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RESUMO 

 

Este trabalho faz uma análise interdisciplinar da concepção do cozinheiro 

profissional, no que se refere a sua formação e as representações que se faz desse 

profissional em seus aspectos culturais, com a intenção de entender o significado 

atribuído a esse profissional pela sociedade contemporânea. Reflete a diversidade 

de representações do chef de alta gastronomia construídas pela mídia, que 

apresenta uma imagem glamorosa e atraente desse ator gourmet. O objetivo 

principal foi conhecer os elementos que distinguem o chef gourmet do cozinheiro no 

contexto da cozinha profissional, por meio dos diferentes processos de formação e o 

impacto do ensino superior na constituição do chef. Para isso, analisou-se, por meio 

de uma pesquisa empírica com três chefs gourmets, as estruturas de significações 

construídas em torno dessa profissão por esses profissionais. O cotejamento dos 

aspectos da formação de chef gourmet, destacados pelas escolas de culinária no 

Brasil e exterior, e os depoimentos dos entrevistados, demonstraram a diversidade 

de significados atribuídos à função de cozinhar, independente da formação do chef. 

 

Palavras-chave: Alta gastronomia. Cozinheiro profissional. Chef gourmet. Mídia. 

Formação. Escolas de culinária. 
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ABSTRACT 

 

This work makes an interdisciplinary analysis of the professional cook conception, 

regarding to their formation and the representations that it makes of this professional 

in their cultural aspects, with the intention to understand the meaning attributed to 

this professional by the contemporary society. It reflects the diversity of 

representations of the gourmet chef built by the media, which presents a glamorous 

and attractive image of this gourmet actor. The main objective was to know the 

elements that distinguish the gourmet chef from the cook in the context of 

professional cooking, through the different training processes and the impact of 

higher education on the chef's constitution. For this, an empirical research with three 

gourmet chefs was analyzed, the structures of meanings built around this profession 

by these professionals. The comparison of aspects of gourmet chef training 

highlighted by cooking schools in Brazil and abroad with the interviewees 

testimonies, demonstrating the diversity of meanings attributed to the cooking 

function, independent of the chef's training. 

  

Keywords: Haute cuisine. Professional cook. Chef gourmet. Media. Training. 

Cooking schools. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho aborda as mudanças culturais na concepção do cozinheiro 

profissional, no que se refere à sua formação enquanto tal e às representações que 

se faz dele. Pergunta o que faz com que um chef de cozinha se reconheça como tal 

na prática de sua profissão buscando entender o significado atribuído atualmente, na 

cultura brasileira, à função profissional de cozinhar? 

 

Pressupondo que haja uma diversidade de representações dessa função e desse 

profissional em circulação na sociedade brasileira contemporânea, busca-se 

descrever o processo por meio do qual passamos a conviver com maior frequência 

com a figura do profissional da alta gastronomia, que é representado como chef e 

cuja atividade está, provavelmente, desvinculada do ato de cozinhar para que as 

pessoas simplesmente se alimentem, e sim para provocar uma experiência 

gastronômica, ou experiência “gourmet”. 

 

Meu interesse por este tema de pesquisa, no âmbito do Mestrado em Estudos 

Culturais Contemporâneos, surgiu da minha atividade como pedagoga, atuando em 

uma instituição de formação profissional e acadêmica – Serviço Nacional de 

Aprendizagem e Comércio – SENAC, que se notabilizou no Brasil como pioneira na 

formação profissional de cozinheiros. Desde a década de 1960, o SENAC iniciou os 

primeiros cursos de Formação Profissional para Cozinheiros, à época voltados para 

alunos considerados carentes exigindo que tivessem cursado apenas o ensino 

fundamental. O SENAC deu continuidade a esse pioneirismo criando o primeiro 

curso superior de Tecnologia em Gastronomia, em 2001.  

 

A minha atuação nesse contexto trouxe dados preliminares para construir o 

problema central deste trabalho, no qual pretendi demonstrar que a circulação global 

de trocas simbólicas entre diferentes culturas contribuiu para uma dada 

ressignificação da função de cozinhar, sobretudo no que se refere à alta 

gastronomia. Nesse percurso, interessou-me também discutir a formação 

profissional dos cozinheiros, tendo como meu foco central a implantação no Brasil 

de cursos superiores de gastronomia. 
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O interesse em realizar esta pesquisa no âmbito do Mestrado em Estudos Culturais 

foi por entender a sua interdisciplinaridade como uma abordagem essencial para 

tratar do tema aqui proposto, que passa pela questão das mudanças culturais, da 

ressignificação de uma atividade culturalmente relevante, que é o ato de cozinhar, e, 

especificamente, de cozinhar profissionalmente e pela reflexão pedagógica acerca 

da formação deste ator social, que ganha crescente visibilidade no contexto cultural 

brasileiro que é o chef gourmet. 

 

Na segunda seção deste trabalho, busco descrever e analisar o cenário da alta 

gastronomia na cultura contemporânea brasileira, destacando as mudanças na sua 

visibilidade. Para isso, analiso os elementos que a impulsionam, a partir de estudos 

teóricos situados, principalmente, no campo dos estudos culturais (BAUMAN, 2008; 

FLANDRIN;MONTANARI, 2008; LARAIA, 2001; CONTRERAS, 2011), a fim de 

construir um arcabouço teórico que permitisse descrever as mudanças culturais que 

marcam a nossa época e, especificamente, o campo da alta gastronomia. Os 

teóricos que tratam da globalização cultural e de seus impactos (CANCLINI, 2011; 

HALL, 2003; HALL, 2000; BHABHA, 2010; BAUMAN, 2008), constituíram um campo 

de estudo obrigatório para esta dissertação, uma vez que a atividade da alta 

gastronomia tem um recorte internacional bastante claro, sendo dependente da 

circulação internacional de produtos e de técnicas sofisticadas de produção de 

alimentos. A partir dos estudos acima mencionados, foi possível descrever as 

características híbridas e multiculturais das sociedades contemporâneas e os 

impactos da globalização no contexto da cozinha profissional.  

