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Introdução 
      Sabe-se que as obras de literatura, enquanto ficções ou não, não são apenas feitos da realidade social, mas também 

são dela grandes feitoras. Dialética à parte, este trabalho objetiva investigar e compreender os encontros e desencontros 
entre a prática pedagógica de uma personagem de ficção e um paradigma alicerçado em teorias da educação e da 

Pedagogia. A personagem em questão trata-se da professora maluquinha, do livro “Uma professora muito maluquinha”, 

cujo autor é Ziraldo, grande exponente da literatura infantil e infanto-juvenil brasileira. Editado pela primeira vez em 

1995, o livro conta a história de uma professora cujos métodos revolucionários de ensino entram em choque com a 

cultura escolar de uma pequena cidade do interior, nos idos dos anos 40 do século passado. Tal ojeriza se justifica ao 

compreendermos o quanto o processo de ensino da professorinha se coloca como quebra de um paradigma, entendendo 

esta expressão como aquilo que os membros de uma comunidade partilham e, inversamente, é dita como comunidade 

por partilharem um paradigma (Kuhn, 2000). 
      É nosso intento buscar aproximações entre tal prática pedagógica – vista aqui como metáfora sobre a transferência 

de uma ideia a ações concretizadas – ao discurso encontrado no livro “O paradigma emergente e a prática pedagógica”, 

da autora Marilda Aparecida Behrens. Pois, em tal obra, Behrens (2005) investiga e propõe formas de superação dos 
paradigmas da ciência que levam à reprodução do conhecimento, os ditos Paradigmas Conservadores, a partir da 

emergência e aliança entre os Paradigmas Inovadores que buscam a produção do conhecimento. Para tanto, a autora 

defende que o Paradigma Emergente deve unir os pressupostos da visão holística, da abordagem progressista e do 

ensino com pesquisa, instrumentalizado pela tecnologia inovadora. Além disso, objetiva-se explicitar com mais 

profundidade sobre o Paradigma Emergente na obra de Behrens, estabelecer os componentes do processo didático, bem 

como analisar a relação entre o processo de ensino da personagem sob o enfoque do Paradigma em questão, a partir de 

critérios previamente estabelecidos.   
 

Material e Métodos: 
      A partir dos pressupostos básicos que compõem o livro “O paradigma emergente e a prática pedagógica”, bem 

como a ação didática da personagem do livro de Ziraldo, a análise comparativa feita baseou-se tanto nos conceitos de 

José Carlos Libâneo no que se refere à Didática, quanto nas categorias de análise utilizadas por Behrens no livro em 

questão. Compreende-se, então, Didática como o estudo sobre o processo de ensino através dos seus componentes, a 

fim de formular as diretrizes das ações pedagógicas, a partir do embasamento em alguma teoria da educação (Libâneo, 

2002). Tais componentes são considerados como pontos de balizamento do campo didático que traduzem sua 

concepção de Didática e que justificam a escolha dos critérios usados para análise do livro “Uma professora muito 

maluquinha”. A saber, as categorias de análise baseadas nos componentes do processo de ensino foram os conceitos 

intrínsecos às ideias de aluno/a, professor/a, escola, metodologia e, por fim, avaliação. Conceitos estes presentes 
implícita ou explicitamente nos textos de Ziraldo e Behrens e que serviram como referências para o estabelecimento de 

aproximações e/ou distanciamentos entre os mesmos. 

      Libâneo (2002) ainda complementa que a Didática tem como objeto de estudo o processo de ensino e aprendizagem. 

Compreende-se, portanto, que ela objetiva estudar também como se dá a relação entre o ato de ensinar e o ato de 

aprender, levando em consideração o modo de se conceber cada um destes elementos. Ao dizer que a Didática aborda o 

ensino como atividade para promover o encontro formativo entre o/a aluno/a e o conhecimento, percebe-se, a partir 

disto, a importância de se analisar como se efetiva a metodologia da Professora Maluquinha. Metodologia esta baseada 

em uma determinada concepção de mundo, alicerçada nos mais diversos paradigmas. 

