da escola, e por Emilio 
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Ferrari, professor, exortava os novos colaboradores a considerar a Fundação 
“não mais uma velha senhora de pantufas” depois do trabalho tido para a apro-
vação do Decreto, mas uma organização dinâmica que desse espaço cultural à 
escola, mantendo alerta a sua ação relativa à Administração.

Não me considerava de todo à altura do cargo, mas a confiança que os 
Sócios depositaram em mim durante as eleições deu-me coragem e eu confia-
va na colaboração dos outros do Diretivo e, sobretudo, na do novo Presidente, 
Emilio Ferrari, que por muitos anos tinha sido professor na Rinnovata.

Conhecia bem a Rinnovata porque a minha primeira entrada na esco-
la remontava a novembro de 1973 e tive oportunidade de partilhar a minha 
atividade didática com todos os professores, mas sobretudo não podia pensar 
numa escola que não fosse livre, criativa, que não estimulasse a curiosidade e o 
espanto do aluno e do professor também.

Os cursos de formação dos professores

O primeiro problema que a Fundação Opera Pizzigoni teve de enfrentar 
foi a necessidade de retomar os cursos Pizzigoni, cuja autorização tinha sido 
revogada pela Administração a partir de 1992.

A escola Rinnovata, todavia, podia contar ainda com uma ampla lista re-
servada para a rotação dos professores. De fato, muitos eram os que tinham 
obtido o Diploma de Especialização segundo o Método Pizzigoni e desejavam 
entrar na escola.

Outro problema que eu sentia muito presente entre os utentes da escola 
era a exigência de conhecer o papel do Ente dentro da realidade escolar: a fun-
ção institucional era percebida como sendo distante da escola e, por isso, não 
havia uma colaboração concreta e ampla com todos os componentes, docentes 
e pais, da Rinnovata.

No quinquénio da presidência Ferrari, a Fundação Opera Pizzigoni or-
ganizou muitas atividades a favor dos alunos e ex-alunos da escola: Cursos de 
Música Conjunta, de Animação Teatral, serões musicais.

Em dezembro de 1997, em colaboração com os professores e o Comité dos 
pais, realizou-se um Encontro de estudo e de visita à Rinnovata, por ocasião das 
celebrações do septuagésimo aniversário da fundação da escola Rinnovata e 
em comemoração do quinquagésimo da morte de Giuseppina Pizzigoni.
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Em tal iniciativa participaram o prof. Remo Fornaca da Universidade de 
Turim, o Supervisor de Milão, Francesco De Sanctis, a Supervisora de Varese e 
de Como, Anna Maria Dominici, Giovanni Testori e Carlo Magri do Concelho 
de Milão, o Inspetor Fulvio Ceffa e o Diretor Geral da Instrução Primária, dr. 
Carmelo Maniaci.

Em outubro de 1998, apresentou-se aos Sócios e a todos os componentes 
escolares um CD-ROM sobre a figura de Giuseppina Pizzigoni e sobre a sua es-
cola. Este hipertexto, ainda hoje atual, conserva 113 imagens da Rinnovata 
histórica e da escola atual juntamente com um texto exaustivo e de fácil 
leitura, redigido por duas professoras da escola, Gima Manicone e Donatella 
Musella.

O conhecimento das possibilidades de carácter cultural da Fundação 
Opera Pizzigoni era difundido e a colaboração dentro da escola era ampla. 
Portanto, um primeiro objetivo tinha sido alcançado.

Todavia, o nó institucional da retomada dos Cursos de Diferenciação 
Didática segundo o Método Pizzigoni sofria obstáculos por parte da adminis-
tração central, que recusava o reconhecimento.

A nova Presidência da Fundação, confiada ao dr. Marco Dossena, que me 
via de novo empenhada ativamente, tinha como objetivo alargar o conheci-
mento do Método no território. A realidade local da escola Rinnovata atra-
vés da atividade da Fundação Opera Pizzigoni devia ser conhecida além da 
dimensão da cidade de Milão e devia obter uma visibilidade nacional.

Em outubro de 1999, a Fundação participou na iniciativa A escola ado-
ta um Monumento, um projeto promovido pela Fondation Pégase, com o pa-
trocínio da Comissão Europeia e do Concelho de Milão. ‘A escola Rinnovata 
tinha adotado a própria escola Rinnovata’ como modelo de estrutura para 
uma educação aberta ao mundo e tinha exposto o fruto da sua pesquisa no 
Castelo Sforzesco de Milão.

O eco de tal iniciativa foi amplo, todavia, o problema da autorização dos 
Cursos de Diferenciação Didática parecia não ter possibilidades de solução.

Por este motivo, uma delegação do Diretivo deslocou-se a Roma, em 
dezembro de 1999, para estabelecer contato com alguns expoentes do 
Ministério. Foi recebida pelo dr. M.G. Dutto e pelo dr. Carmelo Maniaci. Esta 
visita tinha feito vislumbrar a possibilidade de uma ativação dos Cursos, 
tanto que tinha sido formulado um plano de formação e um edital. A mudan-
ça na organização das várias Direções Gerais não favoreceu a Rinnovata e o 
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pedido da Fundação Opera Pizzigoni recebeu novamente uma recusa.
A análise das possíveis motivações deste insucesso levou à avaliação 

de que era necessário alargar o conhecimento do Método além dos confins 
da cidade de Milão, envolvendo grupos de estudo universitários em âmbito 
nacional. As experimentações do método Pizzigoni em escolas espalhadas 
pela Itália, de San Romano di Pontedera, à escola de Ravena, às iniciativas 
de Roma, da Sicília e de Friuli, eram apenas uma recordação que remontava 
aos anos 40.

Em outubro de 2002, foi organizado um Colóquio intitulado A Rinnovata 
Pizzigoni para a escola primária italiana: tradições e perspetivas. Em mesa 
redonda tomaram parte a prof.a Olga Rossi Cassottana da Universidade de 
Génova, o prof. Scurati, o prof. Calidoni e a prof.a Cantoia da Universidade 
Católica de Milão, o prof. Frabboni da Universidade de Bolonha.

Os contatos com as Universidades estavam bem aviados, os cursistas 
da Universidade Católica e Bicocca de Milão estavam sempre muito pre-
sentes na escola e muitos licenciandos preparavam teses sobre o Método. 
Também este objetivo se estava a concretizar e a abordagem do Método da-
va-se dentro da didática e do carácter projetual da escola.

Em maio de 2004, por ocasião de um encontro aberto da escola 
Rinnovata, a Fundação contribuiu com uma mesa redonda intitulada Os am-
bientes da Rinnovata: ontem, hoje, amanhã. As intervenções foram muitas: 
do novo Diretor Giorgio Galanti, dos professores, dos pais e em particu-
lar da professora Olga Rossi Cassottana e de Sara Bertuzzi, professora na 
escola desde 1956 e depois Diretora da escola infantil de Via Don Gnocchi 
– Capecelatro.

A difusão do método

A intenção da Fundação era recuperar também uma memória histórica 
da teoria que Giuseppina Pizzigoni tinha indicado ao delinear o seu percur-
so escolar, da creche às turmas das Escolas Profissionalizantes, que já não 
era possível divulgar através dos Cursos.

O encontro com Sara Bertuzzi foi muito importante, pois achei-me 
diante de uma “autêntica mestra nova”, culta e curiosa pelo mundo e pela 
vida, respeitosa da personalidade do indivíduo, entusiasta de experimentar 
os vários aspetos do conhecimento com os seus alunos.
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Acredito muito no confronto e no encontro de opiniões, na escuta, na 
sugestão, na inteligência e na sensibilidade de quem fala e de quem ouve, 
de quem não quer impor o próprio pensamento, mas deseja partilhá-lo, de 
quem fez do ensino uma arte; tudo isto se abriu à minha frente no encontro 
com Sara e por isso ficar-lhe-ei eternamente grata.

O conjunto material conservado por Sara Bertuzzi e que Giuseppina 
Pizzigoni sugeria para o seu Jardim de infância era realmente imponente e 
isso chamava a atenção para outro problema que a chegada das estudantes 
universitárias e as várias mudanças da sede da Fundação, sempre dentro do 
edifício da escola Rinnovata, tornava premente, ou seja, a reordenação do 
Arquivo histórico.

Portanto, havia muitos problemas que o novo Diretivo, que tinha to-
mado posse em 2004, tinha de enfrentar, embora a presença do Diretor da 
escola Rinnovata e as forças novas que tinham proposto dar uma ajuda fi-
zessem bem esperar por melhoramentos.

Aceitei com honra o cargo de presidente da Fundação Opera Pizzigoni 
com o desejo de me pôr ao serviço do Ente, reafirmando a necessidade da 
estreita colaboração com todas as componentes da escola Rinnovata, as 
Instituições escolares, as Universidades, fazendo conhecer o método, mes-
mo através dos novos instrumentos informáticos. Graças à colaboração de 
um membro do Diretivo, em julho de 2004, foi aberto um site que levava a 
voz de Giuseppina Pizzigoni e da sua escola a todo o mundo.

A escola teve assim o prazer de receber uma delegação de responsáveis 
da educação escolar sueca em visita de estudo, em novembro de 2005, e 
duas delegações nipônicas, em junho de 2005 e novembro de 2007.

Em junho de 2005, foi apresentado o novo texto da prof.a Olga Rossi 
Cassottana, Giuseppina Pizzigoni e a “Rinnovata” de Milão. Tradição e atuali-
dade para a escola primária, aprofundamento do estudo que apresentara em 
1987, por ocasião do sexagésimo aniversário da fundação da escola.

Para um modelo formativo a reinventar

O trabalho feito nos últimos dez anos dava os seus frutos e o tecido 
de conhecimentos e apreciação do Método tinha levado a Fundação a um 
encontro com a Direção Provincial da Lombardia, com o fim de obter autori-
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zação, através de uma convenção, para retomar os Cursos de Diferenciação 
Didática segundo o Método Pizzigoni. Os entes interessados no patrocínio 
da iniciativa eram a Universidade Católica e Bicocca de Milão, que cuida-
riam do aspeto teórico, e a escola Rinnovata que seguiria o estágio dos cur-
sistas. O carácter regional do Curso parecia poder superar as dificuldades 
antepostas pelo Ministério quanto à autorização no plano nacional.

Também esta intuição não deu os seus frutos e a situação, apesar dos 
pedidos insistentes dos novos professores para participarem no Curso e a 
situação difícil na escola, que via esgotar-se a lista de colocação reservada, 
manteve-se em espera.

O vínculo da necessidade do título para ensinar na Rinnovata, se até 
então garantira elevado profissionalismo do pessoal, agora parecia motivo 
de dificuldade organizativa para a escola.

A profunda convicção de que a experiência da Rinnovata devia ser re-
alçada e reforçada e que a vontade do Colégio dos Docentes se dirigisse em 
tal sentido manifestou-se na preparação das celebrações pelo octogésimo 
aniversário da fundação da escola e o sexagésimo aniversário da morte de 
Giuseppina Pizzigoni.

As manifestações envolveram toda a escola por todo o ano letivo de 
2006-2007.

Foi realizada uma geminação entre o Instituto Comprensivo Casa del 
Sole, o Parque ex-Trotter, escola histórica ao ar livre e a Rinnovata. Espaços 
abertos, uma tradição próxima das experiências de trabalho, do cultivo das 
plantas uniam os interesses de ambas as escolas.

Além das iniciativas meritórias de conhecimento recíproco das duas 
escolas, para frisar a importância do aniversário, durante o ano letivo fo-
ram organizados serões musicais, propostas lúdicas e teatrais para os 
alunos, conferências. Todos estes projetos culminaram em duas jornadas 
na escola: A Rinnovata: ontem, hoje, amanhã. Um Método para a escola de sem-
pre, em inícios de outubro de 2007. Na primeira tarde, hóspedes de Stefano 
Mazzocchi e Fulvio Clementi, da Academia Internacional da Música, na 
Villa Simonetta, seguiram-se intervenções de Antonio Zenga, da Instrução 
Pública, de Manfredi Palmeri, do Concelho de Milão, de Claudio Consolini, 
do Conselho da Zona 8 e de Cesare Scurati da Universidade Católica.

No dia seguinte, na escola Rinnovata, seguiram-se as intervenções 
de Sandra Chistolini da Universidade Roma Tre, de Enrico Bottero da 
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Universidade de Turim, de Libero Corrieri da Supervisão para os Bens 
Arquitetônicos e para a Paisagem de Milão, de Sara Bertuzzi e de ex-docen-
tes da escola. Com a mesa redonda tinham sido previstas visitas guiadas 
à escola feitas pelos alunos do 5.° ano, concertos, uma mostra fotográfica 
e a exposição do material textual e iconográfico da escola Infantil com o 
Método Pizzigoni, organizado por Sara Bertuzzi, a apresentação do vídeo 
sobre a escola Rinnovata na atualidade e uma mostra de quadros inspirados 
nos ambientes da Rinnovata realizados por um ex- aluno.

O sucesso da manifestação foi testemunhado pela imprensa que se inte-
ressou pelo evento e pelas autoridades que tinham visto o grande entusiasmo 
de pais, alunos e docentes.

O maior reconhecimento deu-se a 7 de dezembro de 2007, dia da en-
trega dos Ambrogini d’Oro, quando à escola Rinnovata e à Fundação Opera 
Pizzigoni foi concedido pelo Concelho de Milão, o Atestado de Mérito com a 
seguinte motivação: ‘A escola é o mundo. Um professor é cada fato natural e 
cada homem. Não se ensine: experimente-se. Nestas palavras de Giuseppina 
Pizzigoni acha-se todo o espírito que há quase um século anima os profes-
sores e orienta os programas da escola homônima. O método didático desta 
instituição histórica milanesa representa uma das pontas mais altas da in-
vestigação e da inovação que a escola deu ao mundo’.

O Atestado de Mérito prossegue recordando que ‘Ainda hoje a Fundação 
Opera Pizzigoni continua a promover a modernidade e a validade do seu mé-
todo e dos seus programas através de congressos, cursos de formação e de 
atualização. O seu mote é: Templo a natureza, objetivo a verdade, método a 
experiência’.

Agora as autoridades estatais parecem estar mais abertas a reconsiderar 
o Curso de Diferenciação segundo o Método Pizzigoni.

O meu mandato como Presidente da Fundação Opera Pizzigoni terminará 
no final de 2008. Nos quinze anos de colaboração, o Ente renovou-se também 
na nova sede, mais ampla e adequada ao estudo e à investigação. Tenho consci-
ência de que ainda há muitas atividades a desenvolver, mas acredito no interes-
se e na colaboração que nestes anos procurei suscitar e colher.
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Autobiografias mínimas

1. Intuição, fantasia e criatividade

Testemunho da educadora Graziella Drudi, no mês de junho 
de 2008.

A entrada na Rinnovata

“Quando me formei, em 1959, ouvi uma colega de turma falar da escola 
infantil Rinnovata, onde se utilizava um Método completamente diverso do 
que tínhamos acabado de aprender e aplicado nas horas dedicadas ao está-
gio: o Método Pizzigoni.

Tendo ficado muito interessada, informei-me logo e inscrevi-me nes-
se curso, consegui frequentar o estágio na sessão onde a sr.ª Bertuzzi era 
educadora.

Nos anos seguintes, fui colocada como educadora na Rinnovata, onde 
fiz uma experiência realmente muito enriquecedora, a sr.ª Bertuzzi deu-me 
uma grande ajuda e estímulo para que eu compreendesse realmente o espí-
rito de Giuseppina Pizzigoni.