 

Para descrever a formação atual do profissional de alta gastronomia, apresento, na 

terceira seção deste trabalho, uma reflexão teórica acerca de três categorias de 

educação profissional que podem ser aplicadas à formação do cozinheiro: o 

autodidata, o técnico e o graduado. A partir dessa discussão, baseada 

principalmente na concepção pedagógica de formação profissional (MULLER, 2013; 

SANTOS, 2010; MORAES, 2012), foi possível fazer um cotejamento entre diferentes 

meios de aquisição de competências e habilidades para a profissão com as 

representações simbólicas que se fazem do cozinheiro e do chef gourmet. 
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Na quarta seção da dissertação, o objetivo central foi identificar os significados 

atribuídos à função profissional de cozinhar na cultura brasileira contemporânea e 

relatar os elementos práticos e simbólicos que distinguem um chef gourmet do 

cozinheiro, no contexto da cozinha profissional. Para atender aos objetivos 

estabelecidos para essa seção, foram realizadas entrevistas em profundidade com 

cozinheiros profissionais a fim de que respondessem a questão principal desta 

pesquisa: o que faz de um chef um chef?1, tendo como pretensão descrever aquilo 

que faz com que um chef se reconheça como tal na prática da sua profissão.  

 

Cozinhar é uma atividade plural e que pode ser exercida tanto por alguém com um 

repertório culinário mínimo e que improvisa alguma comida para suas refeições 

diárias, quanto por aqueles que cozinham profissionalmente e que passaram por 

processos de aprendizagem prolongados e complexos. Como o foco escolhido, 

nesta pesquisa, foi a atividade profissional voltada para a alta gastronomia, foram 

escolhidos, para as entrevistas, três chefs gourmets que atuam em atividade de alta 

gastronomia na capital mineira com o objetivo de buscar o que fundamenta a 

identidade dos chamados chefs, seus estilos e maneiras particulares de se 

construírem e de se fazerem reconhecer como tal.  O primeiro deles com formação 

autodidata, o segundo com formação técnica e o terceiro com diploma de curso 

superior. A partir dessas entrevistas, foram levantados dados sobre os elementos 

necessários para a formação de um chef gourmet e para a identificação dos 

significados atribuídos à função profissional de cozinhar na cultura brasileira 

contemporânea. Solicitou-se também que descrevessem os processos pelos quais 

se aprende a ser um chef de cozinha. No processo de relatar como se dá esse saber 

fazer, buscou-se identificar o possível impacto do ensino superior na constituição de 

significados dessa profissão e desse profissional. 

 

Finalizando o trabalho, a título de conclusão, pretendi responder, ainda que sem 

pretensão de esgotar a questão, o que faz do chef um chef?, na perspectiva das 

escolas formais de gastronomia (na terceira seção) e na perspectiva de três  

profissionais com formações distintas (na quarta seção). A pesquisa me levou a 

concluir que a representação do chef de alta gastronomia que é feita pela mídia e 

                                                           
1 A pergunta é uma variação da questão criada pelo antropólogo Roberto DaMatta (1986) em seu livro O que faz 

o brasil Brasil?  
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que está em circulação na sociedade brasileira contemporânea muito pouco se 

identifica com as representações que os chefs de cozinha fazem de si mesmos e do 

seu trabalho. 

 

A pesquisa sobre a escolarização crescente na formação do cozinheiro profissional 

permitiu que se traçasse um quadro das possibilidades disponíveis para a formação 

de um chef no Brasil, que se comparasse essa formação com tendências da 

educação internacional do profissional de cozinha e que se situassem o lugar e o 

papel do curso superior em gastronomia, nesse contexto. Possibilitou também a 

criação de categorias de chefs quanto à sua formação, categorização utilizada na 

definição dos entrevistados que prestaram depoimentos, os quais são apresentados 

na quarta seção. 

 

Com este trabalho, acredito ter conseguido contribuir, ainda que dentro dos limites 

de uma dissertação de mestrado, para o reconhecimento da atividade gastronômica 

como um processo de relevância na cultura contemporânea e registrar aspectos 

desse processo que não são evidentes sem que a academia para este se volte com 

pesquisa sistemática e interdisciplinar.  
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2 A ALTA GASTRONOMIA NA CULTURA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA 

 

2.1 Cenário Gastronômico 

 

Uma rápida observação do recente cenário da alta gastronomia na cultura brasileira 

pode revelar que há em curso uma mudança de significados da função de cozinhar e 

da visibilidade que essa função passou a ter, sobretudo devido à sua maior 

exposição na mídia. 

 

Nesta seção, pretendo discutir essas mudanças verificando possíveis relações entre 

outros processos culturais contemporâneos, desenvolvidos na esteira da 

globalização e as concepções de cozinheiro profissional, perguntando pelo lugar e 

pelo significado que essa função vem adquirindo na atualidade. Ciente de que não 

há uma representação única da função de cozinhar, pretendo trazer para discussão 

o profissional de alta gastronomia, cujas representações ganham notável 

popularidade, tornando o chef de cozinha um ator social cada vez mais conhecido 

por diferentes grupos sociais. 

 

A gastronomia é definida por Savarin (1995) como um ramo que abrange a culinária, 

as bebidas, os materiais usados na alimentação e, em geral, todos os aspectos 

culturais a ela associados. Uma conceituação possível seria entender o termo 

gourmet2 como referente à ideia francesa de haute coisine3, que é preparada por 

profissionais que atingiram um determinado grau de sofisticação em sua atividade 

culinária. Os pratos gourmets são destinados a conhecedores e apreciadores de 

comidas e bebidas que exigem um paladar apurado e que são “associadas a 

produtos e serviços caros e requintados”.  

 

Para entendermos o processo que nos leva a conviver com maior frequência com os 

chefs, é imprescindível pensar no papel da mídia neste contexto por ser ela uma das 

esferas das sociedades modernas das mais capazes de impulsionar novas 

perspectivas de construção da realidade social. Para Bergman (2001), a realidade 

social é resultado de um processo simbólico e imaginário contínuo que deve, 

                                                           
2 www.significados.com.br/gourmet 
3 Alta cozinha 
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contudo, ser aceito e validado pelos membros das sociedades. A essa validação os 

autores dão o nome de legitimação, ou seja, a realidade da vida cotidiana deve ser 

legitimada por meio da integração e solidificação de significados de diferentes 

origens. A legitimação acaba por explicar a ordem social – conferindo-lhe certa 

normatividade – e por atribuir significados que podem vir a ser compartilhados 

socialmente.  

 

A mídia, embora não seja diretamente objeto desta pesquisa, torna-se, portanto, um 

campo de reflexão importante para esta seção do trabalho, por nos propiciar maior 

conhecimento sobre um dado ator social, o chef de cozinha. Sujeito este e cujas 

funções são tradicionalmente conhecidos de grupos sociais restritos, ou seja, 

pessoas mais abastadas e de preferências gastronômicas sofisticadas que podem 

frequentar restaurantes normalmente caros nos quais os chefs atuam. Entretanto, 

ainda que o acesso à comida que preparam continue restrito a muito poucos, os 

chefs de cozinha têm ganhado certa notoriedade midiática que contribui para que a 

chamada cozinha gourmet seja conhecida e os chefs tenham seu papel legitimado e 

compartilhado socialmente, também por outros grupos.  