      A fim de elucidarmos a relação entre os dois livros aqui analisados, é imprescindível a esta pesquisa que se organize 

as concepções inerentes ao Paradigma Emergente, de Behrens. Pois serão a partir destas que compreenderemos a 

abordagem pedagógica, através dos métodos e atividades descritas, da professorinha na obra de Ziraldo. Behrens (1999) 

propõe um painel de concepções em que define as características essenciais, aqui sintetizadas, para a emergência do 
paradigma por ela defendido, como pode ser descrito a seguir: 

      A concepção de aluno/a vincula-se a compreensão deste/a como um sujeito que aprende para transformar e 

pesquisa para reconstruir o conhecimento; avança na autonomia da expressão própria, assumindo a postura de sujeito no 

processo de aprendizagem, percebendo-se com talentos únicos (emocionais, intelectuais e espirituais); acata as 

diferenças individuais e desenvolve respeito e apreço pela diversidade humana; compromete-se com a transformação e 

reconstrução da sociedade; e vivencia a relação dialógica proposta pelo professor. A concepção de professor/a 
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contempla a compreensão deste/a como um/a orientador/a, enquanto promove a relação entre os conteúdos e a realidade 

da vida em sociedade; educa pelo diálogo e apresenta-se como auxiliar, amigo e preocupa-se em ser inovador; promove 

a democratização na escola; exerce autoridade sem autoritarismo; respeita inteligências múltiplas; ensina com amor, 

resgatando o sentido humano e atua com visão interdisciplinar; discute sentimentos e emoções, fomenta a cooperação e 

encoraja a participação; e, por fim, opta pela avaliação como processo. A escola é entendida como um ambiente 

facilitador do ensino, estimulador da experiência e da pesquisa, em que se busca a cidadania consciente, caracterizando-

se como espaço criativo, ousado e provocador de uma nova visão de mundo. Já a metodologia contempla métodos 

inovadores e condena a cópia e a reprodução dos conteúdos; propõe o aprender a aprender no ensino pela pesquisa, 

buscando a interdisciplinaridade entre os conteúdos contextualizados e o trabalho de parceria. Por fim, a avaliação é 
vista como processual e participativa, em que elimina a prova como um rito de “devolução da cópia”; considera o 

potencial dos/as alunos/as em suas diversas dimensões, alicerçando-se sobre o conhecimento para a vida, através de sua 

produção tanto individual, quanto coletiva.  

      Para facilitar o entendimento do caráter comparativo deste trabalho, utilizou-se de algumas passagens do livro “Uma 

professora muito maluquinha”, bem como o resumo de algumas ações da professora, a fim de se visualizar como tais 

concepções acima explicitadas poderiam ser ou não contempladas na prática pedagógica da professorinha. Dentre as 

ações didáticas, incluindo o comportamento da personagem principal do livro, destacam-se a percepção das 

personagens-alunos sobre a professora; as atividades inventivas e interdisciplinares propostas por ela; a relação entre a 

sala de aula da professorinha e o restante da escola; bem como a relação da aqui chamada “prática pedagógica 

maluquinha” e o comportamento dos pais e comunidade. Inseridas nestas passagens e sínteses do livro, pode-se 

perceber quais concepções de aluno/a, professor/a, escola, metodologia e avaliação possui o autor Ziraldo, através da 

personagem analisada. E, sobretudo, como tais concepções se relacionam com o Paradigma Emergente. 
 

Resultados  

      Os resultados da análise desenvolvida neste trabalho evidenciam uma forte aproximação entre a prática pedagógica 

da professora maluquinha e o Paradigma Emergente. O que possibilita a asserção de que tal prática pode ser colocada 

como proposição pedagógica do paradigma em questão. Segue-se, então, a análise das atividades, ações e 

comportamentos das personagens (professora, alunos e comunidade) atreladas às características explicitadas por 
Behrens (1999). Utilizou-se como método uma breve descrição da “didática maluquinha” e posterior análise 

comparativa. 

Na “Atividade da chamada”- escrita do nome do outro e sua posterior reorganização em ordem alfabética, 

objetivando a pesquisa coletiva sobre algumas características do sistema de escrita -, pode-se inferir uma percepção 

dos/das alunos/as como reconstrutores do conhecimento através da pesquisa, bem como sujeitos de sua aprendizagem, a 

partir de uma postura dialógica desenvolvida em uma atividade coletiva. Em “Divisão em times”, em que, a partir dos 

mais diversos critérios de organização de times (morenos x loiros; meninas x meninos; gordos x magros; bonitos x 

feios, etc), evidencia-se uma possibilidade de imersão sobre as diferenças individuais e desenvolvimento do respeito e 

apreço pelos mais diversos tipos humanos. Já as “Atividades lúdicas”, como Forca, Jogo do Começo, Jogo da Rima, 

Caça-palavras, Dia da Frase, Teatrinho, dentre outras, demonstram uma tentativa de congregar a diversão e o prazer ao 

processo de aquisição da linguagem, através do fomento à cooperação e participação, bem como da criatividade e 

alegria. No “Júri”, troca-se a punição pelos julgamentos, através de um júri composto pelas crianças e a professora, 

denotando a exaltação da cidadania consciente, da relação dialógica, bem como da democratização do espaço escolar e 

do exercício da autoridade sem o domínio do autoritarismo. Os “Recursos inventivos”, como a utilização de gibis e 

histórias em quadrinhos, filmes, literatura infantil e infanto-juvenil, rádio, “Máquina de Ler” e excursões para pesquisa 

com os membros da comunidade, demonstram uma preocupação em utilizar-se de métodos inovadores, 

contextualizando os conteúdos à realidade, através da interdisciplinaridade e da articulação da teoria com a prática. Os 