Os princípios do Método Pizzigoni fascinaram-me a tal ponto que me 
empenhei em aplicá-los não só no âmbito escolar.

Mas tinha uma dúvida: poderia aplicá-lo numa estrutura completa-
mente diferente, isto é, sem aqueles espaços que permitiam a aplicação do 
Método? Na Rinnovata havia a empresa agrícola que permitia observações e 
experiências relativas também ao mundo animal (coelhos, pintainhos, bur-
ro), algo que dificilmente se podia encontrar noutros lugares.



182  |  CAPÍTULO IX

Passados poucos anos, a sr.ª Bertuzzi deixou a Rinnovata e tornou-se 
diretora da escola infantil municipal na Via Don Gnocchi.

Pedi transferência para aquela escola juntamente com outras educado-
ras que tinham frequentado o curso Pizzigoni e consegui responder positi-
vamente à minha dúvida. Com efeito, no exterior foram realizados e equipa-
dos a horta, o pomar, e plantados árvores e arbustos, e no interior, como na 
Rinnovata, foi predisposta a mesa para a recolha do material de jardim e as 
sucessivas experiências, inclusive a criação dos bichos-da-seda.

Os princípios fundamentais que guiaram a nossa vida de educadoras 
foram a atenção para com a criança e as suas exigências; conduzir a crian-
ça à observação do ambiente que nos circunda, a atenção para com o tra-
balho do pessoal operativo e dos artesãos que ocasionalmente prestavam 
trabalho na escola; educá-la ao sentido estético através do contato com a 
natureza e a arte; favorecer as experiências sensoriais e da linguagem sem 
a utilização de materiais estereotipados e repetitivos, mas através da ob-
servação, da manipulação e da utilização de cada material apanhado, encon-
trado, descoberto.

Além disso, a intuição das correlações entre tempo cronológico e mete-
orológico induziam a criança a estabelecer nexos entre fatos e acontecimen-
tos, adquirindo paulatinamente consciência de si (construção da história 
pessoal), estimulando fantasia e criatividade”.

Os anos da formação

Em 1959, tinham passado doze anos da morte de Giuseppina Pizzigoni e 
o conhecimento do método era claramente uma possibilidade oferecida a algu-
mas professoras que por vias próprias chegavam a conhecer a sua existência. O 
método Pizzigoni não se estudava na escola, fazia parte da formação pós-esco-
lar e respondia à exigência de qualificação das professoras que sentiam apenas 
a insuficiência da preparação oferecida pela escola secundária.

O testemunho de Graziella Drudi orienta-nos para a extrapolação das te-
máticas mencionadas e encontradas nos documentos conservados, em parte 
por Sara Bertuzzi, em parte no arquivo da Fundação Opera Pizzigoni.

A experiência da empresa agrícola é descrita por Sara Bertuzzi no diário 
anual de 1964-65 para a Escola Infantil Rinnovata, situada na Via Castellino 
da Castello, n.° 10.
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“A chegada da suína à empresa agrícola é um acontecimento realçado com 
grande entusiasmo pelas crianças. Os comentários sobre o seu tamanho, sobre 
as suas características, dão início a muitas reflexões e associações diferentes.

As crianças adquirem a consciência dos pormenores que observam. Um 
exemplo do jornal: ‘Fomos à empresa agrícola ver a porca um pouco preta e um 
pouco branco sujo, quase como se fosse amarelo sujo. As orelhas eram compri-
das e tapavam os olhos que eram pequeninos. Era gorda e grunhia’. É evidente, 
em expressões como estas, o esforço feito pelas crianças de dizer, mantendo 
uma coerência com a realidade. Filiberto está em pé de igualdade com os co-
legas mais velhos do que ele, neste trabalho de busca dos adjetivos mais apro-
priados, das formas verbais mais ajustadas.

Pelo contrário, o processo que conduz à expressão gráfica e plástica, mui-
to mais próxima do concreto e do real, é mais lento, porque corresponde a um 
trabalho muito mais complexo, a uma visão individualíssima ligada a muitos 
fatores temperamentais.

Pinuccia desenha e modela o corpo voluminoso da porca, enquanto Paola 
persiste numa estrutura mais alongada, pouco mais que filiforme, e daqui a 
uns dias, quando nascerem os leitões, muito poucas serão as crianças capazes 
de os caracterizar. E é natural: traduzir a realidade para formas e imagens, tra-
duzir espontaneamente, onde fantasia, sentimento, projeções, transposições 
tiveram mais força, revela-nos qual é o mundo da criança, quais são os seus mo-
dos de ver e sentir, quais são as suas efetivas possibilidades. E induzem-nos ao 
respeito que é a base de qualquer relação humana e, por conseguinte, de cada 
autêntica educação. Respeito que, se por um lado, nos ensina a cautela para não 
nos substituirmos à criança ou fazermos antecipações, a paciência para saber 
aguardar com confiança, por outro, impõe-nos uma participação constante e 
contínua para cada criança, uma presença sempre vigilante e atenta a favore-
cer, a estimular, a confortar” (S. Bertuzzi 1964-65, 60-64).

Do curso Pizzigoni, de 1975-76, chegou-nos um relatório de uma aluna 
que notava:

“Numa sociedade de tipo industrial, como a nossa, que afastou progres-
sivamente o homem da vida em contato com a natureza, uma das tarefas da 
escola é, sem sombra de dúvida, ativar todos os estímulos possíveis para que 
a criança descubra o valor da vida que a natureza cela, fazendo amadurecer 
na criança atitudes de respeito e de amor que não passam de respeito e amor 
pela vida. Falou-se muito de ecologia, nestes anos, mas parece deveras difícil 
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improvisar uma consciência ecológica, talvez porque nos homens não haja raí-
zes profundas que os induzam a amar a natureza. Neste sentido, a escola pode 
fazer muito” (S. Bertuzzi 1975-76, 1).

Sobre a sericicultura o curso oferecia as seguintes noções:
“Se se deve ou se quer iniciar do zero a sericicultura, é preciso ir buscar 

bichos-da-seda a um ente sericicultor. Nos anos letivos seguintes ter-se-ão os 
ovos provenientes das borboletas saídas de alguns casulos conservados, para 
tal, na cave. Os ovos abrem-se na primavera, quando a amora começa a pôr 
folhas. Os bichos-da-seda são muito vorazes, por esse motivo, precisam cons-
tantemente de folha fresca. As mudanças de pele são muito interessantes. A 
formação do casulo representa uma experiência única, para a criança, expe-
riência que dificilmente pode ser transmitida apenas por palavras e imagens. 
A saída das borboletas será observada pelas crianças, porque se terão posto 
(alguns) casulos numa caixa transparente. As crianças descobrirão também 
que algumas borboletas têm o corpo mais grosso do que outras, que acasalam 
e depois põem os ovos” (S. Bertuzzi 1975-76, 5-6).

Princípios fundamentais e objetivos educativos específicos

No que diz respeito aos princípios que implicam as educadoras, tanto na 
escola, quanto na vida pessoal, podemos consultar o relatório do ano letivo 
1981-82 da Escola Infantil Don Gnocchi, que aplica o método Pizzigoni, enviado 
à Fundação Comenius. Trata-se de um relatório que parte dos princípios gerais 
para os articular na educação musical.

“Toda a atividade educativa da escola faz referência a um plano de traba-
lho geral, fundado em alguns princípios básicos, elaborados ao longo de muitos 
anos de trabalho em comum, princípios que, no plano operativo, se traduzem 
essencialmente em atenção e empenho em procurar conhecer e respeitar a 
criança, com modalidades de intervenção globais, que privilegiam as experiên-
cias, as atividades baseadas no conhecimento dos fatos e as manifestações da 
expressividade e da criatividade.

Nesta dupla orientação de experiência e expressão, todas as observações 
e as atividades ligadas ao mundo natural no ciclo das estações, como o empe-
nho em criar um ambiente estético, se ligam a objetivos que englobam todos os 
aspetos da educação da criança, do afetivo ao cognitivo.
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A educação do movimento, a educação musical e rítmica, em paridade 
com outras propostas de animação, dramatização e de audição, mesmo que 
se inspirem em algumas linhas fundamentais precisas, vão beber, na sua 
generalidade, a todos os estímulos, interesses e fatos que são vividos e ex-
pressos na escola.

A educação do movimento que engloba várias propostas de jogo psico-
motor tem os seguintes objetivos:

– conquista do equilíbrio, do esquema corpóreo, da lateralização e 
da intuição, das formas geométricas basilares;

– conquista da capacidade de relaxar (sempre em relação com a 
idade).

Para a educação rítmica e o canto procede-se da seguinte forma: no 
primeiro período de aulas, cada grupo com as respetivas educadoras; de-
pois reúne-se, segundo as circunstâncias, formando dois grupos e parte de-
les; para o canto, todos os grupos reúnem-se periodicamente.

Sucessivamente, os grupos são alternadamente divididos por idades, 
para diferenciar e adequar as propostas às possibilidades.

No que diz respeito mais especificamente à educação musical e rítmi-
ca, atém-se a algumas linhas baseadas na proposta dos ritmos fundamen-
tais correspondentes aos valores musicais (método da prof.a Bruna Monti): 
o quarto (andar), o oitavo (correr), a metade (lento), o inteiro (lentíssimo); o 
quarto e um oitavo (salto), o oitavo e o décimo sexto (galope).

Manter de cada vez a proporção exata entre os valores, isto é, entre os 
ritmos propostos, é importante, mas muito difícil.

Procede-se gradualmente com a seguinte modalidade: primeiro escu-
ta-se, em seguida, o reconhecimento e o acompanhamento com o bater das 
mãos, depois mediante o andamento dos ritmos propostos, primeiro com 
instrumentos simples de percussão, depois unindo-lhes a melodia.

Usam-se os seguintes termos: escutar, bater e andar, alternando, como 
é óbvio, na sequência, as propostas.

Para o canto põe-se a atenção na composição e nos intervalos entre as no-
tas. Escolhem-se, geralmente, cantos breves, divisíveis em frases, e propõem-
-se em dois modos.

Sempre partindo da percepção global, alguns aprendem-se por imitação, 
para outros inicia-se da percepção do ritmo, ao qual se aplicam as palavras, 
para se unir, por fim, a melodia.
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Deste modo é possível utilizar o mesmo trecho musical para propostas 
diversas que implicam, além do canto, o movimento e o uso de instrumen-
tos. A divisão dos trechos musicais em frases permite variar e alternar as 
referidas propostas e realizá-las contemporaneamente dividindo as crian-
ças em subgrupos.

Para as letras das músicas, estimula-se a pesquisa e a adaptação, junto 
das crianças, variando-as segundo as circunstâncias, por exemplo, a mu-
dança das estações, ou por qualquer acontecimento.

Para a estimulação da invenção de histórias, às vezes, propõem-se 
acordes simples, escalas cromáticas, trinados etc., tendo a atenção de inse-
rir, com o andar da invenção, acordes maiores ou menores para favorecer 
a percepção do carácter alegre ou triste, de acordo com situações ou sen-
timentos que podem ser intuídos e, portanto, expressados e ligados a fatos 
anteriores. Outras vezes, pelo contrário, procuram-se motivos musicais que 
melhor pareçam concordar com situações emotivas e fatos narrados em 
histórias anteriormente inventadas pelas crianças. Em ambos os casos, a 
dramatização está sempre presente.

A educação da escuta implica a percepção, a investigação, o reconhe-
cimento das diversas fontes sonoras, da sua proveniência e direção, da 
qualidade dos sons e dos barulhos, a sua imitação e, por fim, a invenção e 
produção de ritmos, a construção de instrumentos simples com material 
reciclado.

Às vezes, propõe-se a audição de trechos de música clássica, descri-
tiva ou de embalar e convidam-se as crianças a exprimir o que ‘sonharam’ 
ou ‘imaginaram’. Usam-se trechos de música clássica para comentar contos, 
para projetar diapositivos de quadros de autor e para a representação dos 
fantoches” (S. Bertuzzi 1987a, 1-2).

A determinação explícita dos princípios, sobre os quais se baseia a 
programação das atividades, leva a realçar o objetivo primário da educado-
ra como o daquela que observa e estuda a criança para identificar as suas 
carências, dificuldades, necessidades e adotar os instrumentos de trabalho 
úteis com a finalidade de registar corretamente a própria observação (cf. S. 
Bertuzzi 1983, 3).

Por instrumentos entende-se esboços, grelhas, esquemas de releva-
mento do desenvolvimento da criança, que permitem acompanhar ao longo 
do tempo e verificar o andamento da aprendizagem.
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Atenção espontânea e atenção desejada

Graziella Drudi faz notar que o respeito da criança implica o modo jus-
to de entender a atenção espontânea pelas atividades a desenvolver na es-
cola como momentos de aprendizagem agradável e partilhada. A educadora 
que segue o método da Rinnovata procede com o que Giuseppina Pizzigoni 
chamava de “economia do trabalho mental” (G. Pizzigoni 1930-VIII, 3), sem 
exagerar nem agir de forma desordenada, mas, sim, procedendo com o que 
estimula interesse e que captura a atenção da criança sem ser entediante 
nem requerer esforço.

A escola tem o dever de encontrar a via para o que G. Pizzigoni chama-
va de atenção espontânea, distinta da atenção desejada.

A primeira tem a característica da continuidade e da espontaneidade, 
não requer esforço, só interesse e disponibilidade para o trabalho a fazer. 
Vice-versa, a segunda destina-se a poucos momentos do dia, porque implica 
um empenho psicofísico de grande concentração e a criança não pode ser 
submetida a uma sobrecarga de tensão que lhe seria nociva e atenuaria o 
interesse pela atividade.

O exercício da atenção consiste na limitação do cansaço, evitando os 
excessos. A atenção espontânea deve ser tratada segundo a idade e o nível 
cultural da pessoa. Um cientista adquiriu um hábito espontâneo no traba-
lho, a sua resistência mental é muito alta e ele pode trabalhar por horas 
sem sentir cansaço. Para uma criança, a situação é diferente, a sua atenção 
espontânea nasce de um interesse imediato e, como se pode perceber, os 
interesses da criança são múltiplos, ela sente-se atraída por cada objeto, 
quer conhecer e quer fazer. Por isso, a primeira tarefa da escola é estudar 
quais são os interesses imediatos da criança, preparar o ambiente e nele os 
meios do método que os interesses suscitam. Chamar a atenção é uma arte 
que a educadora desenvolve e afina quando estuda com paixão o espírito da 
criança.

Atenção e interesse são ativados pela curiosidade natural que desperta 
na criança o divertimento por uma atividade e o prazer de chegar em breve 
tempo a um resultado, descrito por Pizzigoni como útil e prazenteiro, não 
porque seja um jogo, mas porque é belo e bom.

O divertimento implica a participação ativa para a obtenção do objeti-
vo e esta dinâmica é a característica principal do trabalho manual.



188  |  CAPÍTULO IX

Giuseppina Pizzigoni passa, então, a delinear o método experimental 
durante a conferência dada à Cruz Vermelha Italiana, publicada em 1930.

“O método experimental, usado como método factual, põe em jogo as 
atividades e as habilidades da criança, é formado por movimento, aliás, por 
múltiplos movimentos diferentes, úteis fisiologicamente porque modificam 
a vantagem da atenção, o ritmo da respiração e o da circulação do sangue 
e obrigam a uma deslocação de lugar, que por si mesmo produz um certo 
lazer. Assim, quem estuda, diverte-se, enquanto mantém em equilíbrio as 
suas forças psicofísicas; satisfaz a curiosidade natural através da pesquisa 
que o próprio método requer: e isto leva, em breve tempo a um resultado 
tangível, enquanto desperta o interesse que induz à atenção espontânea.