 

Como o objetivo central desta dissertação é apresentar os arranjos simbólicos que 

fazem de um chef um chef, entendemos aqui a mídia como uma esfera social 

altamente dotada de poder simbólico, capaz de atuar na construção social da 

realidade nas sociedades contemporâneas. 

 

Além disso, a mídia, ao pautar os assuntos que quer apresentar ao público, torna-se 

um instrumento de mediação entre as pessoas e os fatos da vida cotidiana, um 

veículo de difusão de conhecimento e de relações simbólicas, da ordem e das 

mudanças pelas quais passa a realidade coletiva. O fato de se caracterizar como 

ferramenta mediadora permite que as relações humanas não sejam limitadas à 

interação face a face. No que diz respeito às construções simbólicas em torno do 

chef gourmet, a mídia contribui para que o conhecimento a respeito desse ator social 

não dependa apenas das relações interpessoais, mas, antes, de informações que 

são oferecidas, ou seja, de sua intermediação. 
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Diferentes autores (THOMPSON, 1998; HALL, 2003; MORIN, 2003) são 

consensuais no que se refere a atribuírem à mídia protagonismo na construção da 

realidade contemporânea, devido ao seu poder simbólico (CASTELLS, 2015; 

BOURDIEU, 2002; THOMPSON, 1998) e à sua “capacidade de intervir no curso dos 

acontecimentos e em suas consequências” (THOMPSON, 1998, p. 21). O poder 

simbólico da mídia está bem descrito em Thompson (1998) como o poder que diz 

mais respeito à cultura. Para ele, “a atividade simbólica é característica fundamental 

da vida social, em igualdade de condições com a atividade produtiva, a coordenação 

dos indivíduos e a atividade coerciva” (THOMPSOM, 1998, p. 24). O autor destaca 

seu papel para a diminuição de barreiras entre o público e o privado e para 

atribuição tanto de visibilidade, quanto de invisibilidade para os atores sociais.  

 

O papel da mídia na mediação de dada cultura gastronômica pode ser explicado, 

portanto, a partir de Thompson (1998, p. 21) quando ele destaca seu poder 

simbólico, sua “capacidade de intervir no curso dos acontecimentos, de influenciar 

as ações dos outros e produzir eventos por meio da produção e da transmissão de 

formas simbólicas”. As formas simbólicas produzidas ou difundidas pela mídia 

podem, em grande escala, atingir uma diversidade de pessoas. O chef gourmet e 

todo o universo cultural que o cerca não estão fora dos interesses da indústria da 

mídia a qual tem a possibilidade de formar uma opinião sobre ele, mesmo entre 

aqueles que nunca estiveram face a face com um chef e nunca provaram de suas 

“criações” gastronômicas. A visibilidade proporcionada pela mídia torna os aspectos 

relativos à função de cozinhar, no mundo da alta gastronomia, acessíveis a uma 

grande diversidade de público. 

 

Não cabe aqui discutir as reiteradas críticas à chamada cultura de massa e aos bens 

culturais produzidos por uma dada indústria cultural, uma vez que tal percurso, por 

mais importante que seja, distanciar-nos-ia do foco deste trabalho. O que 

pretendemos evidenciar é a intensa exposição que a alta gastronomia e os chefs 

gourmets passaram a ter na mídia brasileira, sobretudo na televisão. 

  

Nos últimos anos, parece que a mídia descobriu que a alta gastronomia poderia ser 

transformada em uma atração bastante diferente das produções sobre culinária do 

passado.  
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Um exemplo é a produção editorial que, de modo geral, voltava-se para os livros de 

receitas que traziam segredos domésticos de culinária, do interesse basicamente 

das donas de casa. O intuito seria de contribuir para que elas impressionassem o 

marido e a família com pratos tradicionais, preparados com acerto. Há livros que 

registram receitas antigas das fazendas coloniais, das Sinhás cozinhando com suas 

escravas, por exemplo. Sobre as cozinhas urbanas do Século XX no Brasil, 

podemos destacar o livro Dona Benta – Comer Bem4, publicado pela primeira vez 

em 1940 (está na 77ª edição). O livro traz, na capa, o desenho de uma senhora de 

cabelos brancos, gordinha e usando avental que dá retoques finais em um bolo, 

enquanto é observada por um garoto. A imagem sugere uma cena doméstica de avó 

fazendo bolo para seu neto. O livro, segundo a editora, vendeu milhões de 

exemplares no Brasil e figurou com pouquíssima concorrência como item obrigatório 

do enxoval das moças recém-casadas. 

 

Outro exemplo de produção editorial voltado para a culinária é o celebre livro Bê-a-

Bá da cozinha: Vovó Sinhá, publicado em 1979, pela Aldeia Global Livraria e 

Editora. A autora, Zélia Guerra5, ao se especializar na organização e gestão do lar, 

escreveu esse livro, a partir da sua experiência, com o objetivo de auxiliar as 

mulheres e os homens na sublime tarefa de profissionais do lar. A capa do livro nos 

traz a representação da Branca de Neve lendo para os sete anões, ou ensinando-

lhes o Bê a Bá, dando a entender que o livro cumpre o objetivo de apresentar as 

receitas básicas e de fácil assimilação para se adentrar nesse universo. 

 

O mercado editorial atual não deixou de publicar ou de reeditar livros de receitas 

caseiras, com truques domésticos. Contudo, tem sido um dos segmentos 

responsáveis pela transformação na visibilidade da alta gastronomia no cenário 

brasileiro com a publicação de incontáveis livros de receitas assinadas por chefs que 

se destinam a elevar a culinária caseira proximamente ao nível da gastronomia dos 

grandes chefs. As edições disponíveis vão desde as de bolso até as de luxo, que 

acabam por ocupar lugar de destaque nas livrarias. No período de desenvolvimento 

desta dissertação, uma das livrarias mais conceituadas do país oferecia cerca de 

                                                           
4 ibep-nacional.com.br/nacional2010/htdocs/scritp/ catalogo.asp?isbn=9788504018530 
5 acoririsgerais.blogspot.com.br/2012/02/nota-de-falecimento-zelia-guerra-e-com.html 
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duzentos títulos de culinária que apresentam receitas para o deleite do leitor ou para 

a promoção da saúde e ensinam técnicas essenciais à elaboração de pratos 

gourmets, orientação para a escolha dos vinhos e outras bebidas que harmonizam 

com os pratos a serem servidos, dentre outros. 

