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Uma pequena contribuição da arte culinária para a reflexão sobre a 

qualidade do trabalho docente – o prazer em aprender 

Glaucia Maria Morais França Avelar 

 
“Eu sonho com um poema  

Cujas palavras sumarentas escorram  
Como a polpa de um fruto maduro em tua boca,  

Um poema que te mate de amor  
Antes mesmo que tu saibas o misterioso sentido:  

Basta provares o seu gosto...”  

Mário Quintana 
 

Às vezes me pego pensando sobre quão árido muitas vezes se torna o 

exercício de nossa profissão. Árido pelas condições inadequadas de trabalho, pela 

dificuldade de envolver o outro na ação, pela falta da escuta e do diálogo, mas, sobretudo, 

pela ausência do prazer de docentes e discentes em aprender como resultado natural do 

processo de ensino-aprendizagem.  O prazer que nossa ação causa no outro e, em 

consequência em nós mesmos.  

Nesta epígrafe, Mario Quintana nos revela seu sonho de que o resultado de 

seu trabalho – os textos que escreve – pudesse causar em seus leitores o mesmo prazer 

que uma boa comida traz aos que dela experimentam. Deleite ao corpo. O cozinheiro 

cozinha pensando no prazer que o alimento por ele preparado irá causar naquele que o 

come. E nós, professores, em que pensamos? Fazemos do prazer em aprender uma 

condição se non qua non do trabalho docente, à exemplo dos artistas da culinária? 

Estabelecendo um paralelo entre esta arte e o trabalho docente, fico me 

perguntando sobre o nível de consciência que temos quanto aos cuidados necessários na 

formação dos alunos que nos são confiados. Vale lembrar que esta consciência não se 

refere somente aos fatores sobre os quais podemos exercer controle, mas também aos 

outros fatores que não dependem de uma ação meramente individual e que requer de nós 

um posicionamento político coerente com o projeto de sociedade que defendemos e a 

serviço do qual precisamos colocar a educação.  
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Tomemos como exemplo a preparação de um pão caseiro. O que é necessário 

para fazer um pão que cause deleite aos que o comerem? Muitos dos que não lidam com 

a arte da culinária poderiam dizer que não é necessário muita sabedoria ou dispêndio de 

cuidados na sua preparação. Bastaria pegar uma receita pronta e seguir as orientações nela 

contidas. Assim sendo, o delicioso pão seria resultante da capacidade de seguir instruções, 

as quais se materializariam na somatória de alguns elementos: utilização dos ingredientes 

indicados, atenção na sequência de passos adotada para o preparo da massa, observação 

do tempo indicado como necessário para assar o pão. Somando-se estes elementos, 

encontraríamos do outro lado da equação o delicioso pão. 

Ocorre que as coisas não se dão de forma tão simplista, nem mesmo no campo 

da culinária. Existem sempre fatores internos e externos que estão para além das 

instruções contidas na receita e que precisam ser analisados para que o processo se dê da 

forma mais adequada possível de modo a permitir a realização do projeto estabelecido. 

No caso do pão, é importante que se observe a quantidade da farinha, pois devem ser 

considerados sua qualidade, a temperatura e umidade do dia, bem como o tamanho dos 

ovos. A adição do líquido deve ser feita sem perder o controle do ponto da massa. É 

importante também observar sua temperatura. A quantidade de fermento pode ser 

ligeiramente aumentada se o dia estiver frio. Entretanto, mesmo estes cuidados não são 

suficientes. Após a mistura dos ingredientes e a transformação dos mesmos numa massa 

única e homogênea, se o pão for levado ao forno de imediato a massa vai embatumar e o 

pão vai ser de difícil ingestão. Em nada vai se aproximar daquele projeto de pão delicioso 

que traz deleite aos que o experimentam. É necessário dar o tempo necessário à massa 

para que ela, em seu despreocupado e aparente inativo descanso, possa ser fermentada e 

preparada para se assada. Após assado durante o tempo necessário, o pão deve ser 

colocado para esfriar numa grade para que respire, senão o fundo fica mole e úmido. 

Ao estabelecer uma analogia entre este processo e o trabalho docente é possível 

daqui retirarmos alguns elementos para pensar nossa formação e o exercício de nossa 

profissão. Primeiramente, precisamos compreender que não é apenas a escolha dos 

ingredientes ou apenas a atenção nas etapas de mistura ou ainda somente no tempo para 

assar e na forma adequada de esfriar o pão que reside o sucesso da receita. Na verdade, 

este sucesso está relacionado ao conjunto de ações desenvolvidas e à análise dos fatores 

que dinamicamente se relacionam. Além disso, um outro aspecto importante é 



compreender que o pão não é a soma dos ingredientes processados de forma instrucional. 