O método experimental fornece em breve tempo um grande número 
de informações e as oferece com maior precisão e com indiscutível clareza, 
mais do que faz o método verbal; explico-me com algumas exemplificações.

Por exemplo, o jovem tem de estudar as abelhas: prepara o apiário, fa-
brica as folhas céreas e aplica-as aos enxaiméis e sabe que assim facilita o 
trabalho das abelhas; observa, vestido de modo adequado, o seu trabalho 
quotidiano; depois tira o mel, recolhe os enxames novos, quando se enxa-
meia e utiliza a cera. Com a chegada do inverno, ocupa-se da hibernação do 
inseto precioso e, entretanto, percebe o valor evidente da economia geral 
dos produtos, razão pela qual convém renunciar à venda de uma certa quan-
tidade de mel para ter a certeza de conservar em vida as abelhas no próximo 
ano” (G. Pizzigoni 1930- VIII, 6-7).

O procedimento experimental permite que a criança avalie a sua expe-
riência pessoal, exercite a paciência, espere pelo resultado, estude as forças 
da natureza e adquira a consciência de quão importante é a vida.

2. O renascimento da subjetividade artística na escola

Testemunho da educadora Enrica Gibillini,  
de 2 de maio de 2008.

O método Pizzigoni contribuiu para a formação da minha 
personalidade

“Comecei a trabalhar como educadora de infância na escola infantil mila-
nesa, em 1968. Tinha 18 anos.
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Depois dos primeiros três anos de trabalho decepcionante, pedi para en-
trar para a escola infantil para crianças com necessidades educativas especiais 
da Via Capecelatro, em Milão.

Esta escola infantil para crianças com necessidades educativas especiais 
era geminada com a escola infantil da Via Don Gnocchi, onde se aplicava o mé-
todo Pizzigoni.

A escola infantil para crianças com necessidades educativas especiais es-
tava orientada a seguir o mesmo método, quando a deficiência da criança o 
permitia.

Eu não tinha experiência deste tipo de método. Do método Pizzigoni co-
nhecia as poucas coisas que tinha aprendido nos últimos anos do liceu.

Fiquei nestas duas escolas até ao final do meu período de trabalho porque, 
dia após dia, ano após ano, sentia que este método Pizzigoni alimentava o meu 
entusiasmo.

Ao plasmá-lo em bases sólidas reais, dava-lhe vida. (Passei os últimos 
anos de trabalho com crianças sem necessidades educativas especiais na esco-
la infantil da Via Don Gnocchi).

Seguindo este método, trabalhei com paixão ao lado de uma grande mu-
lher, a sr.ª Sara Bertuzzi, diretora destas duas escolas.

Aprendi muito com ela! Foram anos importantes para a minha formação 
como mulher. Anos que me educaram e que contribuíram para a formação do 
meu sentido estético. Levaram-me a conhecer e a amar a natureza, a ver a bele-
za e a graciosidade de um fio de erva...

Que me impediram de ficar pela superfície..., que me impeliram a procu-
rar as origens. Que me abriram as portas para o mundo da arte.

Parar para observar as reproduções da arte com as crianças manteve 
viva a grande paixão pela pintura que eu tinha desde criança.

Hoje pinto e agradeço aos Céus por ter percorrido aquele trilho”.

Educadora aos dezoito anos

A narração de Enrica Gibillini transporta-nos no tempo, ao ano 1968, 
um ano importante na história mundial da educação. Um ano de revolta da 
população estudantil, contestatária de métodos de estudo e de conteúdos de 
ensino autoritários e desligados da matéria social pulsante em exigências de 
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participação, democracia e responsabilidade. As expectativas e a demanda de 
renovação que em 1968 partiam do mundo universitário investiam também a 
escola secundária e, por reflexo, a escola primária e a escola infantil, a partir do 
momento em que as professoras eram as estudantes da contestação vivida pes-
soalmente ou somente observada de fora. Eram os anos das perguntas e tam-
bém das propostas de uma escola que deixasse de ser seletiva, pois penalizava 
os alunos das classes sociais menos favorecidas, distante dos meios culturais 
de ascensão social e de mobilidade profissional. Em 1967, tinha sido publicado 
o volume do padre Lorenzo Milani sobre a Escola de Barbiana (cf. Escola de 
Barbiana 1967) e a denúncia da escola pública, que não educava nem instruía 
os menos favorecidos sobretudo pelas condições de desvantagem econômica e 
cultural, e marcava a imagem do docente desatento, negligente relativamente 
ao adolescente que tinha diante de si. A crítica, apesar de dirigida à escola pre-
paratória, implicava indiretamente também a escola primária e tocava leve-
mente a escola infantil.

Onde começava a seleção daqueles que seriam a classe dirigente da nossa 
sociedade? Sem sombra de dúvida, o filtro funcionava lenta, mas decididamen-
te, eliminando os menos bons e defendendo ainda mais os que já tinham a sorte 
de terem nascido em famílias com amplas oportunidades de rendimento e ins-
trumentos culturais.

O clima social daqueles anos levava a pedir à escola e aos seus professo-
res que oferecessem mais em termos de preparação, qualificação e formação. A 
“decepção” de que fala Enrica Gibillini talvez se ligue ao clima de forte renova-
ção que se respirava na sociedade italiana virada para processos avançados de 
industrialização e de urbanização, a um passo do consumismo e da globaliza-
ção que a caracterizariam nos anos seguintes.

A expectativa ética dos jovens concretizava-se no desejo de querer mudar 
o mundo e numa carga interior de empenho que as instituições toleravam mal, 
muitas vezes sem conseguir decifrar o seu sentido. Bem cedo a escola respon-
deu concreta e positivamente ao pedido dos estudantes com decretos e com 
uma nova estação estruturada sobre a democracia (cf. L. Corradini 1976).

Três anos depois de ter estado na escola infantil milanesa, Enrica Gibillini 
abraça o seu destino e entra na escola da Via Capecelatro para trabalhar com 
crianças com necessidades educativas especiais. Aqui, abre-se o novo horizon-
te do método Pizzigoni aplicado a esse tipo de crianças.

Giuseppina Pizzigoni tinha proposto as suas linhas metodológicas olhan-
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do para todas as crianças, mesmo considerando a diferença e especificidade de 
cada uma. Sem separação entre crianças sem necessidades educativas espe-
ciais e crianças com, sob o aspeto teórico, os princípios de Pizzigoni entusias-
mavam a jovem professora que, atraída por eles, voltava a acreditar na força da 
educação.

A dimensão estética da educação

A experiência do método Pizzigoni regenera o entusiasmo de Enrica 
Gibillini, que aprende da sua diretora, Sara Bertuzzi, não só as bases nas quais 
fundar o empenho na educação, mas também a forma a dar à sua feminilidade. 
O sentido estético, já presente na sua personalidade, concretiza-se na escola 
através da observação da natureza. Uma natureza vista com os olhos de uma 
cientista, com a alma, e protegida pelo amor do olhar da educadora, atenta à 
graça e à descoberta dos mistérios da natureza. Um fio de erva esconde um 
mundo rico de informações, de sensações, de belezas às quais se pode dar um 
nome, que se podem descrever, pode retirar-se delas a história de um prado, 
de uma pessoa, de uma obra de arte. A obra de arte da natureza descrita pela 
criança.

Numa mimeografia redigida e conservada por Sara Bertuzzi, que contém 
as observações quotidianas das crianças, temos uma amostra do significado 
da educação estética segundo o método Pizzigoni. A 19 de novembro de 1981, 
após uma visita a uma mostra sobre Miró, encontramos escrito:

“Fomos ver os quadros de Miró. O Fabrizio e a Angela não gostaram. A 
uns um bocadinho sim, a outros um pouco não, a alguns sim. Todos gostaram 
daquele que parecia uma baleia. Aquele que parecia um lobo foi apreciado por 
Alessia, Emanuele, Davide, Cristina, Alex, Sara, Simonetta, Elena, Angela, 
Guido. Não, porque era um pouco feinho, porque não lhe tinha feito as per-
nas (Chicco). Podia fazer as pernas como nós (Alessandro). Ele não pinta-
va os homens e as mulheres como nós (Angela). A Angela não gostou do 
autorretrato.

Depois da visita à mostra de Miró, algumas crianças desenham ou pin-
tam de modo ‘não figurativo’. Ilustram os seus trabalhos e outras crianças 
interpretam-nos.

Alessia: Tantas pegadas de gatos e os pássaros voam e veem-nas.



192  |  CAPÍTULO IX

Interpretações de outras crianças: Parece um fogo e as folhas que voam 
(Cristina). Um grupo de raposas que estão a comer todos os ratinhos (Chicco). 
Um monstro que destrói as casas (Guido). Um rebanho de ovelhas que sobe à 
montanha (Cristina M.).

Cristina: ‘Eu e a minha irmã borrifamo-nos com água do mar’. Parece uma 
criança com a irmãzinha que borrifa água (Simonetta). A chuva e as duas irmã-
zinhas que vão buscar o chapéu-de-chuva (Cristina M.). Duas crianças que fa-
zem balões e os largam (Silvia). Dois monstros que lutam (Guido)” (S. Bertuzzi 
1981-82, 30-31).

Mostrando as imagens do volume Picasso e as crianças, a educadora 
pergunta:

“– Quem são estas crianças? –
Menina com chapéu
Uma irmã (Matteo). Uma rapariga (Gian Maria). Uma tia (Chiara). Uma 

mamãe (Manuela).
Criança com pomba
É tão bonito (Cristina M.). Gosto muito (Chicco).
Menino com roda
É um quadro um bocadinho especial (Federico). É esquisito (Chiara). É 

ridículo (Manuela). Tem um olho preto e outro branco (Federico). É todo aos 
quadradinhos (Cristina M.), bolinhas (Cristina C.), arcos (Emanuele), triângu-
los (Sergio). Vê-se um espelho, um menino com um círculo (Emanuele). Prefiro 
os quadros das crianças bem pintados (Alessia e Cristina C.). Eu gosto quando 
pinta nesta maneira estranha (Emanuela).

Paloma que joga
É uma menina com as mãos gigantes, parecem de papel. Também é um 

pouco gordinha, gorducha (Alessandro).
Paloma não é bonito porque a menina tem o queixo gordo (Chicco), tem 

dois olhos enormes (Alessia), tem o nariz grosso (Cristina). Não gosto des-
te modo de pintar (Cristina, Chicco e Matteo). Eu gosto porque me faz rir 
(Sergio, Guido).

Os pequenos desenhadores (litografia)
Veem-se dois meninos que desenham (Cristina M.). Um é um irmão que 

ensina o irmão mais novo a escrever (Emanuele). Há uma mãe que os abraça 
(Sergio). A mãe observa-os e tem os braços grandes (Sergio). Este é bonito! 
(Elena)” (S. Bertuzzi 1981-82, p. 30).
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Sobre A arte para as crianças, de Paul Klee, as crianças dizem: “Paisagem 
com pássaros amarelos” (1923)

Há peixes (Gian Maria). Pássaros pousados na relva (Sergio), pássaros 
debaixo de água, porque há plantas aquáticas (Chicco), um mar com cisnes 
(Cristina M.).

O marinheiro (1923)
Veem-se peixes e um homem com uma flecha que mata os peixes 

(Federico). Uma foca, peixes e um grego que os mata com uma lança (Sergio). 
Um senhor num barco que está a matar um peixe (Silvia). Um pescador que 
pesca peixes (Emanuele).

Jardins do Sul (1919)
Há árvores perto de um muro (Silvia). Ramos e tantas cores (Federico)” 

(S. Bertuzzi 1981-82, p. 31).

A beleza da natureza e o sentimento religioso expressos pela arte

Na prática da observação da obra de arte levada a cabo pela educadora 
e pelas crianças, característica do método Pizzigoni, Enrica Gibillini redes-
cobre e recupera a paixão da juventude pela pintura. A artista conclui o seu 
agradecimento dirigindo-se ao Céu.

Intencionalmente, a educação artística, concebida como admiração da 
natureza e apreciação do sentimento religioso, encontra uma conjugação 
apropriada na escola. Para Giuseppina Pizzigoni, o sentimento religioso ia 
“da admiração das belezas naturais ao sentido religioso da Divindade” (G. 
Pizzigoni 1929a, 14). O conceito está presente nos relatórios escolares das 
educadoras. No caderno do ano escolar 1961-62, Sara Bertuzzi anota:

“A felicidade da natureza é sensação familiar à criança, faz parte dela. 
Tentarei cultivá-la em relação a tudo e a todos porque considero ser uma 
tarefa essencialmente humana e própria da escola. E porei todo o empe-
nho para que as primeiras conquistas morais saiam realmente do embate 
contínuo entre os vários egocentrismos e as várias vontades de afirmação 
de cada personalidade numa alternância entre instintividade e consciên-
cia, isto é, numa prática contínua e eficaz e não numa exposição abstrata de 
preceitos.

Assim, também o sentimento religioso nascerá espontaneamente da 
emanação afetiva, da confiança ilimitada, da admiração encantada pela be-
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leza das coisas, da necessidade de se entregar a um ser superior, e traduzir-
-se-á numa admiração simples e natural, mas viva, real e vivida cada dia.

Tentarei ilustrar e imprimir ao ambiente e às circunstâncias outro as-
peto que considero fundamental no campo educativo: o aspeto estético, a 
harmonia como índice de bom gosto e de justa medida, num mundo em que 
o excesso, o barulho, o aproximado e o foleiro são infelizmente sobreabun-
dantes” (S. Bertuzzi 1961-62, 19-20).

Voltando atrás no tempo, ao relatório anual de 1958-59, Sara Bertuzzi 
escreve:

“Que entusiasmo é que a narração de episódios da vida de Jesus feita 
com a ajuda de reproduções artísticas suscitou nas crianças! Pensei unir as-
sim um elemento estético à educação, porque, sendo o sentimento religioso 
aceitação consciente de uma fé, é prerrogativa do adulto e representa para a 
criança uma iniciação que se ativa diariamente através da contemplação da 
beleza e da bondade e o sentido constante da presença divina.

Nesta escola, a rítmica e o canto são cuidados com atenção, com dotes 
comunicativos e gosto estético não comum pela especialista designada pela 
Repartição” (S. Bertuzzi 1959, 3).

Na narração de Enrica Gibillini, a ciência, a arte e a religião são ofereci-
das numa unidade rara que foi uma dádiva à infância: à sua infância, na sua 
recordação de quando era uma criança apaixonada pela pintura, e à infância 
das crianças que acompanhou na escola, permitindo-lhes cultivar o sentido 
de observação relativamente ao exterior que depois se torna observação 
interior.

A criança que aprende a procurar a origem do fio de erva, a descrever 
um quadro de autor, a questionar-se sobre a razão de um artista ter usado as 
cores e as formas de certa maneira, poderá interrogar-se sobre os porquês 
da vida e encontrar em si mesma as respostas inteligentes para superar as 
dificuldades da existência, fazendo da sensibilidade artística, melhorada na 
escola com a imagem, um meio de aprofundamento cognoscitivo, um valor 
significativo para o qual viver generosamente.