 

O livro mais vendido no mesmo período, de acordo com o site da referida livraria e 

de uma revista nacional de publicação semanal, era O homem que comeu de tudo 

(STEINGARTEN, 2000) que não foi escrito por um cozinheiro, mas pelo crítico 

gastronômico da Revista Vogue, desde 1989. Steingarten é um crítico que recebe os 

adjetivos tanto de “temido” quanto de “festejado”. O livro apresenta receitas e relatos 

de viagens em busca de provar receitas clássicas e exóticas de diferentes lugares 

do mundo, como carne de gado japonês que recebe massagem e acupuntura. Essas 

possibilidades gastronômicas espalhadas pelo mundo foram reunidas em livro pelo 

crítico, como forma de aproximar esse banquete cosmopolita do leitor comum. Livros 

como esse podem funcionar como um tipo de educação gastronômica para um 

mundo globalizado, até mesmo para quem não pretende sair da mesa de sua 

própria casa.  

 

Vale destacar também, entre os livros de culinária mais vendidos, uma série de livros 

sobre técnicas da escola francesa Le Cordon Bleu6, que tem mais de cem anos de 

tradição na formação de chefs gourmets. Para os chefs profissionais e para os 

aspirantes que cozinham por hobby, a coleção temática ensina o passo-a-passo 

ilustrado para molhos, carnes, peixes, frangos e outras aves, etc. e é apresentada 

como sendo indispensável na cozinha do sujeito comum. Isto nos sugere que as 

técnicas tradicionais das avós não se configuram em saberes suficientes para que 

alguém seja devidamente reconhecido como um bom cozinheiro no mundo 

contemporâneo. 

 

A Editora Senac7, responsável por grande parte da literatura na área gastronômica, 

conquistou entre os seus leitores uma posição privilegiada no mercado editorial, por 

ter, em seu acervo, publicações com assuntos relacionados às suas áreas de 

atuação. A partir da sua experiência em cursos livres e técnicos na área da 

                                                           
6 www.cordonbleu.edu 
7 www.editorasenacsp.com.br/portal/conteudo.do?appAction=vwQuemsomosHome 

http://www.cordonbleu.edu/
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gastronomia, criou, em 2001, o Curso Tecnólogo em Gastronomia, no Estado de 

São Paulo, reforçando o reconhecimento adquirido no mercado na área. A partir da 

criação do curso superior e da solicitação de bibliotecas e universidades 

interessadas em suas publicações, a Editora Senac ampliou o seu acervo, 

conquistando o respeito não só dos seus leitores, como também da mídia, o que 

culminou no recebimento de vários prêmios nacionais e internacionais, dentre eles o 

Gourmand Cookbook Awards – maior prêmio da literatura gastronômica mundial.  

 

Na mesma linha, os aspirantes à cozinha podem se valer do livro Chef Profissional, 

idealizado pelo Instituto Americano de Culinária e publicado pela Editora Senac, que 

não se destina diretamente às donas de casa iniciantes nas artes da culinária, e sim 

àqueles que visam aprender a ser um chef, mesmo que no comando da sua própria 

cozinha em casa. Isto significa que os novos saberes sobre a culinária não se 

destinam exclusivamente à dona de casa que pretende agradar o paladar do marido 

e dos familiares, mas a homens e mulheres que frequentemente recebem 

convidados, familiares ou não, querem surpreendê-los com o trato culinário o mais 

próximo possível da chamada cozinha gourmet. O livro, que figura entre os mais 

vendidos desse campo editorial, é apresentado como um material de consulta 

essencial, uma “bíblia” do chef que, além de receitas, analisa o trabalho do chef, o 

ambiente da cozinha profissional e seus equipamentos. 

 

Nas livrarias visitadas em Belo Horizonte para observação da visibilidade que é dada 

à produção editorial sobre gastronomia, constatou-se que há espaços reservados 

para livros e revistas da área gastronômica, tendo como destaques os de chefs que 

têm também seus programas de culinárias na televisão como Bela Gil, Rita Lobo e 

Jamie Oliver, dentre outros. As livrarias colocam à disposição dos leitores tanto livros 

técnicos de culinária, quanto livros de receitas, escritos por chefs famosos que 

dividem as suas experiências práticas na cozinha com possíveis cozinheiros 

amadores ou apenas apreciadores desse tipo de culinária. 

 

Esses livros têm custo alto e estão ao alcance de uma minoria da população 

brasileira. Nas bancas de revistas, entretanto, certa cultura das produções gourmets 

na cozinha é divulgada em revistas especializadas, com preços variados e 

abordagens das mais sofisticadas às mais simples. Também as revistas não se 
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limitam a divulgar receitas, informando igualmente sobre como montar uma adega, 

obter benefícios na saúde por intermédio da alimentação, restaurantes e chefs 

famosos, como organizar festas e jantares e sugestões de apresentações 

glamorosas dos pratos. Essas informações estão disponíveis também em seções 

específicas sobre culinária em revistas de variedades, em portais, blogs, canais do 

Youtube, etc. Ou seja, se a intenção é conhecer ao menos teoricamente a figura do 

chef e os princípios da culinária gourmet seguidos por ele, existe uma profusão de 

canais midiáticos para isto. 

 

A televisão merece destaque nesse contexto, tendo em vista a grande quantidade 

de lares brasileiros conectados à TV. De acordo com a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(2013), o país tinha, em 2013, cerca de 63 milhões (97,2%) de casas com acesso à 

televisão, o que faz do Brasil um dos maiores consumidores de programação 

televisiva do mundo, com sua população passando diariamente uma média de 

quatro horas e meia diante da TV (VILLELA, 2016). 

 

 Apenas esses dados quantitativos já fazem esse veículo ser muito importante para 

a transmissão de informações na sociedade brasileira.  Não vamos discutir aqui as 

críticas que são endereçadas à produção televisiva no País, por ter uma 

programação educativa mínima ou por não promover debates públicos do interesse 

da sociedade.  O foco principal neste trabalho é a potencialidade do veículo para 

fazer circular uma dada cultura gastronômica e, principalmente, levar a conhecer 

este ator social que é o chef gourmet, mesmo que meramente como um 

personagem midiático. 