“Concursos de Qualidades” em que os mais diversos torneios, desde os mais normais aos mais estranhos, objetivam 

destacar uma qualidade de cada uma das crianças, evidenciando, assim, uma percepção positiva sobre os talentos únicos 

e inteligências múltiplas, bem como a compreensão do potencial dos alunos nas mais diversas dimensões. Para os 

“Deveres de casa”, que surgiram a partir de uma exigência dos pais para a imposição de tarefas, a professora 

maluquinha inventou uma série de atividades (Busca no mapa-múndi, achar palavras, a maior palavra etc) em que são 

promovidos a pesquisa, o envolvimento da família na construção do conhecimento pelas crianças, estimulando o 

trabalho em parceria, a experiência inovadora e a autonomia da expressão própria. A “Ausência de provas” demonstra 

que, ao negar a necessidade do uso de provas para a reprodução de conteúdos, a professora maluquinha se compromete 

com a avaliação processual e participativa, exaltando os mais diversos potenciais e conhecimentos para a vida, bem 

como valorizando as produções individuais e coletivas. Por fim, a expressão “Vamos parar com essa felicidade aí!”, 

utilizada pela diretora da escola, intervindo na dinâmica da sala da professorinha, denota um choque entre os 

paradigmas conservador e inovador. Tais demonstrações de felicidade promovidas pela intervenção didática da 

professora, bem como a concepção dos alunos sobre a professora (“Inimaginável”, “Fada madrinha”, “Artista de 

cinema”, “Inesquecível”, dentre outras) demonstram um ambiente emocionalmente saudável, em que se discutem os 

sentimentos e se ensina com amor, resgatando o sentido humano, através do cuidado com os aspectos emocionais, 

intelectuais e espirituais.  
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Discussão 
      O paradigma que por muitos anos influenciou a sociedade e, consequentemente, a escola, possui profundas raízes 

no paradigma newtoniano-cartesiano, que caracterizou a ciência no século XIX e XX. Tal paradigma concebia a 

educação de forma compartimentada, de forma que hoje vivenciamos a fragmentação das áreas de conhecimento e das 

disciplinas, como herança desse processo de segmentação proposto. 

      Compreende-se, neste sentido, que a prática pedagógica é fortemente influenciada pelos paradigmas em que a 

sociedade vai-se construindo ao longo de sua história. Assim, torna-se necessário entender como os paradigmas são 
potencialmente influenciados por aspectos sociais. Como considera Behrens (1999), a educação, a economia e a 

sociedade, assim como o homem, são produtos da ação histórica. Sendo assim, os paradigmas propostos e construídos 

pelos próprios homens vêm acompanhados de crenças, valores e posicionamentos éticos em frente a uma comunidade 

determinada.  

      Tendo em vista as mudanças ocorridas nas esferas política, econômica e social, decorre também a necessidade de 

acompanhar novas abordagens que atendam as atuais necessidades deste ser humano compreendido historicamente. A 

proposta de uma ação pedagógica pautada na produção do conhecimento, enxerga o sujeito como um ser crítico e 

inovador, valorizando sua capacidade de analisar dados e formar argumentos, bem como a capacidade de refletir e 

sistematizar o conhecimento. Uma prática pedagógica comprometida com as mudanças paradigmáticas, segundo 

Behrens (2005), deve estar alicerçada na visão sistêmica, na abordagem progressista e no ensino com pesquisa, pois, tal 

aliança trará como resultado uma prática pedagógica comprometida com os desafios da sociedade moderna.  
      Este trabalho buscou evidenciar como a didática de uma personagem de ficção pode servir como metáfora para a 

compreensão e visualização de tais características do Paradigma Emergente na prática pedagógica. Assim como a 

professorinha encontrou impasses e impedimentos para colocar em ação sua concepção de mundo, em que busca a 

superação dos paradigmas conservadores, acredita-se que é este, também, o desafio dos/as professores/as que procuram 

alicerçar sua prática em um ideário inovador. Pois, ao ser veículo dessa visão de mundo emergente em que se prioriza a 

alegria e diversão ao sacrifício e sofrimento, a vontade de aprender à capacidade de reproduzir, a individualidade e 

coletividade ao individualismo e egoísmo, o compartilhamento ao compartimento, a professorinha nos ensina 

mostrando que é melhor ser “maluquinha” do que ser “normal” demais.  
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