Nota Pier Francesco Nicoli, conhecedor atento da Rinnovata:
“Exaltar a educação estética, admitir que as crianças vivem de imagens 

e não de conceitos, vislumbrar uma fraternidade originária entre a arte e o 
jogo, celebrar estas teorias, recorrendo à autoridade de Giambattista Vico e 
de Federico Schiller, hoje tornaram-se truísmos e lugares-comuns, e até os 
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que nunca se deram ao trabalho de analisar a ‘Ciência Nova’ e as ‘Cartas so-
bre a educação estética’ e muito menos de procurar o significado verdadeiro 
daquelas ambíguas fórmulas os repetem pomposamente. Mas não eram lu-
gares-comuns em 1911, quando se abriu a Rinnovata e provocava em muitos 
professores da época uma espécie de desorientação e de revolta com os seus 
procedimentos originais no campo do desenho, da música, do mito, do jogo. 
É natural que um jardim infantil que tenha surgido junto a uma escola do 
género também tenha a marca de um tipo de ensino estético particular e 
tenha igualmente algo de seu a sugerir a todas as professoras que se preo-
cupam realmente com a educação dos sentimentos.

Os que ainda recordam os posters decorativos e didáticos mais velhos 
criados por Giuseppina Pizzigoni sabem que já eles, mesmo na sua imper-
feição e primitividade, obedeciam a um conceito e tentavam oferecer uma 
visão serena e pacata da vida aos olhos da criança. Razão pela qual se afas-
tavam sistematicamente de cada representação grotesca, violenta e desor-
denada” (P. F. Nicoli 1937, 10).

É evidente a analogia entre o testemunho de Enrica Gibillini e a expe-
riência de Giuseppina Pizzigoni que ao início da sua carreira se perguntava 
qual era a sua vocação: a arte dramática ou a arte didática? (cf. G. Pizzigoni 
1946, 15).

3. Uma simplicidade arrebatadora

Testemunho da educadora Chiara Oliani,  
do mês de junho de 2008.

A criança, a natureza, o mundo

“Não tendo seguido o método Pizzigoni, para mim, acabada de sair 
da escola de formação, foi uma abordagem gradual, lenta, que me fascina-
va e me arrebatava na sua simplicidade, mas que me causava dificuldades 
de aplicação no respeito dos tempos da criança e pelo hábito adquirido de 
antecipar. Foi uma assimilação gradual, um estágio pessoal passado com 
Graziella V., com a diretora Sara Bertuzzi, e com o resto do grupo, mas quan-
do paulatinamente nos apoderamos deste método de abordar a criança, a 
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natureza e o mundo que nos circunda, conseguimos fazer com que se tor-
ne um estilo de vida que nos permite enfrentar também as novidades e os 
métodos da evolução didática e, sobretudo, torna-se uma atitude quotidia-
na que nos conduz ao respeito e à facilitação de qualquer relação social e 
humana.

Treze anos de experiência vividos com crianças com deficiências le-
vam-nos a perceber e a valorizar até a mínima expressão de um rosto ou o 
significado de um pequeno gesto, uma atenção individual e profunda que 
nos sete anos seguintes de escola com crianças “normais” nos predispõe 
para uma atitude particular dirigida a cada criança individualmente; ten-
tando perceber quais as suas necessidades, os seus momentos de afetivida-
de, de desconforto, etc., e procurando sempre dedicar-lhe um espaço pesso-
al dentro da vida de grupo.

Sete anos lindíssimos passados na escola infantil conjunta, onde os 
ritmos e a espontaneidade das crianças nos ofereciam estímulos contínuos 
de criatividade e de racionalidade (consistência das experiências) e onde, 
graças à experiência ligada aos princípios de G. Pizzigoni, tudo se tornava 
abordável”.

O magnetismo do método Pizzigoni

A educadora Chiara Oliani provém do clássico percurso formativo da 
professora preparada pelo Ensino Secundário, os últimos três anos de estu-
do do liceu. O professor do jardim de infância, antes de 1998, ano da institui-
ção do Curso de licenciatura em Ciências da Formação Primária, era geral-
mente preparado apenas no liceu; deixava-se ao critério de cada docente, às 
vezes das escolas, a faculdade de aprofundar a própria formação que devia 
necessariamente confrontar-se com metodologias apropriadas, a serem es-
tudadas no momento em que eram praticadas.

Compreende-se o testemunho de Chiara Oliani, jovem educadora a bra-
ços com um trabalho novo, onde a presença das crianças era essencial, e 
relativamente às quais não podia comparecer de forma inexperiente.

É interessante notar que Chiara Oliani percebe logo, diríamos, a in-
congruência entre uma ideia de escola e de ensino aprendidas no Ensino 
Secundário, isto é, nos últimos três anos do liceu, e a ideia de escola e de 
educação que lhe propunham com o método Pizzigoni.
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A tríade simplicidade, respeito, antecipação frisada por Chiara Oliani 
coloca-nos imediatamente na problemática, poderíamos até dizer, dialética, 
visto a Escola Superior não ter oferecido às suas alunas a percepção daquele 
universo humano, o universo da criança, que agora se desvelava aos olhos 
da jovem educadora, graças a Giuseppina Pizzigoni.

Mas vejamos especificamente que tríade Chiara Oliani nos apresenta. 
Simplicidade do método. Não era difícil compreender o método Pizzigoni, as 
indicações dadas durante os cursos de formação, preparadas pela Fundação 
Opera Pizzigoni, não requeriam esforços intelectuais e contorções filosó-
ficas. Tratava-se de uma pedagogia da pessoa que tocava logo o âmago do 
problema: a criança, e daqui libertava uma força de atração, uma espécie 
de magnetismo pedagógico ao qual não se podia resistir, assim que se ex-
perimentava. Com efeito, Chiara Oliani escreve que ficou fascinada pela sua 
simplicidade. Este aspeto não deve ser subestimado: estamos a falar de sim-
plicidade não de simplificação e nem sequer de praticidade vazia. É como se 
os exames escolares e acadêmicos perdessem a sua força de persuasão face 
a tanta riqueza, presente precisamente na simplicidade.

Simples de perceber, difícil de aplicar. Entramos, assim, no segundo 
elemento que compõe a tríade indicada por Chiara Oliani, isto é, o respei-
to dos tempos da criança. O que é para Pizzigoni respeitar os tempos da 
criança senão pôr-se do lado das crianças, das suas exigências, das suas ex-
pectativas, da sua curiosidade e do seu intuito? Eis a simplicidade complexa 
que se tornou hoje uma simplicidade verdadeira e ineludível, passado um 
século (1907-2008) da época das primeiras reflexões críticas da professora 
milanesa sobre a escola. Não podemos tirar o respeito da criança da escola 
infantil, porque se assim fizéssemos, destruiríamos não só esta escola, mas 
também o futuro da humanidade. A este propósito, Giuseppina Pizzigoni 
nota: “O meu Jardim de infância é a preparação do ser na idade do seu cres-
cimento, segundo a verdade, segundo a natureza, tal como acontece com as 
outras turmas da Rinnovata” (G. Pizzigoni 1929a, 5).

Mais adiante acrescenta que a criança deve viver como criança que 
é: “... não como criança prodígio ou sequer como criança tipo, resultado de 
uma construção ideológica qualquer; deseja que a criança cresça saudável e 
boa, com as qualidades do observador, do trabalhador, do Italiano, do cris-
tão” (G. Pizzigoni 1929a, 6).

Em duas linhas de testemunho escolar, Chiara Oliani conseguiu sin-
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tetizar magnificamente o pensamento de Pizzigoni sobre a antecipação. 
Chegámos, assim, ao terceiro elemento da tríade explicativa do método. De 
fato, realça G. Pizzigoni: “Sem preocupações quanto a quaisquer tipos de 
aprendizagem; pelo contrário, com muito cuidado para que a criança ganhe 
os hábitos da higiene, da bondade, da sociabilidade, da atividade; cuidados 
constantes para que a criança ganhe familiaridade com a água, com o sol, 
com os animais; se habitue a considerar os seus pares como limites da sua 
liberdade e como seres necessários na vida em comum; cuidados constan-
tes para que a criança aprenda a falar a nossa língua, sem aulas específicas 
mas através da experiência das coisas e do seu valor intrínseco e relativo; 
cuidados constantes para que os sentidos da criança sejam treinados diaria-
mente, não com os chamados meios científicos mas com o uso das próprias 
coisas e com as relações desejadas também pela experiência pessoal” (G. 
Pizzigoni 1929a, 6).

A antecipação é um capítulo importante na conceção da escola infantil. 
Quando Chiara Oliani entra na escola como educadora traz evidentemen-
te consigo a conceção de uma infância que deve tornar as crianças preco-
ces, caso não o fossem suficientemente. O jardim infantil devia preparar as 
crianças para a escola primária, de modo a facilitar o trabalho na primeira 
classe. Preparar a criança para a escola primária podia significar educá-la, 
seguindo gradualmente as atividades, ou então podia significar instruí-la, 
fazendo-a avançar o máximo possível e permitindo que tivesse acesso a no-
ções que faziam parte do programa da primeira classe. A antecipação da 
escola primária na escola infantil, segundo a primeira interpretação, evi-
ta-se, segundo a segunda interpretação, aceita-se. O método Pizzigoni, em 
linha com a pedagogia acadêmica de 1923, fala de grau preparatório e não 
de antecipação do que deveria ser introduzido na primária. Para Giuseppina 
Pizzigoni, a educadora não dá aulas, entretém as crianças, usando jogos e 
conversações, guiada por fatos vividos e observados, junto das crianças, e 
respeitando os tempos de crescimento psicofísico (cf. G. Pizzigoni 1929a, 7).

As forças propulsivas da mudança

Continuando a sua reflexão, Chiara Oliani desvela como conseguiu pôr 
de acordo o fascínio pelo método e a dificuldade da sua aplicação.
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O primeiro degrau para aplicar o método Pizzigoni era o da aceitação 
e do questionamento de alguns aspetos da formação pedagógica anterior.

Na escola superior não se estudava este método; apenas o contato com 
uma realidade escolar inspirada nos princípios da Rinnovata fazia emergir a 
exigência de seguir um novo estágio, guiado pelas professoras educadoras 
que tinham mais experiência. A grande novidade do método residia em pre-
parar as educadoras para uma atitude mental que se tornava um hábito de 
vida, dentro e fora da escola, “estilo de vida”, diz Chiara Oliani.

Olhar para a criança com olhos novos, ver na natureza a paleta das 
cores e o álbum das fotografias para a descrição dos pensamentos, explorar 
o mundo que nos circunda com confiança e perseverança, com o sentimento 
da liberdade do espírito criador, são as ações com que se podem enfrentar 
também as peripécias administrativas, as inovações didáticas e, podería-
mos acrescentar até tecnológicas. O instrumento que traz inovação é secun-
dário, em relação à essência da questão educativa. A assimilação gradual 
das melhores vias a usar para aplicar o respeito da criança e a atitude men-
tal de abertura ao mundo e às suas belezas, juntamente com o acolhimento e 
o respeito de si e dos outros, são os pilares de um método que nunca é igual 
nas suas realizações. Cada educadora, cada professora que se apodera dele, 
cria o seu percurso didático pessoal.

A humildade em ouvir as colegas com mais anos de experiência no mé-
todo e a vontade de fazer parte de um grupo escolhido de pessoas desejosas 
de aprender e de aplicar as indicações de Giuseppina Pizzigoni constituem 
as forças propulsivas da mudança pedagógica enraizada na assimilação e na 
atitude quotidiana.

Chiara Oliani mostra indiretamente a forte relação existente entre a 
educadora e a criança. A professora que se auto educou no conhecimento e 
na atenção tende a comunicar à criança a mesma modalidade de vida, não 
como ato caprichoso, mas como princípio vital de desenvolvimento pessoal 
e social. A humildade de retomar o estágio e a atitude de descoberta são os 
elementos constitutivos do conhecimento e da atenção. A humildade pro-
move a busca do novo e cria conhecimento; a atenção aos dados, aos fatos 
educa a atitude de exercício da descoberta.

A formação da professora é o pré-requisito para educar o aluno. Na 
primeira aula de 1938, G. Pizzigoni releva: “Eis uma pergunta interessante: 
como dar à criança uma abertura mental gradual? Eu respondo: mantenha-
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mos os olhos abertos, os sentidos alerta e a alma da criança atenta ao mun-
do, que é o mesmo que dizer à vida. E ao dizer isto, fixava, em 1907, os cen-
tros naturais de interesse de cada homem; destes vieram depois os centros 
de interesse que atraem a criança: terra, água, céu, animais, plantas, astros: 
atividades humanas e o mundo em que o jovem vive, para as descobertas 
que faz, dia após dia, e para a expansão regulada e útil da sua atividade na-
tural” (G. Pizzigoni 1938-XVI, 6).

Quando Chiara Oliani menciona os anos de experiência escolar com 
as crianças, com e sem deficiências, vemos nas suas palavras a sintonia 
com os princípios pedagógicos de Giuseppina Pizzigoni. A criança é crian-
ça. Tem um rosto, faz um gesto, procura e demonstra afetividade, sente 
desconforto, ambiciona um espaço pessoal seu no grupo. São necessidades 
da pessoa que na criança começam a desabrochar e que é preciso orientar 
na direção do melhor. A educadora e a professora aprendem este modo de 
se relacionarem com a infância e aperfeiçoam-no dia após dia. Não pode-
mos pensar que se aprenda mecânica e autonomamente, deve ser ensina-
do. Trata-se de uma aprendizagem constante, permanente, sem fim, sim-
bolicamente identificada por Chiara Oliani através da imagem de uma “ati-
tude quotidiana”. A este propósito, a mensagem de Giuseppina Pizzigoni é 
bem expressa e distinta: “De resto, o ambiente, o professor, a vida que o 
jovem vive na Rinnovata dir-vos-ão claramente o método que impera na 
minha Escola: a voz dos fatos e a das coisas, ouvidas na luz de Deus e na luz 
da Pátria” (G. Pizzigoni 1938-XVI, 8).

Fatos e coisas são os instrumentos que nos aproximam do conhecimen-
to, são os objetos que revelam ao homem religioso o sentido profundo da sua 
existência terrena. No testemunho de Chiara Oliani, emerge o significado 
escondido do que a educadora interpreta no rosto da criança e que trans-
forma em alegria. “Se apoiarmos a nossa didática nos centros de interesse, 
educamos também a mente do estudante a debruçar-se sobre as coisas e os 
fatos que observa, e que ele espontaneamente liga de modo a obter, como re-
sultado final, a sua própria educação mental e também a sua própria sabe-
doria, porque lhe damos a sensação e a verdade de um conhecimento global 
da natureza e do saber, iluminados pela alegria, que é o fermento de cada 
trabalho” (G. Pizzigoni 1938-XVI, 6-7).
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4. Acreditar na coerência profissional

Testemunho da educadora Paola Tansini,  
de 3 de junho de 2008.

Uma escola sem estereótipos

“Depois da Escola Superior, a minha experiência nas escolas infan-
tis municipais foi muito decepcionante. Considerava-a niveladora para as 
crianças, frustrante para a educadora.

Frequentei alguns cursos e quando, depois de me ter inscrito no cur-
so Pizzigoni, entrei pela primeira vez na Escola Rinnovata e li as palavras 
gravadas à entrada, “Templo, a natureza. Objetivo, a verdade. Método, a ex-
periência”, pensei que tinha encontrado o que procurava. Com efeito, indo 
às aulas, assistindo às várias atividades na Rinnovata e fazendo o estágio 
na turma da sr.ª Bertuzzi na Via Valdagno, tive a confirmação. Finalmente 
aprendi que podia livrar-me dos estereótipos e da angústia de ter de seguir 
métodos repetitivos que me pareciam inapropriados e mortificadores para 
a criança e para mim.