 

Podemos supor que o acesso intenso a programas de culinária disponíveis em 

diferentes canais de TV pode contribuir para promover mudanças no convívio social 

em torno da mesa, nos produtos usados na culinária, nas técnicas de preparo dos 

pratos e nas apresentações destes, porque grande parte do entretenimento da 

população é ficar por horas diante da TV, como um meio tecnológico de divulgação 

de cultura, de formas de lazer e de interação. 
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Assume-se, assim, a televisão como sistema de difusão de um dado fluxo de 

programação. Se tomarmos como referência o canal GNT8, teremos acesso, 

durante a semana, a diversos programas de culinária apresentados por chefs, atores 

e modelos. No período de desenvolvimento desta dissertação, o Canal GNT exibia 

semanalmente programas de culinária com Claude Troisgros, Olivier Anquier, 

Rodrigo Hilbert, Rita Lobo, Bela Gil, Jamie Oliver, Carolina Ferraz, Raíza Costa e 

Alana Rox, além de um programa de nutrição para crianças apresentado pela 

nutricionista Gabriela Kapim e outro que ensina a fazer festa de criança, 

apresentado pela atriz Fernanda Rodrigues. Por meio desse elenco, o telespectador 

podia ter contato com abordagens das culinárias vegetariana, vegana, trivial (porém 

com sofisticação), tradicional familiar, cozinha de inspiração francesa, confeitaria, 

etc. 

 

Muitos dos apresentadores desses programas são pessoas bonitas, sendo que dois 

deles foram modelos profissionais. Os cenários dos programas são pontuados por 

utensílios de cozinha coloridos e com design moderno e exclusivo. O telespectador 

pode aprender também a combinar utensílios de forma criativa para impressionar 

seus convidados. Dois desses apresentadores vêm da França, país ícone da alta 

culinária e falam português conservando detalhes do sotaque francês. A presença 

dos franceses destaca o caráter internacional da profissão do chef de cozinha. 

Claude Troisgros vive no Brasil, mas vem de família de chefs conhecidos na França 

e internacionalmente. 

 

Na observação feita do canal GNT para descrever o cenário gastronômico na mídia 

atual, havia um programa de competição de chefs amadores, com participantes 

oriundos de diferentes classes sociais e uma competição de confeiteiros. O público, 

mesmo os que não têm acesso ao tipo de comida preparada/ensinada nos 

programas, consegue acompanhar as competições a partir de intensa instrução que 

recebe assistindo à performance de chefs de restaurantes renomados, que 

costumam ser jurados dessas competições. 

 

                                                           
8 gnt.globo.com 
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Porém, o maior sucesso de programa com temática gastronômica é a competição de 

chefs promovidas por diferentes canais de TV. Um destaque na veiculação dessas 

competições é o canal TCL9/ Discovery Mulher, que apresenta, em sua programação 

diária, competições das mais variadas, como de chef churrasqueiro, cozinhando no 

supermercado, cozinha sob pressão, dentre outros. 

 

Na TV brasileira, foi veiculado pela Rede Bandeirantes de Televisão – Band, um 

programa de formato internacional, Masterchef10, no modelo dos realities shows, 

cuja terceira edição da versão brasileira foi veiculada em 2016 e teve seis meses de 

duração. O programa foi apresentado pela jornalista Ana Paula Padrão e teve como 

jurados chefs conceituados: Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella. Os 

vinte e um candidatos foram selecionados entre 25 mil inscritos11 que disputaram um 

prêmio de cento e cinquenta mil reais (R$150.000,00) e uma bolsa de estudos na 

escola de gastronomia Le Cordon Bleu, em Paris. O episódio final do programa teve 

7.8 pontos de média de audiência, o que deixou a emissora em primeiro lugar por 

trinta e cinco minutos, vencendo, com 8.9 a 8.7 (cada ponto equivale a 69.4 mil 

domicílios na grande São Paulo), a rede Globo, emissora de maior audiência no 

país. 

 

Os produtores, assim como os anunciantes, ao que se pode imaginar, sabem que há 

público interessado em uma nova perspectiva cultural acerca da cozinha profissional 

e doméstica e, principalmente, na versão midiática do chef de cozinha, vestidos com 

sua túnica que recebe o nome turco de dólmã e levando na cabeça o curioso chapéu 

toque blanche (na denominação francesa). Essa “familiaridade” construída com o 

auxílio da mídia vem reforçar o lugar do chef de cozinha nas sociedades modernas, 

quando este ganha uma dimensão que perpassa as diversas áreas da vida social 

contemporânea.  

 

Portanto, a mídia tem papel relevante na construção e disseminação de novas 

práticas culturais, principalmente a partir da segunda metade do Século XX (HALL, 

2003), o que não seria diferente com relação à disseminação da prática cultural 

                                                           
9discoverymulher.uol.com.br/tlc 
10 www.otvfoco.com.br/final-do-masterchef-iguala-recorde-de-audiencia/ 
11www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2016/03/15/internas_viver,632643/masterchef-brasil-estreia-

nova-temporada-com-dois-meses-a-mais-de-dura.shtml 
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ligada ao universo gourmet. A presença desse tema nas diferentes formas de 

comunicação acontece ostensivamente, o que nos leva a ressaltar a capacidade da 

mídia de agir sobre as formas culturais, tornando-as mais recorrentes na vida 

cotidiana. A mídia, ao veicular aspectos culturais, contribui também para a 

socialização em torno desses aspectos. 

 

Juntamente com a cultura de cozinha gourmet está o lugar de destaque do chef de 

cozinha que não é mais um mero cozinheiro profissional, mas, sim, como se supõe 

neste trabalho, um outro sujeito identificado com marcadores objetivos e simbólicos 

de diferença. A sua exposição na mídia contribui para a formação da sua identidade 

e seu reconhecimento por diferentes grupos sociais. Os chefs que se tornam 

conhecidos pela mídia falam diretamente ao público criando empatias e uma 

intimidade mediada, com os telespectadores, sobretudo aqueles com muito tempo 

de exposição à televisão. 

 

Aqui vale citar Thompsom (1998) para quem a recepção de conteúdos midiáticos é 

uma atividade corriqueira nas sociedades modernas, o que não faz dessa recepção 

uma atividade passiva. Os conteúdos simbólicos são elaborados pelos indivíduos de 

forma a contemplar suas finalidades “em maneiras extremamente variadas e 

relativamente ocultadas, uma vez que estas práticas estão circunscritas a lugares 

particulares" (THOMPSON, 1998, p. 42). Dessa forma, ainda que não se possa 

prever os contextos históricos específicos nos quais são recebidos os conteúdos da 

mídia sobre gastronomia, sabemos que a mídia eletrônica, por exemplo, possibilitou 

a circulação de informações e conteúdos simbólicos para diferentes lugares, muitos 

deles distintos dos contextos históricos de origem (THOMPSON, 1998).   