Ele é muito mais que isso. É uma massa que, a despeito de elementos constituintes 

distintos, tem unicidade. Uma vez misturados, não é mais possível separar ou, quiçá, 

identificar os elementos nela presentes. Eles não mais são o que eram. Foram 

transformados de modo irreversível. 

Trazendo para o campo da educação, em primeiro lugar entendo que, à 

semelhança do pão, a falta de qualidade do trabalho docente não é decorrente de um único 

fator. Ao contrário, decorre de vários fatores que precisam ser examinados de forma 

crítica, sempre à luz do projeto de sociedade que queremos construir. A priori, é preciso 

que conheçamos a forma pela qual a sociedade se organiza em torno do modo de produção 

da existência. Este conhecimento revelará os diferentes interesses em jogo e as forças que 

os defendem. No embate de forças, tanto maiores serão as possibilidades de ir minando 

lentamente o sistema quanto maior for a articulação da classe trabalhadora em torno do 

projeto coletivo de sociedade que se quer.  Neste processo de desvelamento da realidade, 

de compreensão do movimento dialético resultante das contradições e embates destas 

forças e da articulação da classe trabalhadora, a educação tem importância fundamental. 

Em segundo lugar, há de se considerar que a massa do pão decorre da mistura 

dos ingredientes de modo que não há como dar origem a outro alimento que não o pão. 

Já no trabalho docente, embora também sejamos modificados no decorrer de seu 

desenvolvimento, não estamos condenados a um resultado único e definitivo deste 

trabalho. Nossa prática é consciente e tem sempre uma intencionalidade. E é esta 

intencionalidade, mediada pelas condições materiais, que irá nos permitir caminhar em 

direção a um ou outro projeto.  No caso do pão, após a mistura se completar, os 

ingredientes originais perdem sua identidade e se transformaram numa massa a ser 

trabalhada em prol do projeto do panificador. No nosso caso, embora continuemos com 

nossa subjetividade, nos aproximamos em razão das problemáticas comuns e do projeto 

comum defendido, nos tornando coletividade que adquire força à medida que aumenta 

nossa conscientização e nosso domínio do conhecimento. Aqui, o movimento não é ser 

manobrado, mas sim dar uma outra direção à história, construindo uma sociedade onde o 

ser seja mais importante que o ter; onde homens e mulheres busquem a libertação do jugo 

da exploração da força de trabalho e da acumulação do capital.  



O terceiro e último ponto desta analogia é a questão da inconclusão do homem. 

Paulo Freire utiliza este termo para desenvolver a ideia de que o homem é essencialmente 

um eterno aprendente. Estamos num permanente processo de busca pelo conhecimento e 

vamos nele nos modificando continuamente. Diferentemente do pão, não há o momento 

do “pronto!”. Há o movimento de estar sendo e o do vir a ser. O que importa neste 

processo é que nos tornemos melhores a cada dia. Mais humanos. 

O pão é o que é ao final do processo. Nós somos um pouco mais que ontem e 

um pouco menos que amanhã. Importa que os conhecimentos que vão sendo agregados 

na nossa trajetória existencial estejam carregados do sentido da humanidade que a lógica 

perversa do capital tenta incansavelmente nos roubar. 

Mas, deixando o campo da culinária e nos detendo especificamente no campo 

do trabalho docente e da formação de professores, não posso deixar de fazer alusão ao 

fato de que vários autores têm se debruçado no sentido de analisar estes campos a partir 

de uma concepção de educação enquanto possibilidade de desvelamento da realidade, de 

percepção e compreensão das contradições e da dialética presentes no embate das forças 

antagônicas do capital e do trabalho. Um destes autores, Demerval Saviani, tem 

contribuído de forma muito significativa para estas discussões.  Em seu trabalho, dentre 

vários outros temas por ele debatidos, procura desmistificar a culpabilização do professor 

pela falta de qualidade do trabalho docente. Tem refutado a ideia de que o professor e a 

escola são os bicho-papões ou vilões do problema da educação.  