Durante o concurso saiu-me como tema para a parte prática ‘O ani-
versário de uma criança’. Falei da minha experiência, feita ao frequentar o 
estágio do curso Pizzigoni. O calendário que, predisposto para a intuição e 
a correlação do tempo cronológico e meteorológico, todas as manhãs era 
uma ocasião para notar datas, festividades, recorrências e, por conseguinte, 
também os aniversários das crianças.

Fazia-se uma festa à criança dando-lhe também tarefas importantes 
que induziam uma percepção de si positiva, com o crescimento da autoes-
tima e com a demonstração gratificadora de sentimentos intercambiáveis.

Tive a melhor nota e prometi a mim mesma que conseguiria entrar para 
a Escola Infantil da Via Don Gnocchi, onde há alguns anos a sr.ª Bertuzzi era 
diretora.

Fui colocada na Escola Infantil da Via Don Gnocchi, em setembro de 
1971, e começou para mim um trabalho de aprofundamento constelado de 
dúvidas e incertezas porque não é fácil manter, em todas as circunstâncias, 
a coerência com os princípios em que acreditamos, sobretudo na relação 
com a criança.
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As atualizações na escola da Via Capecelatro eram o desenvolvimento 
afetivo e cognitivo da criança, a organização dos espaços com laboratórios 
e sala de jogos e a psicomotricidade.

O confronto com as psicólogas e com as colegas da Via Capecelatro 
foram centrais também para fazer uma autoanálise da nossa atitude e 
comportamento; foram ocasiões de reflexão, repensamento e melhoria. 
Aprendemos todas a observar melhor a criança para encontrar modali-
dades de intervenção mais focadas e realmente respeitosas. Aprendemos 
a fazer as solicitações mais apropriadas e finalizadas sem nivelar e sobre-
carregar a criança, respeitando e valorizando as diversas personalidades e 
potencialidades.

Quando cheguei à Via Don Gnocchi, o ambiente interno e o externo já ti-
nham sido organizados para obter uma melhor funcionalidade. No exterior, 
havia os espaços para o horto, o pomar, novos arbustos e plantas trepadei-
ras; equipamentos para o jogo do grande tronco e do areal.

No interior, uma parte do salão tinha sido mobilada em sala de jantar, a 
outra era utilizada para a rítmica, o canto, o teatro dos fantoches, as proje-
ções, os jogos livres e a psicomotricidade.

Nas salas de aula, tendo-se recuperado espaço, as crianças inscritas 
eram, então, 45 em cada turma, e foi possível distribuir grupos de mesas. 
Uma mesa para o material apanhado no jardim e trazido pelas crianças ou 
pelos adultos e para experiências relativas ao mundo natural, como germi-
nações de sementes, tubérculos, bolbos, experiência luz-escuridão e outras. 
Outras mesas foram destinadas às várias atividades de jogo-trabalho, como 
desenho, pintura, recorte, modelagem, construções e material variado, de 
modo a facilitar a escolha livre da criança.

As crianças gostavam do material Pizzigoni. As pérolas permitiam 
uma multiplicidade de combinações de formas, cores, dimensões, mesmo 
repetidas, de modo a formar ritmos decorativos e a exercitar a manualidade 
ao enfiá-las no fio.

O recorte dos álbuns com a possibilidade de escolher as figuras e dar 
movimento, compondo cenas sempre mais interligadas e sempre integradas 
com a linguagem, parecia-me realmente, como diz G. Pizzigoni, que lhes des-
se ‘a alegria de criar’ (G. Pizzigoni 1929a, 27).

Para nós, educadoras, eram ocasiões de estudo e de conhecimento de 
cada criança na relação entre idade e realização durante a sua evolução.
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Sucessivamente, propusemos as mesas de pintura de figuras geométri-
cas de Giuseppina Pizzigoni também como exercício de pré-grafismo. Era o 
período da invasão das fichas de repetição que não tinham absolutamente 
em conta a experiência pessoal das crianças. A pintura, em vez de ser pro-
posta por tracejado, era proposta seguindo o contorno das próprias figuras.

Nas salas de aula foram predispostos vários cantos específicos com 
tapetes e almofadas para conversar, contar, argumentar juntos; panos e ou-
tras coisas para o disfarce; a casa das bonecas e o teatro dos fantoches para 
o jogo projetivo. Além do mais, havia o carrinho com areia onde as crianças 
podiam exercitar a manualidade, sozinhas ou em pequenos grupos, e am-
bientar acontecimentos e histórias.

O ambiente escolar era, portanto, totalmente educativo e estimulante, 
acolhedor e tranquilizador pelo clima e a atmosfera que ali se respirava.

Um aspeto que me fascinou, desde o primeiro momento, foi a educação 
estética com atenção sobretudo à ordem e à harmonia do ambiente e, por 
conseguinte, o empenho de todos para as manter.

A utilização de reproduções de quadros, diapositivos sobretudo em re-
lação aos eventos, recorrências, ao ciclo das estações, as visitas a mostras e 
a pinacotecas representavam um modo constante de aproximação à bele-
za, sem antecipações e intelectualismos, partindo sempre da observação da 
criança. A este propósito, gosto de citar um episódio que me contou o meu 
filho, que remonta à época em que andava no liceu. O professor de educa-
ção artística tinha-o convidado a comentar um quadro. No final, após ter-lhe 
dado um 9, nota alta, perguntou: ‘Onde é que aprendeste a observar assim 
tão bem?’ E o meu filho para mim: ‘Não podia dizer-lhe que tinha aprendido 
no jardim de infância, eu fiz como a sr.ª Sara, que nos dizia: Olhem como tem 
as mãos, os olhos e a expressão da cara. Em que estará a pensar? O que dirá?’.

Penso que este método de trabalho pode favorecer não só a expressão 
e a criatividade da criança, mas também a da educadora.

Para mim, foi uma experiência de trabalho e de realização pessoal en-
tusiasmante e inesquecível”.

Liberdade e respeito pela infância

A narração de Paola Tansini valoriza pelo menos cinco dimensões do 
método Pizzigoni:
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– a unicidade da criança como pessoa irrepetível, rica de recursos e 
livre;

– o profissionalismo da educadora em busca da verdadeira identidade 
não como absoluto, mas como estudo e conhecimento em contínua 
renovação;

– a necessidade de sentido da escola que evita a repetição e o tédio;
– as características pedagógicas do desenvolvimento da infância, ex-

pressos na alegria e na criatividade;
– a assimilação do método como interiorização permanente da habi-

lidade de aprendizagem.
Repercorramos o testemunho de Paola Tansini, ligando-o aos documen-

tos sobre a Escola Rinnovata dos anos em que Giuseppina Pizzigoni difundia 
o método, para notar o modo como as orientações se iam construindo na 
proposta da nova escola. Estamos em presença de um método substancial-
mente flexível, onde se fixam alguns princípios fundamentais que se tornam 
uma espécie de trilho onde tudo o que se encontra pode ser transformado, 
pela inteligência e pela preparação do adulto, durante a aprendizagem.

O ponto de partida do jardim de infância de Giuseppina Pizzigoni é a 
conceção da criança como pessoa única, irrepetível. Uma pessoa que tem em 
si as forças para progredir. Os seus recursos são o sentimento, a inteligên-
cia, a curiosidade, a criatividade, quer dizer, o coração, a mente e a mão para 
recordar a tríade que Enrico Pestalozzi amava citar. Encontramos o modo 
de realizar a íntima conexão entre as três atividades humanas na escola que 
vai em direção ao mundo e do mundo que entra na escola.

A ideia de escola infantil de Giuseppina Pizzigoni não é uma estrutura 
rígida e anônima, não está ao serviço de uma ideologia. A única dependência 
forte é do sentido de progresso e de desenvolvimento da pessoa na socieda-
de, evitando a repetição e o tédio.

A escola é um lugar vivo, luminoso, aberto, onde o movimento, o jogo e 
a fantasia são os protagonistas constantes: “as mesas das crianças não de-
vem estar em linha nem em fila à frente da cátedra da educadora. Nenhuma 
estrutura de tipo escolar” (G. Pizzigoni 1929a, 24), cada um deve ter o seu 
lugar iluminado e a educadora coloca-se num canto ou no meio da sala. A mo-
bília completa-se com ficheiros e material de trabalho que interessa em vários 
momentos do dia.

É uma escola autossuficiente, não em sentido autárquico, mas em sen-
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tido de oferta das oportunidades múltiplas de aprendizagem, uma espécie 
de teoria das inteligências múltiplas (cf. J. Bruner 1996; H. Gardner 1995 e 
2005), já intuída por Giuseppina Pizzigoni na prática escolar.

O estudo introspetivo e comparativo é onde se funda o progresso hu-
mano dos povos, o progresso da humanidade de que fazemos parte, criada 
para nos elevarmos à divindade. Induzir nos jovens a conceção da vida como 
progresso e tensão para o divino, levará à paz universal como obra da escola 
(cf. E. Rompato 1927, 15).

Eis a tarefa superior da escola, isto é, formar a criança tendo como ho-
rizonte os grandes ideais, partindo do sentido de um uso justo da liberdade 
e da convivência cívica expressa no movimento autorregulado, guiado pela 
educadora (cf. G. Pizzigoni 1929a, 25).

Na Rinnovata aplica-se uma teoria definida por E. Rompato “síntese de 
vida verdadeira” (E. Rompato 1927, 28). Conceber a criança como pessoa 
única e irrepetível requer uma escola capaz de acolher as potencialidades, 
as expressões, as expectativas, a liberdade de escolha. A via escolar é, en-
tão, uma unidade que desemboca na vida real. Nesta escola, as atividades 
têm a tarefa de desenvolver o programa redigido por centros de interesse 
múltiplos, reconduzíveis a uma harmonia onde os conteúdos de ensino se 
entrecruzam, se compenetram, se completam.

No Curso de formação segundo o método Pizzigoni, de 1970-71, foram 
entregues às vinte cursistas dois temas para o exame final escrito. O pri-
meiro tema era: Diga a candidata como interpreta o princípio fundamental 
de Giuseppina Pizzigoni: “Respeitar a criança e educá-la segundo a verdade e a 
natureza”. O segundo tema era: Referindo-se à experiência vivida ao frequen-
tar este curso, a candidata releve e demonstre a atualidade dos princípios de 
Giuseppina Pizzigoni.

Entre as professoras que tinham escolhido o primeiro tema, uma can-
didata conjugava o princípio do respeito da criança com o princípio da li-
berdade de escolha da criança, escrevendo: “Muitas vezes, na escola infantil 
preocupamo-nos em alcançar um fim pré-estabelecido, sem ter em conta a 
liberdade individual de cada criança, como se todos pudessem, através dos 
mesmos meios e em tempo igual, alcançar um certo grau de conhecimento.

Respeitar a criança significa aprender a conhecê-la para poder apre-
ender as suas manifestações naturais e instantâneas, com a finalidade de a 
educar, usufruindo daquilo que são os seus interesses individuais. Portanto, 
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é necessário que a criança seja livre de se servir por si mesma dos meios 
através do quais deseja exprimir-se, sem ser influenciada, ou pior, obrigada 
pela educadora a fazer o que ela impõe.

A tarefa do professor é ajudar, indiretamente, a criança com o fim de 
desenvolver nela as características da sua individualidade que, em seguida, 
através de uma maturação mais completa, formarão a sua personalidade.

É conveniente que a educadora saiba valorizar cada forma de expres-
são, ela deverá encorajar e estimular também a criança, de modo a que esta 
adquira confiança em si mesma e nas suas capacidades, com a finalidade 
de adquirir sempre maior segurança e desejo de conquista de verdade” 
(Candidata n.° 15 a.l. 1970-71, 1-2). A candidata estabelecia uma coerência 
intrínseca entre a compreensão e o condicionamento recíproco dos dois 
princípios dos quais nascem os direitos e os deveres da vida social. O respei-
to sem a liberdade torna-se dogmatismo do adulto que pensa dever impor-
-se à criança porque é mais velho e maduro. A liberdade torna-se negação do 
respeito se se permitir que a criança faça qualquer coisa, sem lhe dar uma 
orientação de valor.

A arte de observar, perguntar, criar

Assim que se apreende o método que poderíamos sintetizar como ob-
servar, perguntar, narrar, a criança adquire uma capacidade que conserva 
no tempo até tornar-se uma competência específica. Deu-se essa interiori-
zação que faz emancipar a condição humana e a torna tecido conetivo entre 
passado, presente e futuro.

Em E. Rompato encontramos a exaltação daquilo que antes se chama-
vam “hábitos” e que hoje conjugamos como conhecimentos, capacidades e 
competências (cf. S. Chistolini 2006a, 409-415).

Educar significava para Giuseppina Pizzigoni fazer adquirir bons há-
bitos ao discente e exercitá-lo nesses hábitos. Hábitos higiénicos, de movi-
mento, de intelecto, de reflexão, de cumprimento de ordens, de vontade, de 
sentir a divindade, de estudo dos valores nacionais (cf. Rompato 1927, 15).

Na conferência apresentada à Cruz Vermelha, Giuseppina Pizzigoni 
convencia o seu público quando notava a propósito das experiências esco-
lares da criança: “Assim, o jovem tem a oportunidade de avaliar a precisão 
necessária para a realização das experiências; exercita a vontade ao obri-
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gá-la a ter paciência quando aguarda por um resultado; estuda seriamente 
a natureza nas suas forças, nas suas providências; adquire a consciência do 
valor da vida. E o estudante está lá, à volta de um perno, de uma proveta, 
de uma ferramenta qualquer, todo olhos e ouvidos, e sobretudo todo alma 
naquilo que faz e naquilo que observa. As horas voam porque ele se diverte; 
aprende e não esquecerá (G. Pizzigoni 1930-VIII, 7).

No relatório anual do ano letivo 1960-61, Sara Bertuzzi relevava preci-
samente a relação estreita entre observação-hábito-criação.

“Do hábito de expressar verbal e graficamente aquilo que os olhos 
veem, nasceu a ideia de criar o nosso jornal. Redigido pelas crianças em 
colaboração conjunta, tinha o objetivo de as orientar na formulação do pen-
samento e na expressão espontânea deste de maneira clara, exata e eficaz 
(S. Bertuzzi 1961, 1-2).

A observação nasce espontaneamente na criança, a educadora valo-
riza-a, orientando com perguntas e ampliações até fazê-la tornar-se parte 
constitutiva fundamental da pessoa e, algo excecional, deste processo nasce 
o ato de criação de algo próprio do qual sentir-se orgulhosos.

Da experiência à narração para a educação intelectual

Durante estas experiências, a criança fica completamente absorvida 
pelo que observa, diverte-se, aprende, recorda a emoção sentida e acontece 
realmente o que o filho da Paola descreveu.

No ano letivo 1917-18, após uma “Excursão de três dias na montanha”, 
uma aluna, como se deduz pelo género feminino usado na narração, escreve 
as impressões da viagem. Transcrevemos integralmente o texto como verifi-
cação do significado do ensino objetivo delineado por Giuseppina Pizzigoni.

“Este ano pensávamos não poder ir à montanha, por várias razões, e 
estávamos muito tristes por isso.

Uma terça-feira, depois do almoço preparado por nós, a senhora disse-
-nos que se tinha decidido ir à montanha por três dias.

Não se pode imaginar a alegria que sentimos e as infinitas perguntas 
que lhe fizemos.

A senhora, em momento de contabilidade, pediu-nos que tomássemos 
nota do necessário para a excursão e nesses dias não se pensava nem se 
falava de outra coisa.
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Finalmente veio a véspera e, então, prepararam-se os sacos e sauda-
ram-se os amigos.