 

É possível, portanto, que a exposição na mídia dos chefs e de suas criações 

gastronômicas contribua para a popularização da profissão. Não há como não 

destacar o paradoxo que há nessa ideia, uma vez que, vale repetir, o acesso a 

restaurantes nos quais esses chefs trabalham é de alto custo para a maioria da 

população brasileira.  

 

A formação do chef de cozinha será objeto de discussão na terceira seção desta 

dissertação. Apesar disso, é importante ressaltar aqui que paralelo a uma possível 
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popularização da profissão de chef, percebe-se o aumento de cursos livres de 

culinária e a implantação de cursos superiores de gastronomia em várias cidades do 

Brasil (não apenas no eixo Rio-São Paulo). Em Belo Horizonte, por exemplo, 

destacam-se a escola tradicional de gastronomia do Senac, o Instituto Gastronômico 

IGA e cursos superiores em cinco faculdades: SENAC, Promove, UNA, Estácio e 

Pitágoras.  

 

A crescente procura por cursos livres na área da gastronomia chamou atenção de 

renomados chefs na cidade de Belo Horizonte, que investiram nesse mercado 

promissor e criaram as suas próprias escolas, muitas delas levando o seu nome. A 

associação com o nome do chef parece funcionar como fórmula de sucesso para 

esses empreendimentos, como o caso da Escola de Cozinha Humberto Passado, 

Centro Culinário Eduardo Maya, Escola de Cozinha Chef Ivo Faria, dentre outros, 

com o objetivo de ofertar de cursos básicos até de cozinheiro chef. Os preços das 

aulas estão entre R$90,00 e R$120,00, os cursos têm duração variada, sendo que 

muitos deles acontecem em um período de 10 a 15 dias, com temas diversos, de 

acordo com o interesse do público, conforme pesquisa realizada nos sites chef a 

chef12 e gourmet virtual13. 

 

Os festivais de gastronomia se configuram em outro espaço de destaque na 

projeção e circulação de certa cultura gastronômica. Em Minas Gerais, destaca-se o 

Festival de Cultura e Gastronomia da cidade de Tiradentes. Tive a oportunidade de 

participar das quatro últimas edições do festival, que apresenta aos participantes 

uma vasta programação cultural em todos os pontos turísticos da cidade, unindo 

chefs do país inteiro, sobretudo do eixo Rio-São Paulo. 

 

A maior visibilidade do universo gourmet repercutiu nos grandes supermercados que 

passaram a reservar prateleiras especiais para produtos pouco usais e exóticos, 

grande parte deles importados que até há bem pouco tempo não entravam nas 

receitas tradicionais das famílias. Podemos citar, em Belo Horizonte, o 

supermercado Verdemar, que virou referência para os chefs profissionais e para 

aqueles que adotaram a culinária gourmet como um hobby e elemento de 

                                                           
12 www.chefachef.com.br/curso_01.php 
13 www.gourmetvirtual.com.br/noticias/os-cursos-de-gastronomia 
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identificação e singularização. Tal estabelecimento tem como público principal as 

classes A e B, interessadas por produtos diferenciados e importados. Em suas 

prateleiras, podemos encontrar desde biscoitos importados, a produtos exóticos que 

o torna o preferido por todos os envolvidos na arte gastronômica. 

 

O mercado imobiliário não ficou de fora dessas mudanças na relação das classes 

mais abastadas com a cozinha. Antes reduto dos trabalhadores domésticos da 

família, as cozinhas agora são frequentadas pelos patrões e até mesmo pelos 

convidados. É muito comum vermos lançamentos de prédios com os chamados 

espaços gourmets destacados como um atrativo do imóvel. 

 

2.2 O chef no contexto da cultura global  

 

Este estudo tem como tema a cultura da alta gastronomia, abordando, mais 

precisamente, as mudanças atuais na concepção do cozinheiro, na sua formação e 

representação simbólica no universo cultural brasileiro. Não podemos deixar, 

portanto, de associar as possíveis transformações da visibilidade do chef de cozinha 

na cultura brasileira, com mudanças maiores nas sociedades contemporâneas que 

se realizam na esteira do processo de globalização.  

 

As mudanças culturais nas sociedades contemporâneas marcam praticamente todos 

os setores da vida cotidiana. Essas mudanças se fazem notar também na relação 

entre os indivíduos e suas formas de comer, que não são naturais nem meramente 

práticas, e sim construídas culturalmente, bem como nas formas de cozinhar, 

elaborar, apresentar a comida e compartilhá-la. 

 

A relevância antropológica do ato de comer é destacada por autores como Franco 

(2001), para quem o início das civilizações está intimamente ligado com a procura 

dos alimentos, com os rituais e costumes do seu cultivo e preparação, e com o 

prazer de comer. Comer bem é um atrativo para o homem desde o nascimento das 

primeiras civilizações e tornou-se um componente cultural para os antigos egípcios, 

gregos e romanos (SUAUDEAU, 2004). 
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Também para Cascudo (2004), nenhuma atividade é tão inerente à história da 

humanidade quanto a alimentação. Segundo o autor, para conhecer a cultura de um 

povo, faz-se necessário pesquisar a história, a região, a religião, os produtos e, 

sobretudo, os hábitos alimentares, buscando compreender os significados da 

alimentação naquela cultura.  

 

Até o século XIX, segundo Miyasaki (2006), a história da alimentação foi muitas 

vezes confundida e limitada às informações sobre alguns alimentos. Entretanto, “o 

gosto diferenciado é o que caracteriza os diferentes povos e as diferentes épocas de 

uma mesma cultura” (2006,13). Ou seja, a escolha dos alimentos e de seu modo de 

preparo é um fator de diferenciação cultural, porque é determinado pela cultura. 

 

Nesse sentido, vale ainda citar Flandrin e Montanari (2008, p.10) ao destacar que a 

comida para os homens é sempre cultura, nunca apenas pura natureza. Portanto, o 

ato de comer e, por conseguinte, o ato de cozinhar são partes constituintes das 

culturas dos povos. O cozinheiro, desde a antiguidade, é o profissional que busca o 

equilíbrio entre formas, cores, consistências e técnicas de preparo. É ele que detém 

o conhecimento do conjunto de técnicas dirigidas às preparações dos alimentos. 

Essas mesmas técnicas de preparo dos alimentos permitiram uma representação 

simbólica da construção da identidade humana e de sua evolução do estado 

“selvagem” ao de “civilização”. A cozinha permite uma infinidade de possibilidades, 

das mais corriqueiras às mais complexas, das práticas caseiras às apresentações 

singulares dos grandes especialistas (FLANDRIN; MONTANARI, 2008, p.57). 

