
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: CHEF VERSUS COZINHEIRO: A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO TECNÓLOGO EM
GASTRONOMIA.
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: HOTELARIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): CINDY CARDOSO DE SIQUEIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): URSULINA MARIA SILVA SANTANAORIENTADOR(ES): 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

1 

 

CHEF versus COZINHEIRO: A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO TECNÓLOGO 
EM GASTRONOMIA 

 
1. RESUMO 

 
O conceito de identidade cultural tem sido amplamente discutido nas ciências 
sociais. Autores como Stuart Hall e Zygmunt Bauman apontam a fragmentação das 
identidades modernas, que não estariam mais ancoradas em instituições sociais 
estáveis. Em tempos assim, não faz mais sentido falarmos em uma identidade 
essencial e coesa, mas em identidades de momentos sócio-históricos distintos. O 
tecnólogo em Gastronomia está inserido nesse contexto e se torna importante 
compreendermos a sua identidade profissional quando se constata que o campo de 
atuação deste profissional possui distintas concepções, que são colocadas em 
circulação pelo currículo que o forma e pela mídia. Partindo do pressuposto que a 
complexidade da sociedade contemporânea interpela os sujeitos de diversas formas, 
objetiva-se entender melhor o processo de construção identitária dos tecnólogos em 
Gastronomia, visando compreender como esses profissionais são posicionados 
socialmente. Para tanto, seguindo as sugestões de Alvez-Mazzotti, optar-se-á pela 
análise do currículo de uma instituição formadora e do discurso midiático que aborda 
o exercício profissional.  
 

2. INTRODUÇÃO 
 

É sabido que todas as propostas curriculares visam organizar um discurso 
legitimador de determinadas orientações, capaz de institucionalizar certas relações 
de poder. A tarefa é facilitada quanto mais estiver em sintonia com os grupos 
sociais, especialmente entre aqueles que detêm condições vantajosas para definir 
os significados do que deve, ou não, ser ensinado. O currículo é produto de tensões, 
descontinuidades, rupturas e disputas culturais, sociais e políticas, e pode estar 
alinhado com concepções dominantes, favorecendo interesses distantes das 
necessidades profissionais e, principalmente, afastado da realidade. 

Diante do exposto, fica fácil compreender o surgimento das minhas dúvidas e 
os questionamentos identitários nesta graduação. É certo que os docentes que 
ministram as aulas se esforçam para cumprir seus papéis. Não há como negar que, 
cada um dentro de sua identidade(s) e respectivo discurso(s), demonstram paixão e 
compromisso com o que ensinam. (WOODWARD, 2000). De fato, suas convicções 
são tão fortes que os discursos contagiam os alunos de diversas maneiras. São 
discursos sempre prestigiados, pois afinal partem de sujeitos que atingiram um 
patamar considerável na escalada profissional. 

Nos percalços do currículo, um discurso recorrente é o de que seremos 
profissionais aptos para atuar em restaurantes, hotéis, cozinhas industriais, hospitais 
e até criar nosso próprio negócio. Também estaremos aptos para trabalhar com 
todos os públicos. Todavia, esse conjunto discursivo não é o único que atinge o 
futuro profissional. 

Diariamente, um intenso aglomerado discursivo gastronômico é disseminado 
nos meios de comunicação de massa. Empregando recursos da alta tecnologia, a 
imprensa escrita e televisiva dissemina diariamente desde técnicas de culinária até 
receitas adequadas às necessidades e características do público leitor, ouvinte ou 
espectador. Ademais, os “especialistas” contratados para esse fim quase sempre 
mostram-se chefs bem-sucedidos em seus campos de atuação. O discurso 
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propagado envolve o exercício profissional da Gastronomia em uma aura de 
glamour e, porque não, charme. Uma vez que a mídia nos descreve como os 
profissionais da moda, jargão largamente utilizado para reforçar a importância social 
e capacidade de trabalhar em diversas frentes, tornamo-nos aspirantes a uma vida e 
um mundo melhor, ansiosos por adquirir respeito dentro de um contexto social cuja 
valorização é medida pelo retorno financeiro.  

Entretanto, um olhar mais atento sobre o panorama descrito permitirá 
identificar inconsistências. Enquanto as vozes que exaltam o tecnólogo em 
Gastronomia são postos em circulação pelos docentes do curso, muitos deles 
profissionais atuantes em outras atividades além do Ensino Superior, com muitos 
anos de experiência e certo destaque profissional; e pelos meios de comunicação, 
os posicionamentos em prol da importância social da profissão contrastam com os 
contextos que vislumbramos pouco a pouco durante visitas técnicas e relatos de 
experiências de estagiários. Os cenários descritos pelos recém-formados e que 
penam na busca por um lugar ao sol, os baixos salários da categoria, a concorrência 
extrema com outros profissionais, as condições de trabalho e muitos outros fatores 
depreciativos contribuem para o descrédito do discurso dissipado.  

 
3. OBJETIVOS 

 

 Analisar o processo de construção identitária do tecnólogo em Gastronomia 

 Compreender como esse profissional é posicionado socialmente. 
 

4. METODOLOGIA 
 

Os referenciais teóricos adotados na análise dos programas das disciplinas 
do curso de Tecnólogo em Gastronomia e na mídia têm como base a teoria 
foucaultiana do discurso, balizada pela fundamentação do próprio autor dos 
conceitos de enunciado, prática discursiva e poder, sujeito do discurso e 
heterogeneidade do discurso, resultando numa proposta denominada “arqueologia 
do saber” que, como ressalva o próprio autor, por si só, não se apresenta como 
instância formalizadora ou interpretativa dos discursos.  

As ferramentas metodológicas garimpadas de sua obra nada mais são do que 
uma tentativa singela de reconstruir a própria prática de Michael Foucault alicerçada 
em sua busca por compreender o passado de um modo distinto do que tinha sido 
feito até então.  

Para Foucault (1986), analisar o discurso significa, entre outros fatores, a 
recusa de explicações sinônimas ou de fácil interpretação. Numa busca por afastar-
se de si mesmo, o autor sugere o afastamento da busca por sentidos ocultos, sendo 
necessário para autor “ficar (ou tentar ficar) simplesmente no nível da existência das 
palavras, das coisas ditas [...] trabalhar arduamente com o próprio discurso 
deixando-o aparecer na própria complexidade que lhe é peculiar” (FISCHER, 2001, 
p. 198). Na prática, a análise consiste em um contínuo exercício de desprendimento 
da ideia de que há uma verdade intocada e oculta no discurso, passível de ser 
descoberta apenas pelo estudioso.  
 

5. DESENVOLVIMENTO 
 
Serão solicitadas junto à coordenação do curso de Tecnologia em Gastronomia do 
Centro Universitário FMU os programas das disciplinas do curso. 
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As matérias jornalísticas que abordam o tema vêm sendo coletadas e arquivadas 
desde o início da pesquisa (abril de 2013). 
Os materiais acima compõem o referencial empírico da presente pesquisa. A 
próxima etapa é submetê-lo à análise do discurso mediante o confronto com o 
campo teórico dos Estudos Culturais. 
 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Até o momento foram selecionadas dezoito matérias jornalísticas disponíveis na 
internet, referentes a programas televisivos e os programas das quarenta e oito 
disciplinas que compõem o curso de formação do tecnólogo em gastronomia.  
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