Depois chegou o dia esperado e nós e as nossas professoras encontrá-
mo-nos na Estação Norte às seis horas em ponto, acompanhados pelo nosso 
papai ou pela nossa mamãe, com a nossa mochila às costas, e à hora da par-
tida subimos para o comboio que nos levava a Como.

O comboio partiu. Do comboio vimos a planície lombarda e os seus 
campos cultivados muito bonitos, anotámos nos nossos blocos os nomes das 
estações pelas quais passávamos. Finalmente vimos os montes. A senhora 
Pizzigoni indicou-nos uma montanha que é o Sacro Monte de Varese, onde 
há uma caverna com um poço, e nos disse que ali tinha morrido o filho da 
senhora Marelli, por imprudência.

Chegados a Como, descemos do comboio e fomos logo para o barco que 
se chama Bisbino.

O barco apitou e partiu.
Do barco, observámos o lago magnífico e a cor da água; naquele dia 

o lago estava tranquilíssimo; observámos as belas aldeias construídas na 
montanha, que nos pareciam grupos de formigas.

Vimos o hotel Villa d’Este, que é fantástico, e a Villa Pliniana.
Chegados a Argegno, saímos do barco e começámos a subida. Parecia-

nos um divertimento, mas passado algum tempo começámos a cansar-nos.
Ao meio-dia em ponto, chegámos às primeiras casas de Dizzasco. Tendo 

atravessado a aldeia, chegámos à vivenda graciosa que nos teria hospedado. 
Entrámos e refrescámo-nos.

À tarde, fomos a Castiglione, onde a senhora Pizzigoni nos mostrou a 
casa onde ela e a sua mãe iam passar as férias e onde ela tinha escrito o 
programa da Escola Rinnovata. Observámos bem o jardim e voltámos para a 
nossa casinha, onde nos arranjámos, jantámos e fomos para a cama.

Nos outros dois dias, fomos a San Fedele e a Pellio, passámos também 
por Ramponio, apanhando flores aqui e acolá, e chegámos a Verna, de onde 
se via o belíssimo Lago de Lugano e o pequeno Lago de Piano.

Fomos também a Casasco e dali vimos o Lago de Como, com a famosa 
ponta de Bellagio, que o divide do ramo de Lecco.

Que impressão que a montanha me fez!
Majestosa, ela escuta o gorgolhar das torrentes que escorrem espume-

jando de salto em salto.
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Quando temos dissabores, ao olhar para a montanha parece que dei-
xamos de os sentir e nos consolamos. Estando no alto, parece que estamos 
mais perto de Deus.

Quão útil é a montanha!
Ela bloqueia os inimigos e, para a Itália, marca o confim. E lá estão os 

nossos soldados que gritam a quem ousa ultrapassá-lo para se armar em 
senhor e patrão: ‘Daqui não passa!’.

Na montanha há muitas flores, diversas das que existem na planície. 
Por exemplo, há o narciso, a aquilégia, o ranúnculo, a santolina e muitas flo-
rezinhas diferentes.

Há muitos castanheiros, nogueiras e avelaneiras que dão uma grande 
sombra fresca. Como estão bem todas aquelas cores vivazes no meio do ver-
de da relva e à sombra dos castanheiros e das avelaneiras!

Na montanha, não há muitos animais diferentes dos da planície. Há ma-
nadas de bois e de cavalos, há cabras que pastam espalhadas aqui e ali nas 
montanhas sob a vigilância de algumas montanhesas, que passam o tempo 
a ler e a tricotar meias. Os habitantes das aldeias de montanha levam ca-
bras, vacas e outros animais a pastar; alguns cultivam o seu horto e vivem 
como camponeses, ou então são lenhadores ou produzem queijo e manteiga. 
Há moinhos e, portanto, pessoas que se ocupam deles.

Terminados os dias estabelecidos para a nossa excursão, voltámos 
para Argegno. A meio do caminho, um senhor muito gentil ofereceu-nos um 
ramo de rosas do seu jardim.

Descemos e chegámos a Argegno a tempo de nos abrigarmos debaixo 
da cobertura do embarcadouro, porque começou um temporal furioso.

Chegados ao barco, entrámos.
Por um bom bocado, continuou a chover, mas depois parou e fomos 

para a coberta do barco ver o belo lago que tinha voltado a ficar sereno.
Sentámo-nos nos bancos e o barco passou à frente das mesmas esta-

ções por que tínhamos passado na ida.
Chegados a Como, descemos do barco e sentámo-nos à beira do lago a 

comer e à hora da partida fomos para a estação apanhar o comboio que nos 
levava de volta a Milão.

No comboio, passámos por todas as estações vistas na ida.
Finalmente, chegámos a Milão, onde encontrámos os nossos pais à nos-

sa espera. Agradecemos às nossas professoras pelo que tinham feito por nós 
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e voltámos para casa a falar da excursão” (G. Pizzigoni 1920, 10-12).
Na descrição emergem os efeitos da educação não repetitiva, da ob-

servação atenta do ambiente, da reação entre vida pessoal e comunicação 
coletiva de uma identidade. A categoria interpretativa principal é a conti-
nuidade entre pessoa, família e sociedade, e a criança tem a capacidade de 
comunicar este princípio de vida fundamental.

O ensino da professora, que se torna em experiência vivida pela crian-
ça, transforma-se, passadas décadas, em conhecimento histórico e social, 
afirmando o caráter universal da própria experiência.

5. A cooperação dos pais e os espaços equipados

Testemunho da educadora Graziella Vignati,  
do mês de junho de 2008.

O valor pedagógico da organização escolar

“O Instituto Don Gnocchi atravessou várias fases enquanto se ocupava de 
crianças com dificuldades. As crianças que recebemos apresentavam as mais 
variadas tipologias.

Das mutiladas e poliomielíticas provenientes de diversas nações, com 
distúrbios comportamentais, mas de inteligência normal, às que tinham lesões 
cerebrais com gravidades de várias ordens.

Com estas mudanças apercebemo-nos, ao longo do tempo, de que o nosso 
trabalho estava a perder o seu valor pedagógico para deixar espaço à recupera-
ção física. Assim, nasceu a necessidade de estabelecer contatos com uma escola 
municipal frequentada por crianças sem dificuldades.

O encontro com a sr.ª Bertuzzi, que tinha sido encarregada de dirigir a 
nossa escola, foi providencial.

Algumas de nós já conheciam o método Pizzigoni porque durante a sua 
preparação tinham frequentado o curso; mas a possibilidade de ter uma guia, 
para o adaptar às exigências das nossas crianças, requeria um empenho com a 
escola da Via Don Gnocchi.

Era preciso organizar grupos pequenos e não foi um trabalho simples, a 
partir do momento em que era necessário fazer uma preparação escrupulosa 
das professoras, das crianças e dos pais de ambas as escolas.
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Tornaram-se necessários encontros entre professoras ajudadas pela psi-
cóloga e pela neuróloga que seguiam as crianças do Instituto Don Gnocchi e a 
presença atenta da sr.ª Bertuzzi, que nos guiava nesta nossa experiência peda-
gógica. Porque era pedagogicamente importante seguir este método? Porque 
se valorizavam sucessões de acontecimentos ligados ao ciclo natural, a ob-
servação do mundo que nos rodeia em todas as suas nuances que podiam ser 
percebidas também pelas nossas crianças: observamos a natureza, a beleza, 
o vento, a chuva, semeamos a horta; na sala de aula, recolhemos e em seguida 
utilizamos o que foi apanhado de várias maneiras.

Com a lentidão da sua aprendizagem, tinham maneira de assimilar os con-
teúdos, sem antecipações. Depois, criaram-se também momentos conviviais de 
grupos pequenos, com provas gastronômicas de tudo o que se tinha consegui-
do produzir: polenta, nhoques, castanhas.

Para as crianças foi uma ajuda intercambiável, de observação e de com-
preensão, vimo-lo nos seus desenhos, nas frases pedidas pelas professoras 
para o comentário de acontecimentos, ou momentos de encontro particulares 
com interesses comuns, como o teatro dos fantoches, à quinta-feira.

Tudo foi sempre documentado com diapositivos, fotografias, gravações 
por parte das educadoras, para criar momentos de reflexão e de verificação 
e para as crianças, que se reconheceram nas atividades programadas. Foram 
momentos importantes ao reconhecerem-se junto dos seus amigos da Via Don 
Gnocchi, com quem tinham trabalhado.

Isso foi seguramente facilitado pela proximidade das duas escolas e pela 
utilização dos espaços, quer da turma, quer em comum.

Para os pais foi uma alegria, que os ajudou a perceber a forma de abordar 
a criança, os tempos de compreensão, para evitar pedidos e antecipações ino-
portunas e a consciência de que era mais útil não isolar a criança.

Para os pais das crianças da Via Don Gnocchi foi como entrar em contato 
com o mundo da criança com dificuldades, com as suas problemáticas e as dos 
seus pais, para não sentir medo e descobrir que esta abordagem podia ser um 
enriquecimento também para o seu filho.

Trabalhar com estes grupos pequenos mostrou-se positivo também 
para as crianças com algumas dificuldades, motora ou relacional, da Via Don 
Gnocchi. Obtiveram vantagens do nosso trabalho feito muitas vezes no chão, 
nos tapetes, fazendo experiências através dos movimentos do corpo, prestan-
do atenção à abordagem psicomotora”.
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O encontro com as famílias

O testemunho de Graziella Vignati permite-nos entrar no âmago de um 
dos capítulos mais difíceis da escola hodierna: as relações das educadoras 
com os pais.

Durante o curso Pizzigoni, de 1987, uma parte do mesmo era dedicada 
a este tema. Escreve Sara Bertuzzi: “É fundamental criar, desde os primeiros 
contatos com a família, um diálogo correto que vá em duas direções paralelas: 
fazer conhecer a escola e as suas orientações educativas e conhecer, ao mesmo 
tempo, a família e a história pessoal da criança que deve ser recebida.

A escola, desde o momento da inscrição e do pedido de informações, deve 
apresentar-se como ambiente idôneo ao acolhimento da criança, atento às 
suas necessidades, aberto e disponível a ouvir os pedidos e as dificuldades da 
família.

A escola deve, antes de tudo, mostrar-se um ambiente sereno e estimulan-
te, bem delineado na sua organização, mas também bastante dúctil a receber 
exigências e problemas particulares, para os quais encontrar soluções adequa-
das, dentro das suas possibilidades.

O cuidado com o ambiente, o clima sereno, a atmosfera acolhedora, o es-
tilo da comunicação dos adultos que ali trabalham deveriam ser perceptíveis e 
induzir, desde o início, conforto e confiança nos pais.

A entrevista preliminar com a família é uma ocasião de encontro rica de 
possibilidades, mas também de incógnitas. É necessário que a educadora esteja 
preparada a fazê-lo e que o faça com atenção e cautela, procurando pôr à vonta-
de a mãe (ou ambos os pais), evitando perguntas intrusivas, mas estimulando a 
conversa, a falar, a ‘contar’.

Tratando-se, evidentemente, de informações que dizem respeito a toda 
a vida afetiva do núcleo familiar, as eventuais reticências iniciais devem ser 
recebidas com tato e benevolência. Da atitude da educadora deve transpa-
recer um interesse real pela criança, razão pela qual conhecer a sua história 
pessoal, as preferências, as eventuais dificuldades, se torna fundamental, 
não para exprimir juízos sobre ela ou sobre a família, mas exclusivamente 
para a acolher de modo adequado e que responda à sua vicissitude pessoal” 
(S. Bertuzzi 1983, 1).

Além das capacidades intuitivas da educadora que se afinam com os anos 
e a experiência, as modalidades de inserção das novas crianças preveem:
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–  a organização dos espaços com os cantos temáticos;
–  a inserção gradual tendo em conta as manifestações da criança e 

as exigências da família;
–  o acolhimento de uma só criança nova, com a finalidade de lhe de-

dicar a máxima atenção;
–  a presença da mãe ou de outro encarregado de educação para re-

gular a sua permanência na escola;
– a sinceridade e a confiança, quer nas crianças, quer nos adultos (cf. 

S. Bertuzzi 1983, 1-2). 

Os tópicos

Escreve Sara Bertuzzi: “Superando o conceito de escola rígida, na 
Rinnovata dispunham-se cada dia vários grupos de mesas para o sempre di-
versificado jogo-trabalho escolhido pelas crianças (desenho, pintura, recor-
te, modelagem, pérolas, construções e outras coisas). Além do mais, numa 
ala pequena tinha sido organizada uma sala de jogos para pequenos grupos 
de crianças.

Na escola infantil da Via Don Gnocchi foram predispostos os cantos 
temáticos nas salas de aula: casa das bonecas, tapete e almofadas, peque-
no teatro de fantoches, carrinho com areia, mesa para as coisas apanhadas 
no jardim e para as experiências relativas, carrinho contendo panos para 
os disfarces, algumas com botões e laços, cesto dos brinquedos (já adotado 
pela Rinnovata) para guardar – sempre como escolha das crianças – coisas e 
brinquedos trazidos de casa, muitas vezes autênticos objetos transacionais.

Duas alas externas às salas de aula tornaram-se sala de jogos e labo-
ratório, que depois foram objeto de análise e estudo com uma psicóloga 
durante uma atualização, como o foi o momento da sesta em espaços re-
cuperados ao início da tarde (Giuseppina Pizzigoni sugeriu que se usasse o 
carrilhão, como nos disse oralmente a sr.ª Parmigiani). Na Via Capecelatro 
foram predispostos cantos que respondiam às necessidades específicas das 
crianças: espelho, grande tapete fofo, lavatório e caixa de areia baixos, para 
permitir que crianças com dificuldades motoras pudessem usá-los, objetos 
e brinquedos vários pendurados no teto, para despertar o interesse nas 
crianças que estavam prevalentemente deitadas de costas.

Ao início de cada ano, em relação à gravidade dos recém-chegados, ve-
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rificava-se a adequação e, se necessário, realizavam-se modificações e me-
lhorias” (S. Bertuzzi 1969-1981).

O cantinho da casa favorece o jogo representativo, o desempenho de 
papéis diferentes, o jogo do “fazer de conta”, reproduzindo as situações da 
vida familiar. O jogo tem valor projetivo, liberatório, confortante e até, às 
vezes, de autoterapia. As crianças formam grupos espontâneos e entretêm-
-se à frente da casinha que lhes permite recriar ambientes, descarregar ten-
sões, relevar eventuais conflitos e problemas. A observação da educadora 
e a escuta devem ser atentas, nunca intrusivas, para não fazer com que a 
criança se sinta vigiada e controlada nos seus afetos mais íntimos.

O cantinho do tapete e das almofadas está predisposto para o relaxa-
mento, mediante a assunção de posições que respondem a necessidades 
primárias, afetivas. Deitar-se, rodear-se de objetos fofos, autoconsoladores 
como os bonecos de peluche, dedicar-se a atividades agradáveis, tais como 
ver imagens, construir objetos, mexer em materiais diversos, responde à 
necessidade que a criança tem de estar em tranquilidade e silêncio. A edu-
cadora tem a oportunidade de observar, compreender e intervir. Este can-
tinho pode ser usado para reunir o grupo e conversar, contar, propor jogos.