 

Contudo, acreditamos que tanto as técnicas quanto as construções simbólicas em 

torno do ato de cozinhar e de comer são transformadas continuadamente, uma vez 

que as culturas mudam e o seu processo acumulativo, resultante de toda 

experiência histórica das gerações anteriores, estimula a ação criativa do indivíduo 

(LARAIA, 2001). Para Laraia, a cultura está em constante transformação, e entender 

essa dinâmica é fundamental para a humanidade compreender as diferenças entre 

os povos de culturas diferentes, entendendo as transformações que ocorrem dentro 

do mesmo sistema. 
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Talvez seja pelo caráter dinâmico das culturas que estejamos historicamente já bem 

distantes do contexto de surgimento das técnicas de sobrevivência do chamado 

homem “selvagem”. Vivemos em sociedades nas quais coexistem tanto o desafio de 

alimentar seus membros, quanto o desperdício de alimentos, a produção sofisticada 

de pratos e a utilização de alta tecnologia na cozinha com fins de singularização do 

ato de cozinhar e de comer.  

 

É exemplo dessa singularização o restaurante espanhol El Bulli14, comandado pelo 

chef Ferran Adriá que, ao encerrar as suas atividades em 2011, estava com três 

estrelas no Guia Michelin15. Ferran Adriá se tornou conhecido internacionalmente 

como alquimista da cozinha, por ser um especialista da gastronomia molecular16 e 

ousar na utilização da tecnologia na transformação das texturas e sabores dos 

alimentos. O El Bulli recebeu adjetivos como ímpar, atípico, inovador e arrojado. 

Permanecia aberto durante seis meses ao ano e mantinha uma fila de espera para 

as reservas que chegou a atingir um milhão de pessoas. Nos outros seis meses em 

que estava fechado, dizia-se que o chef se dedicava a estudar “micropropriedades 

de alimentos específicos” para subsidiar a criação das receitas da próxima 

temporada.  

 

Conseguir uma reserva para jantar no El Bulli nada tem a ver com comer para se 

alimentar – um ato prático – e sim com participar de uma experiência cultural 

contemporânea que distingue o indivíduo não só pelo seu poder aquisitivo – ser 

capaz de pagar 250 euros pela refeição – mas, principalmente, pela singularização 

que esse ato lhe confere. 

 

Outro exemplo de experiência gastronômica que pode ter o significado de 

singularização do sujeito contemporâneo é o restaurante dinamarquês Noma17, 

liderado pelo chef René Redzepi, que recebeu o título de “Melhor Restaurante do 

Mundo” por três anos consecutivos, pela revista inglesa “Restaurant” e possui duas 

                                                           
14 http://elbulli.com 
15O Guia Michelin foi criado em 1900 e é uma das mais importantes referências da gastronomia mundial, 
avaliando 45 mil estabelecimentos em 28 países, em 4 continentes (http://corporativo.michelin.com.br/guia-
michelin/). 
16 Gastronomia molecular é um ramo da ciência dos alimentos, cujo objetivo é estudar os mecanismos envolvidos 

nas transformações dos alimentos, sob um ponto de vista científico, desde a sua preparação até a sua 
degustação. (http://moleculargastronomia.blogspot.com.br/) 
17 noma.dk/ 



28 
 

estrelas no Guia Michelin. O Mona destaca-se pelo uso de produtos locais que 

ganham novos significados nas criações do chef René Redzepi. Um pouco menos 

do que acontecia no El Bulli, conseguir uma reserva no Noma pode levar cerca de 3 

meses. O preço de um jantar no restaurante dinamarquês está em torno de 180 

euros.  

 

Ainda que o Mona pretenda se identificar pelo uso de produtos escandinavos, os 

ingredientes presentes nesse tipo de gastronomia ganham, em geral, ampla 

circulação global. O mesmo acontece com as técnicas de preparo dos pratos e de 

sua apresentação, que não se limitam às tradições locais ou regionais. Pelo 

contrário, são, muitas vezes, desterritorializados e produzidos de acordo com o 

universo restrito e global da alta gastronomia. 

 

O denominado universo da alta gastronomia, portanto, pode ter especificidades 

locais, mas se adapta facilmente a um circuito global, podendo se reproduzir em 

outros contextos. É exemplo disso o chef francês Joël Robuchon18 que possui 

restaurantes em Paris, Mônaco, Londres, Las Vegas, Tóquio, Xangai, Taipei, Hong 

Kong, Macau, Bangkok e Cingapura.  

 

Para Garcia (2003), a ideia de comer como fator de singularização pode ser vista 

como um aspecto recorrente das culturas contemporâneas, das mudanças que lhes 

são características e que marcam praticamente todos os setores da vida cotidiana, 

dentre elas as relações entre os indivíduos e a sua forma de se alimentar. Há 

mudanças no contexto alimentar, entretanto, que são mais objetivas e que estão 

ligadas às demandas geradas pelo novo modo de vida nas sociedades urbanas, o 

que impôs ao indivíduo uma forma de reorganizar sua vida de acordo com as suas 

condições, seja financeira, de tempo e de lugar para se alimentar.  

 

Ainda de acordo com Garcia (2003), as características dos indivíduos 

contemporâneos se evidenciam pela escassez de tempo para preparo e consumo 

dos alimentos, pela falta de conhecimento na forma de conservá-los e nas técnicas 

de preparo, pela facilidade de acesso aos alimentos que hoje estão disponíveis para 

consumo, sejam nacionais ou internacionais, pela crescente oferta de preparações e 

                                                           
18 www.joel-robuchon.com/en 
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utensílios transportáveis, pela mídia associada aos alimentos, pela flexibilidade de 

horários para se alimentar e pela individualização dos rituais alimentares. 

 

No Brasil, algumas mudanças nos hábitos alimentares19 são atribuídas aos 

processos de urbanização e de industrialização, que levaram ao aumento do hábito 

de se alimentar fora de casa, sobretudo nos centros urbanos. Esse hábito ganhou 

uma versão mais sofisticada, voltada principalmente para as classes 

economicamente mais favorecidas, do consumo de pratos que recebem a grife 

gourmet e da frequência a restaurantes normalmente caros, que reúnem 

frequentadores seletivos. 

 

É razoável supor que o aumento do consumo de alimentos fora de casa leve ao 

aumento da demanda por cozinheiros profissionais. O interesse pela cozinha 

gourmet, contudo, parece ser o resultado da “exportação” de significados simbólicos, 

no processo de globalização, de uma cultura da alta cozinha e que leva ao aumento 

da presença do chef em diferentes contextos culturais, como parece ser também o 

caso do Brasil.  