A exemplo do caminho que fizemos neste breve ensaio, Saviani vem 

mostrando que vários são os fatores que precisam ser observados para que a escola 

cumpra seu papel de possibilitar aos alunos o acesso ao conhecimento historicamente 

sistematizado e acumulado pela sociedade. Defende a ideia de que o conhecimento é 

necessário, uma vez que diminui a grande distância que existe entre os filhos do capital e 

os filhos do trabalhador. Compartilho desta ideia, uma vez que a educação não é a 

redentora da sociedade, mas se não cumprir o papel que lhe cabe, contribui para que o 

fosso que separa as duas classes seja cada vez maior. Precipício que maltrata; abismo que 

descaracteriza o homem em sua essência, sua natureza ontológica. 

Para que o papel da educação seja cumprido, a qualidade do trabalho docente, 

e da formação nele imbricada, é um aspecto muito relevante. Juntamente com o 



reconhecimento desta importância, Saviani (2011) denuncia as más condições do 

exercício do trabalho docente, a não priorização da educação pelo Estado e a 

desvalorização deste trabalho. Nos apresenta uma série de desafios que precisam ser 

superados dentro da perspectiva da formação docente no Brasil. Aponta, dentre outras 

alternativas para a superação destes desafios, a adoção de política educacional de longo 

prazo, a articulação consistente entre as instituições responsáveis pela formação inicial 

dos docentes e o funcionamento das escolas que integram os sistemas de ensino, a 

compreensão da unidade existente entre os polos contrapostos em movimento dinâmico 

no trabalho pedagógico – “teoria/prática, conteúdo/forma, assim como professor/aluno” 

– de modo a recuperar “a unidade da atividade educativa no interior da prática social” 

(Saviani: 2011, p. 15); a jornada de trabalho em tempo integral numa única escola com 

tempo suficiente para todas as atividades alusivas ao trabalho docente. 

Ao discorrer sobre estes e outros desafios, Saviani (2011) argumenta que 

apesar de ser de essencial para o exercício das atividades docentes, a formação não 

determina a qualidade do trabalho docente. Ela repercute nesta qualidade, mas “as 

condições do exercício do magistério reciprocamente determinam a qualidade da 

formação docente.” (Saviani: 2011, p. 16). Elas têm uma íntima conexão e só poderão 

ser efetivamente melhoradas a partir da consciência que o profissional do magistério tem 

de si mesmo, da educação e da sociedade em que vive, bem como da necessidade da luta 

para minimizar o alcance das ideologias danosas que obscurecem a visão da própria classe 

e da sociedade como um todo e da priorização da educação pelo Estado, assegurando-lhe 

o espaço e as condições necessárias para que a função social da escola seja cumprida e 

que a docência seja transformada, de acordo com Saviani (2011),  numa “profissão 

socialmente atraente”(p. 18).  

O que se pretendeu com este ensaio foi discutir a importância de considerar a 

realidade como resultante de múltiplas determinações e, como tal, combater o 

determinismo que ainda vem resistindo bravamente no meio docente. Pretendeu-se 

também mostrar que apesar desta resistência, vários estudiosos tem nos iluminado com 

concepções críticas de educação, a exemplo de Demerval Saviani e sua Pedagogia 

Histórico-Crítica. Este autor, dentre outras temáticas, traz para a discussão a questão da 

qualidade do trabalho docente e da formação docente como intrinsecamente relacionados 

e de fundamental importância para que a escola cumpra o papel que lhe cabe. Entretanto, 



não foi minha intenção discutir de forma mais consistente a contribuição de Saviani neste 

sentido, mas somente apresentá-lo como autor que muito contribui nesta discussão. 

Alguns elementos elencados por Saviani (2011) foram trazidos como aperitivos para 

suscitar no leitor o desejo pelo prato principal. E aqui novamente voltamos à arte da 

culinária. A arte em que, para além de procedimentos instrucionais, envolve a percepção 

das diferentes variáveis que interferem na preparação das receitas, capacidade de análise, 

sabedoria, afetividade e, sobretudo, um sentido para o que se faz: o prazer de quem é 

servido e, em consequência, o prazer de quem serve.  

Embora a analogia aqui feita, de forma simplista, entre a culinária e a educação 

mostre pontos de congruência e incongruência, o mais importante é que nos inspiremos 

nesta arte para também dar um sentido especial à nossa ação docente: despertar no nosso 

aluno e em nós mesmos o prazer em aprender. Talvez esta seja uma chave também 

essencial para a impulsão da que a educação tem carecido historicamente.  
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