O cantinho da areia é de particular interesse. Trata-se de um material 
primordial e responde às necessidades primárias da criança. Tem um sig-
nificado psicológico, no sentido que a experiência do jogo com a areia, tal 
como a do jogo com a água subentende experiências ligadas ao controlo do 
esfíncter e, portanto, pode relevar problemas e dificuldades ligadas a elas. 
Oferece a possibilidade de descarregar tensões e é um exercício útil para a 
coordenação motora e o autocontrolo, como, por exemplo, na competição 
em que não se deve deitar fora do carrinho demasiada areia.

Neste cantinho, as crianças manipulam e provam várias experiências 
sensório-perceptivas, tácteis e motoras, como a consistência, a humidade, o 
peso, misturam, amassam, esmagam, escondem, encontram, transformam. 
A educadora releva o tipo de escolha da criança, o modo de agregar-se, as re-
lações interpessoais entre os grupos, as modalidades de uso do material, de 
exercício e ordenadoras, a capacidade de atribuir regras para si mesmo e de 
as respeitar. A areia pode ser usada para propor percursos, seguindo a dire-
ção da escrita, da esquerda para a direita, e para ambientar fatos e histórias 
vividas ou inventadas, utilizando material de jogo, reciclado, apanhado no 
jardim e construído pelas crianças com barro e outros materiais. A criança 
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é convidada a fazer a descrição do que compôs até chegar à narração.

Foto n.° 20 – A minha casa com quintal e a minha gata.

“A minha casa com jardim e a minha 
bichana que está à espera do marido 
gato. Quando o marido gato chegou, 
disse: – Não deves gritar comigo –. E ela, 
pelo contrário, mordeu o gato marido.

Linda – quatro anos e dois meses – não 
exprime logo um projeto, mas observa e 
trabalha com material mais variado, mas 
de repente, de um pacote de cigarros vazio 
e alguns raminhos, diz: – Faço a minha casa 
com jardim. – Procura um cartão que sirva 
como base e vai procurando aquilo que 
pode servir, as peças que lhe parecem mais 
idôneas, por ex., para o teto um pedaço de 
esferovite arrancado, dois cilindros, uma 
bolinha e pedacinhos de esferovite para a 
gata. Diverte-se muito a repetir a história 
do marido gato” (S. Bertuzzi 1969-1981).

O laboratório projetual

O laboratório responde à necessidade da criança de projetar e criar 
conexões entre partes separadas que devem ser recompostas de modo cria-
tivo e espontâneo, de experimentar situações em que existe rivalidade e 
contraste, de modo a que os objetos sejam justamente usados e se favoreça 
a passagem da reflexão teórica à atividade prática. Permite, também, viver 
experiências progressivas, interromper e depois retomar uma atividade em 
momentos diferentes e em dias não consecutivos, elaborar sentimentos e 
emoções, aprendendo as regras do trabalho individual e coletivo. As crian-
ças dirigem-se ao laboratório em pequenos grupos de três a cinco pessoas 
acompanhadas pela educadora.

Os objetivos principais do laboratório podem ser resumidos da seguin-
te forma:

 – responder às necessidades de projetar, como arrumar e pôr em 
relação partes de pensamento, porções de objetos, pensamento e 
objeto;

 – experimentar as relações não conflituais entre os objetos concre-
tos, como a madeira com pregos;

 – favorecer a síntese entre pensar e agir;
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 – permitir experiências graduais, como interromper e retomar um 
trabalho;

 – elaborar sentimentos e emoções;
 – viver situações autodisciplinadas de um pequeno grupo.
 – Os objetivos secundários do laboratório são:
 – favorecer a coordenação manual;
 – descarregar a agressividade pelo movimento de martelar pregos 

na madeira.
O laboratório é a organização de um espaço exterior às salas de aula 

para propostas de jogo-trabalho de grupos pequenos, inicialmente da mes-
ma turma, depois de turmas diferentes. As educadoras concordam uma mo-
dalidade escolhida pelas crianças que têm de apresentar e motivar a opção. 
A decoração e os equipamentos, armários, estantes e prateleiras permi-
tem que se guardem os trabalhos incompletos e o material escolhido pelas 
crianças. Preveem-se a mesa de carpinteiro com as ferramentas, uma gran-
de caixa com materiais variados; vernizes e dissolventes; brinquedos para 
construir e reparar.

O laboratório pode ser um espaço estimulante e tranquilizador. A pre-
sença do pequeno grupo permite a enunciação de regras diferentes das da 
turma, dando à criança a possibilidade de ter muitas experiências com ní-
veis de maior autonomia. A presença constante da educadora é de apoio e 
tranquiliza. Para as crianças que têm um certo grau de ânsia, o momento 
do laboratório representa uma ocasião de clareza durante a qual se sente o 
olhar atento e interessado da educadora que ajuda e julga.

A educadora enuncia funções, apresenta o ambiente e o material e con-
vida ao projeto, torna-se a guardiã da realização da obra da criança.

É importante observar a criança nas fases de construção, ver se tem 
medo, se espera pelo resultado, se escolhe de modo harmonioso, se aceita 
deixar o trabalho incompleto. As crianças, em geral, verificam que a educa-
dora deixa tudo no lugar combinado. Notou-se que as crianças mais novi-
nhas, de três e quatro anos, são mais imediatas na escolha e na realização 
do projeto, enquanto as crianças de cinco e seis anos elaboram um projeto 
que responde a requisitos de funcionalidade e que este é quase um pretexto 
para contar ou exteriorizar um clima, uma atmosfera.
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A sala de jogos

Entre a organização dos espaços exteriores há a sala de jogos que, como 
objetivo primário, pretende oferecer às crianças a ocasião de fazer experi-
ências de jogo simbólico, fantástico, com funções de projeção num ambiente 
adequado às suas exigências porque não tem distrações, nem interferências 
e, sobretudo, de modo a permitir a expressão livre.

O objetivo secundário da sala de jogos é a socialização com os colegas, 
criar amizades também com crianças de outras turmas. As crianças ficam 
cerca de trinta minutos na sala de jogos e não são mais de quatro de cada 
vez, de modo a permitir que todos escolham e usem o jogo mais desejado 
sem temer que outros o utilizem no seu lugar. A sala de jogos é arrumada 
pela educadora.

Na sala de jogos os comentários das crianças assinalam a positividade 
da experiência.

 – Gosto de vir cá porque é tudo muito bonito (Juliette);
 – Há tantos jogos bonitos (Manuela);
 – Gosto de brincar com as bonecas que há aqui (Daniele);
 – Há muita calma, ninguém fala, gosto muito (Matteo);
 – Gosto porque estamos sozinhos e ninguém nos incomoda (Davide).

Os comentários foram reunidos pelas educadoras e em alguns casos 
tornaram-se material para a formação dos novos professores nos cursos 
Pizzigoni.
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Nota explicativa

A documentação iconográfica que apresentamos está contida em qua-
tro álbuns inéditos expostos por Sara Bertuzzi no Congresso da escola pri-
mária “A Rinnovata sob o método Pizzigoni”, cujo título era “A Rinnovata: 
ontem, hoje, amanhã. Um método para a escola de sempre”, que decorreu em 
Milão, a 5-6 de outubro de 2007, pelos oitenta anos da fundação da Rinnovata 
(1927-2007) e em recordação da instituição do Jardim de infância. As ima-
gens, escolhidas com a colaboração de Marina Salvadori, referem-se ao pe-
ríodo escolar 1956-1986 e dizem respeito ao percurso didático do Método 
Pizzigoni Escola Infantil. Uma parte desta documentação apareceu no nú-
mero de novembro-dezembro de 2008 da Revista Infanzia (cf. S. Chistolini 
2008b, 404-449).

Trata-se de uma parte do material vasto e interessante que, de 
Giuseppina Pizzigoni a Sara Bertuzzi, se reuniu ao longo do tempo, aceitan-
do o impulso da professora que em primeiro lugar na Itália deu início a uma 
reforma do programa educativo, inventando uma metodologia de ensino em 
contínua renovação.

Do ponto de vista da investigação sobre a escola na Europa, a redesco-
berta da Rinnovata Pizzigoni e das suas atualizações, a mais de cem anos da 
sua primeira ideia (1907) e a oitenta anos da sua primeira publicação de O 
meu Jardim de infância (1929), é um convite à valorização científica justa da 
história, da metodologia, do material, além da promoção de novos momen-
tos de formação dos professores.
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Os ambientes

Escreve Giuseppina Pizzigoni a propósito do ensino objetivo: “Para 
quem deve aprender, prepararemos um ambiente rico de motivos diferentes 
e sugestivos para o interesse e a alegria que podem despertar nas crianças” 
(G. Pizzigoni 1929b, 11).

As imagens seguem o percurso lógico do Método Pizzigoni, partindo 
da apresentação dos edifícios escolares de Milão, a Rinnovata, de 1927, e as 
duas escolas na Via Don Gnocchi, n.° 8, sede da escola infantil municipal, e 
na Via Capecelatro, n.° 66, escola infantil municipal de ensino especial, para 
crianças com problemas psicofísicos, agregada à anterior, em 1970. Aqui, 
incluem-se as fotografias de alguns interiores e exteriores das escolas para 
mostrar o uso dos espaços e a finalização da atividade educativa.

A agregação da escola de ensino especial (Via Capecelatro, n.° 66) à 
direção da escola infantil de ensino regular (Via Don Gnocchi, n.° 8) origina-
riamente aparecia como um percurso educativo paralelo que as educadoras 
das duas escolas estavam a fazer, sentindo a necessidade de um confron-
to profissionalmente útil entre os dois grupos de operadores. Em 1971-72, 
inicia-se a experiência de geminação entre as duas escolas com a intenção 
de alcançar objetivos pré-definidos, sinal de uma intervenção sempre mais 
sistemática. Procurava-se dar maiores estimulações às crianças da escola 
especial; através do jogo psicomotor e do uso de material não estruturado; 
da aceitação recíproca das crianças das duas escolas, cuidando dos ritmos e 
das exigências específicas; a observação das crianças em situações diversas 
das habituais; as experiências de vida ligadas a fatores sazonais, às festivi-
dades e às recorrências.

Foto n.° 21 – Ambiente escola. Milão. 
A Rinnovata 1927. Escolas infantis 
municipais, Via Don Gnocchi, n.° 8 e 
Via Capecelatro, n.° 66.

Foto n.° 22 – Interior. Alguns 
ambientes das duas escolas da 
Via Don Don Gnocchi, n.° 8 e Via 
Capecelatro, n.° 66.
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No ambiente interno, na sala de aula, “o carrinho com areia” é uma 
particularidade das turmas. As crianças usavam-no já na Rinnovata, ser-
vindo-se também de outros materiais, para construir paisagens, ambientar 
acontecimentos, ilustrar histórias. Trabalham de forma individual ou em 
pequenos grupos, fazendo paisagens várias: mar, montanha, colina, bosque. 
Algumas crianças modelavam figuras de pessoas, animais e coisas com bar-
ro ou plasticina, que inseriam na paisagem.

Fazia parte do ambiente interno também a “sala de jogos”, que tinha 
o objetivo de oferecer às crianças possibilidades de jogo simbólico e de 
projeção, de experiência de identificação num ambiente pequeno, tranqui-
lo e especificamente equipado. A sala de jogos estava presente na Escola 
Rinnovata e, tendo visto a sua utilidade, também na Via Don Gnocchi, em 
particular, a “casinha” consentia o jogo de projeção, individual ou efetuado 
em grupos de 2 ou 3 crianças, e permitia reviver e recriar situações fami-
liares vividas. Recorde-se que isto acontecia no final dos anos 60 do século 
passado, muito antes dos jogos similares que foram introduzidos nos anos 
seguintes na vida lúdica das crianças.

Foto n.° 23 – Interior. No “carrinho 
com areia”, o Renato construiu 
os chapéus-de-sol com papéis 
coloridos e pauzinhos e distribuiu-
os pela praia e o Gianni modelou 
com plasticina homenzinhos que 
pôs como nadadores no mar de 
Rimini.

Foto n.° 24 – Interior. Geminação: crianças 
das duas escolas que brincam com o 
carrinho com areia. Em 1971-72 nasce a 
geminação entre a escola de ensino especial 
da Via Capecelatro, n.° 66 e a escola infantil 
de ensino regular da Via Don Gnocchi, 
n.° 8, para alcançar objetivos formativos 
partilhados, com uma intervenção sempre 
mais sistemática e integrada.
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Foto n.° 25 – Interior. A sala de jogos 
oferece às crianças possibilidades 
de jogo simbólico e de projeção, de 
experiência, de identificação num 
ambiente pequeno, tranquilo e 
especificamente equipado.

Foto n.° 26 – Interior. Casinha. Jogo 
de projeção, individual ou feito com 
2 ou 3 crianças, que permite reviver 
e recriar situações familiares 
vividas.

O “laboratório”, onde uma estante conservava os trabalhos das crian-
ças, respondia à necessidade que os pequeninos (relação entre as partes) ti-
nham de projetar; permitia experimentar relações não conflituais entre os 
objetos concretos; favorecia a síntese entre pensar e agir; permitia experi-
ências graduais (por ex.: interromper e retomar o trabalho); fazia elaborar 
muitos sentimentos e emoções. As crianças iam ao laboratório em pequenos 
grupos (de três a cinco) com uma educadora. Luca fez no laboratório o “cão 
à frente da porta à espera que o papai volte do escritório”, demonstrando 
saber selecionar o material útil para a realização concreta do pensamento.

Foto n.° 27 – Interior. Estante do laboratório. 
Responde à necessidade de projetar e favorece 
a síntese entre pensar e agir.

Foto n.° 28 – Interior. “Cão à 
frente da porta à espera que o 
papai volte do escritório.
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Foto n.° 29 – Exterior. Ambiente 
exterior onde se veem momentos de 
jogo (espontâneo e guiado), trabalho, 
aprendizagem e conhecimento.

Foto n.° 30 – Exterior. A semeadura 
nas duas escolas.

Foto n.° 31 – Exterior. Geminação: 
excursão ao Ticino. “Fomos de 
camioneta ao rio que se chama 
Ticino”.

Foto n.° 32 – Exterior. 4 de junho. 
Fomos lançar os papagaios de 
papel.

O material

A documentação do material ideado por Giuseppina Pizzigoni eviden-
cia algumas perplexidades suas: os álbuns de recorte a preto e branco que 
ela tinha eliminado e substituído por outros a cores com figuras decompo-
níveis para dar movimento.

Os álbuns foram sucessivamente utilizados na Via Don Gnocchi. Sara 
Bertuzzi anota: “Para os álbuns de recorte: quanto aos bonecos decompo-
níveis, sendo em grande quantidade, foi possível dá-los às turmas onde não 
se fazia o estágio do Curso de diferenciação didática. Tendo-se esgotado, 
foram em seguida reimpressos, em 1984-85 com o contributo dos pais”. E 
mais adiante: “Do recortar inicial que, por níveis de percepção e capacida-
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des manuais relativamente à idade não só cronológica, parece exercício in-
diferenciado (por ex., cortar as figuras à metade, sobrepor as partes ao co-
lar, etc.), ao recortar feito seguindo exatamente os contornos das figuras e 
colocando-as no espaço em relação correta entre si”. No recorte apareciam: 
o aspeto motor, cortar por prazer de usar a tesoura, colar; o aspeto cogniti-
vo, lógico, espacial, temporal, com o reconhecimento e a escolha de figuras 
relacionáveis para realizar as “cenas”, como eram chamadas por Pizzigoni 
(cf. G. Pizzigoni 1929a, 13 e 25), o contexto situacional, dir-se-ia hoje; o as-
peto linguístico, da denominação ao elenco, à descrição, à narração verbal 
de situações reais ou fantásticas.

O uso de “pérolas” é ilustrado por Sara Bertuzzi da seguinte forma: 
“Desde os primeiros anos procurámos, com muita dificuldade, preparar al-
gumas caixas de pérolas Pizzigoni (deixaram de existir em comércio), uti-
lizando as que nos tinham sobrado e sido oferecidas pela Fundação Opera 
Pizzigoni e pintando as que tinham ficado desbotadas. É um material de 
jogo que permite muitas possibilidades de diferenciação em relação à for-
ma, à dimensão, à cor, além de permitir aproximações e ritmos decorativos 
de ordem estética”.

As Tábuas de pintura consistiam em várias figuras eliminadas para 
não oferecerem modelos à criança e em figuras geométricas simples e so-
brepostas com gradual complexidade; a pintura era proposta seguindo o 
contorno, quase um exercício de pré-grafismo.

Foto n.° 33 – Material Pizzigoni. 
Exercícios de recorte a preto 
e branco eliminados por 
Giuseppina Pizzigoni.

Foto n.° 34 – Material Pizzigoni. 
Exercícios de recorte a cores com 
figuras decomponíveis, para dar 
movimento, substituíram aqueles a 
preto e branco.
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Foto n.° 35 – Material Pizzigoni. 
Evolução do recorte. O recorte como 
exercício manual indiferenciado.

Foto n.° 36 – Material Pizzigoni. 
Evolução do recorte. Perceção global 
inicial da figura.

Foto n.° 37 – Material Pizzigoni. 
Evolução do recorte. Figuras 
bem ligadas.

Foto n.° 38 – Material Pizzigoni. Recorte 
feito seguindo os contornos. Composição de 
uma cena rica de elementos e de humor.

Foto n.° 39 – Material Pizzigoni. As 
pérolas são um material de jogo que 
oferece possibilidades de diferenciação.

Foto n.° 40 – Material Pizzigoni. Tábuas de 
exercícios de pintura. Figuras várias eliminadas 
para não oferecer modelos às crianças.
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Foto n.° 41 – Material Pizzigoni. 
Exercícios de pintura. Figuras 
geométricas.

Foto n.° 42 – Material Pizzigoni. Pintura. As tábuas 
de pintura são formas geométricas simples e 
sobrepostas com complexidades graduais.

Educação intelectual

Como escrevia Giuseppina Pizzigoni “O programa não exige realmen-
te lições; será, pelo contrário, o conteúdo de uma aprendizagem espontâ-
nea através do método da experiência pessoal” (G. Pizzigoni 1929a, 15). Sara 
Bertuzzi anota: “Evitando cair na simplificação, mas procurando ‘construir’ 
sobre a espontaneidade da criança com solicitações miradas e finalizadas, con-
soante a idade e a situação”. Continua Sara Bertuzzi a descrever o calendário: 
“Pequeno painel com bloco do ano e reprodução da estação a decorrer. Junto 
um painel maior dividido horizontalmente em duas partes: ilustração feita pe-
las crianças sobre os acontecimentos mais significativos do mês, ao alto, em 
baixo colam-se as folhas arrancadas do bloco”.

Foto n.° 43 – Educação intelectual. 
Conceito de tempo. O calendário.

Foto n. 44 – Educação intelectual. Página 
do calendário feita pelas crianças.
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Foto n.° 45 – Educação intelectual. 
Utilização de recortes de jornal, em 
1961: “Uma cadelinha alimenta 
uma gata”.

Foto n.° 46 – Educação intelectual. 
Utilização de recortes de jornal, em 
1961: “O elefantezinho no jardim 
zoológico”.

A reutilização dos recortes de jornal como o que descrevia a chegada 
do elefantezinho ao jardim zoológico de Milão, levou à realização de “O nos-
so jornal” por parte das crianças.

A educação intelectual desenvolvia-se com a formulação do pensamen-
to concretizado no desenho espontâneo e no cuidado da linguagem. Os dese-
nhos e os recortes das crianças da Rinnovata são testemunho disso. Em O meu 
Jardim infantil, Giuseppina Pizzigoni fala do desenho como “expressão do pen-
samento livre e do gosto não sugestionado da criança” (G. Pizzigoni 1929a, 7).

Aparecem exemplos de desenho e verbalização das crianças nas des-
crições como “O peixe olha para o mundo”; “As crianças subiram para um 
raio de sol para construírem uma casa”; “O sol, a menina e as flores falam 
entre si”. A linguagem, a criatividade e a invenção emergem da observação 
de objetos e imagens, de escutar palavras, frases, sons, barulhos, da recor-
dação de acontecimentos. Daqui o “inventemo-lo todos juntos”.

Foto n.° 47 – Educação intelectual. O nosso jornal 
nasceu da proposta de uma criança depois da conversa 
da manhã sobre acontecimentos, eventos, recorrências, 
durante a qual se utilizavam os recortes de jornal.

Foto n.° 48 – Educação 
intelectual. Capa do mês de 
março. “Os botões na árvore e 
os pintainhos recém-nascidos.
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Foto n.° 49 – Educação intelectual. 
Desenhos e recortes das crianças 
da Rinnovata. Trechos de O meu 
Jardim de infância, de G. Pizzigoni.

Foto n.° 50 – Educação intelectual. 
Desenho espontâneo e linguagem. 
Verbalização das crianças. “O peixe 
olha para o mundo”.

Foto n.° 51 – Educação intelectual. 
Desenho espontâneo e linguagem. 
Verbalização das crianças. “As 
crianças subiram para um raio de 
sol para construírem uma casa”.

Foto n. 52 – Educação intelectual. 
Desenho espontâneo e linguagem. 
Verbalização das crianças. “O sol, a 
menina e as flores falam entre si”.

Foto n. 53 – Educação intelectual. 
Linguagem, criatividade, invenção. 
Depois da visita das crianças do 
último ano ao Parque das Cornelle: 
“...vimos um pavão branco...”.

Foto n. 54 – Educação intelectual. 
Linguagem, criatividade, invenção. 
Passar de um código ao outro. De um 
pequeno acontecimento contado pela 
educadora: “Os passarinhos bicam a 
uva na minha varanda”. Inventamos 
uma história. Inventamos a canção.
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Educação dos sentidos

Para a educação dos sentidos, Giuseppina Pizzigoni convidada a servir-
-se do material oferecido pelo jardim. A utilização das folhas, a observação 
do mundo natural e dos seus fenômenos, a visita à Rinnovata, e outras coisas 
ainda, estimulam muitas experiências sensoriais, aquisições cognitivas, di-
ferenciações, classificações, seriações e a verbalização.

Nas transcrições de Sara Bertuzzi, lemos: “2 de abril. Estamos no hor-
to e estamos a fazer com que a terra fique fofa (Chicco), lisa (Alessia), fina 
(Cristina C.). Estamos a partir os pedaços grossos (Matteo), estamos a ti-
rar a terra (Alessandro); estamos a fazer com que a terra fique mole e leve 
(Simonetta), fofa (Cristina M.)” (S. Bertuzzi 1981-82, 22).

Foto n. 55 – Educação dos sentidos. 
“As folhas. O vento sopra, chovem 
folhas vermelhas, amarelas e 
castanhas. Descem leves e ligeiras 
como borboletas e cobrem a terra 
com um tapete colorido”.

Foto n. 56 – Educação dos sentidos. 
Visita à Escola Rinnovata: “A Gigia é 
uma burra, é cinzenta, tem o pelo 
duro”.

Trabalho por ciclos

Para Giuseppina Pizzigoni, “a aplicação do método experimental não se 
circunscreve a uma aula, mas interliga todas pela rede infinita de referências 
através das quais um acontecimento se liga a muitos outros” (G. Pizzigoni 
1930-VIII, 8). Mais adiante diz: “O ensino fragmentado não pode dar como 
resultado a ciência das coisas, dos fatos e da vida!”. Continuando: “É preciso 
que a escola ganhe o hábito de aplicar este trabalho de agrupamento das 
impressões e, por conseguinte, dos conhecimentos, a este trabalho que é 
fundamental para a aquisição da ciência das coisas e da ciência da vida” (G. 
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Pizzigoni 1938, 7). Como observa Sara Bertuzzi, que foi a primeira a defini-
-lo e a introduzi-lo no jardim infantil: “O trabalho por ciclos foi pensado com 
a intenção de ligar uma multiplicidade de propostas educativas partindo de 
um acontecimento ou de uma experiência vivida pelas crianças”.

Para o ciclo do milho foram elencadas em sucessão as várias fases/ex-
periências/atividades. Por exemplo: 1 – visita ao milheiral e colheita das 
maçarocas; 2 – utilização das mesmas na escola e preparação em conjunto 
da polenta; 3 – fizemos tantas coisas com o milho, até as figuras do presépio; 
4 – os Quinhentos anos de Rafael e visita à pinacoteca de Brera para ver as 
“Núpcias da Virgem”.

Algumas observações das crianças contam: “3 de outubro. Hoje abri-
mos as nossas maçarocas para podermos vê-las por dentro: tivemos de tirar 
as folhas que as protegiam do frio (Margherita) da água (Cristina) e dos pas-
sarinhos que vão bicar as sementes que há lá dentro (Mirko). Estas sementes 
fomos nós que pusemos na terra e depois fizemos nascer as maçarocas. Tirámos 
as sementes com o dedo e de onde as tirávamos ficava um buraquinho em cima 
de uma coisa branca (Valentina) que se chama espiga (Margherita), foi o que 
nos disse a Maria Rosa. As sementes foram postas na mó e com um pouco de 
trabalho moemo-las. Por baixo da mó caía a farinha que era um pouco casta-
nha e um pouco amarela (Mirko), depois a Maria Rosa pegou numa peneira que 
tem forma circular e por baixo tem buraquinhos muito finos por onde passa 
a farinha e cai muito fina (Cristina). Numa caixinha pusemos a farinha amare-
la e noutra pusemos todos os restos mais grossos e um pouco castanhos, que 
são os pelinhos que cobrem o grão de milho (Margherita, Valentina, Chiara) (S. 
Bertuzzi 1981-82, 4).

Foto n. 57 – Trabalho por ciclos. 
Desenho das crianças. “Fomos ver 
o milho”.

Foto n. 58 – Trabalho por ciclos. A 
colheita das maçarocas de milho.
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Foto n.° 59 – Trabalho por ciclos. 
Faz-se a polenta ao ar livre, na Via 
Don Gnocchi.

Foto n.° 60 – Trabalho por ciclos. 
Fizemos tantas coisas com o milho... 
fizemos as figuras do presépio.

Foto n.° 61 – Trabalho por ciclos. 
Quinhentos anos do nascimento 
de Rafael: visita à Pinacoteca de 
Brera.

Foto n.° 62 – Sequência de propostas. De um 
acontecimento verdadeiro à simbolização. 
“Um senhor que tinha estado longe por muito 
tempo, uma manhã foi à garagem buscar o 
carro, mas lá dentro havia um ninho com três 
passarinhos”.

Teatro de fantoches

Giuseppina Pizzigoni recomendava o teatro de fantoches como meio 
didático e convidava a fazer representações muito breves, que oferecessem 
às crianças modelos de bondade, sem cenas medonhas.

Sara Bertuzzi observa que ao longo do tempo, os temas escolhidos para 
as representações foram-se ampliando também em relação à introdução 
da televisão. A passagem do teatro de fantoches na Rinnovata, ao teatro de 
fantoches com encenação, por exemplo, da Cinderela, espetáculos organi-
zados com preparação e nunca improvisados, até ao uso do teatro de fan-
toches das crianças nas salas de aula marca a confiança das educadoras e 
das crianças neste instrumento. As crianças podiam transferir e projetar 
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os seus problemas, as ansiedades, os medos e a agressividade nas persona-
gens escolhidas. O teatro recobria um significado psicológico análogo ao do 
cantinho da casa, oferecia a possibilidade de mascarar-se, escolhendo, por 
exemplo, animais, permitia a implicação emotiva.

A linguagem era enriquecida e com ela a adesão a sentimentos e situ-
ações que a criança queria exprimir, na tentativa de dialogar de modo coe-
rente e consequencial.

Foto n.° 63 – Teatro de fantoches. Na 
Rinnovata.

Foto n.° 64 – Teatro de fantoches. 
“Cinderela”.

Educação musical

O ritmo é um elemento constante no Jardim infantil de Giuseppina 
Pizzigoni, que fala de ritmo musical, ritmo artístico e ritmo decorativo. 
Sara Bertuzzi recorda: “Às vezes, propõe-se ‘ouvir trechos de música clás-
sica, descritiva ou embaladora, e convidam-se as crianças a exprimir o que 
‘sonharam’ ou ‘imaginaram’. Trechos de música clássica são usados para o 
comentário de contos, projeções de diapositivos de quadros de autor e para 
as representações dos fantoches” (S. Bertuzzi 1987a, 2).

1985, ano europeu da música, foi a ocasião para criar muitas iniciati-
vas na escola: o concerto de uma mãe pianista, a demonstração de um lu-
thier, a caça aos quadros de arte, a orquestra, as audições, etc.
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Foto n.° 65 – Educação musical. 1985 
Ano europeu da música.

Foto n.° 66 – Educação musical. 
“Papai, mamãe e criança dançam 
entre as borboletas”.

Educação estética

“O programa educativo na Rinnovata deseja…. que onde quer que haja 
uma fonte de beleza, a criança deve ser levada para lá, para que tal beleza 
lhe entre no espírito e ali permaneça por toda a vida” (G. Pizzigoni 1930-
VIII, 17). Escreve Sara Bertuzzi: “Enfrentamos o problema estético, dando 
uma atenção particular ao ambiente, para que esteja sempre arrumado e 
seja harmonioso e comprometendo-nos a fazer escolhas precisas que indu-
zam contemplação e admiração do belo natural e artístico (ex. diapositivos 
e reproduções de quadros de vários assuntos, comentário musical no teatro 
de fantoches, ouvir trechos musicais, etc.)” (S. Bertuzzi 1977-78,7), citan-
do as palavras das crianças, após terem visitado a mostra de Miró: “Natal 
de 1981. Vimos tantos quadros estranhos e fizemos um presépio diferente 
com as formas e com as gradações de cores. Vendo reproduções de quadros 
de pintores modernos, as crianças disseram do quadro de Miró, ‘Petite fille 
au bois’, de 1958: ‘Parecia o anjo que ia ter com Maria’. De Klee, ‘Cidade de 
sonho’, de 1921: Parecia o castelo do rei, onde Maria e José foram fazer o 
censo’. De Gorki, ‘Carnaval 1943’: Parece um presépio com Jesus em faixas” 
(S. Bertuzzi 1981-82, 31).
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Foto n.° 67 – Educação estética. 
Klee. As crianças disseram: “Parece 
o castelo do rei onde Maria e José 
foram ‘fazer’ o censo”.

Foto n.° 68 – Sentimento religioso. A 
Rinnovata. Reproduções dos anos 50 
utilizadas para as crianças por Sara 
Bertuzzi.

O sentimento religioso

Giuseppina Pizzigoni modificou a dicção passando da educação ao sen-
timento religioso à educação do espírito de religiosidade (cf. G. Pizzigoni 1931, 
82).

Sara Bertuzzi renova: na “orientação vivida de valores como a verdade, 
a bondade, a beleza, procuremos inserir a educação do espírito de religiosida-
de que deveria ser, em primeiro lugar, para todos, exercício de benevolência 
recíproca e, para a criança, interiorização de uma dimensão de segurança e 
confiança” (S. Bertuzzi 1977-78, 7).
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