 

No Ocidente, segundo Garcia (2003), a industrialização da alimentação a partir da 

segunda metade do século XX aumentou o acesso a alimentos que, há poucas 

décadas, eram inacessíveis para a maioria dos grupos sociais. A ampliação das 

redes distribuidoras e de transportes permitiu, por outro lado, que produtos mais 

variados cheguem a todas as partes, inclusive às zonas geograficamente mais 

isoladas. Esses processos permitem que a alimentação seja mais variada e 

diversificada, com a adoção de mudanças importantes no modo de preparar os 

alimentos, com uso de técnicas e normas de serviços à mesa. 

 

Por outro lado, a globalização, para Garcia (2003), por ser um amplo processo de 

transformações sociais, pode ter intensificado, sobremaneira, a circulação global de 

produtos, bem como a visibilidade de outros modos de comer, principalmente pela 

exposição na mídia e, em especial, nas redes sociais de diferentes hábitos e 

significados atribuídos ao ato de comer. Nesse caso, contribuiu, também, em uma 

                                                           
19www2.uefs.br:8081/cer/wp-content/uploads/FRANCA_Fabiana.pdf 
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relação paralela, com mudanças do ato de cozinhar, principalmente de cozinhar 

profissionalmente. 

 

A globalização do consumo não é irrestrita, ou seja, continua tendo áreas 

reservadas especificamente para as elites. Contudo, podemos dizer que a circulação 

de práticas globalizadas de alimentação se estendeu para outros estratos 

socioeconômicos das sociedades contemporâneas. Podemos citar as cadeias de 

alimentação, sobretudo as cadeias fast food20 que se globalizaram com vigor 

impressionante, ancoradas na indústria alimentícia. Podemos citar também a 

constituição de práticas de consumo de alta gastronomia, viabilizada pelos 

mercados mundiais de produtos sofisticados e pela busca exacerbada de consumo 

como forma de identificação e singularização do sujeito (GARCIA, 2003). 

 

Segundo Arocena (2007), é possível notar que a globalização levou os países a se 

organizarem cada vez mais de acordo com os padrões ocidentais no que se refere, 

por exemplo, à adoção de um livre mercado regulado e à incorporação da ciência e 

da tecnologia. Quanto aos sujeitos contemporâneos, podemos destacar tendência à 

adoção global do individualismo e do consumo da moda internacional, arquitetura, 

gastronomia e produtos das indústrias culturais. A afirmação de Arocena nos leva a 

supor que, no panorama contemporâneo, a globalização vem acelerando a 

comunicação entre as diferentes culturas culinárias. 

 

Na mesma direção, Contreras (2011) diz que mudanças na forma de vida, 

movimentos demográficos, transformações das condições sociais e econômicas, 

inovações tecnológicas, contribuíram para modificar a gama de alimentos, os modos 

de prepará-los e as maneiras de consumi-los. Para ele, a mundialização dos 

intercâmbios econômicos difundiu o repertório dos alimentos disponíveis e a 

mundialização dos intercâmbios culturais contribuiu para a evolução das culturas 

alimentares, dos hábitos, preferências e repertórios. 

 

Os produtos presentes nesse tipo de gastronomia, bem como as técnicas de preparo 

dos pratos e de sua apresentação não se limitam às tradições locais ou regionais. 

                                                           
20 Comida rápida. 
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Pelo contrário, são, muitas vezes, desterritorializados e produzidos a partir de 

ingredientes com ampla circulação global no universo restrito da alta gastronomia. 

Esse fenômeno, ao que se pode supor, contribui para a mudança de hábitos e de 

significados atribuídos ao ato de comer. Contribui também, numa relação paralela, 

com mudanças do ato de cozinhar, principalmente de cozinhar profissionalmente. 

 

O cenário global, portanto, é apresentado pela diversidade de produtos e serviços, 

que estão presentes nas relações sociais em diferentes partes do mundo. Se se 

pode falar de uma cultura global, esta seria resultado do entrelaçamento de culturas 

locais diversificadas, bem como por meio do desenvolvimento de culturas sem um 

apoio nítido em nenhum território específico (HANNERZ, 2004). 

 

Garcia (2003) ressalta que a globalização na alimentação pode ser mais bem 

compreendida ao se considerar a diversificação de produtos encontrados a partir da 

passagem da cozinha tradicional para a cozinha industrial. Isso permitiu, ou pelo 

menos facilitou, que os chefs desenvolvam seus pratos usando produtos típicos de 

qualquer parte do mundo. A comida deixa de ter vínculo territorial, assim como as 

pessoas deixaram detê-lo.  

 

Os vínculos territoriais foram altamente transformados pelas culturas 

contemporâneas, sobretudo, como impacto do aumento da mobilização humana. 

Segundo importantes autores sobre o tema (HALL, 2003; BHABHA, 2010; 

CANCLINI, 2011), as culturas contemporâneas são caracterizadas pelo hibridismo 

cultural. 

 

Na perspectiva de Canclini (2011), estas são culturas de fronteiras, nas quais se 

intensificam o contato com o outro e os embates entre culturas diferentes. Em 

decorrência dos deslocamentos de bens simbólicos, estamos diante de processos 

multiculturais novos e híbridos que, para ele, seriam capazes de levar ao respeito e 

à tolerância da diversidade cultural. Para Hall (2003) e Bhabha (2010), esses 

processos trazem em si conflitos, principalmente, pelo confronto de significados 

opostos e por situações de controle e poder.  
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A cultura alimentar contemporânea, no que se refere aos impactos do processo de 

globalização, levou as pessoas a novas formas de interagir com o alimento, valendo-

se das possibilidades tecnológicas de produção que permitem, por exemplo, que 

alimentos possam ser produzidos fora da estação e em locais diferentes da sua 

origem.  

 

Nesse sentido, pode-se dizer que estamos diante de um processo cultural 

contemporâneo, que, empiricamente, é restrito a um determinado grupo social 

detentor de condições socioeconômicas para custear sua participação nesse 

universo, mas que é de alcance amplo no sentido simbólico, porque tem se tornado 

conhecido por intermédio da sua ampla exposição na mídia. O chef figura, nesse 

contexto, como personagem central, imbuído de significados. Devido à sua 

relevância, tornou-se o objeto empírico desta pesquisa e seus diferentes percursos 

de formação serão motivo de discussão na seção que se segue. 
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3 A PROFISSÃO DE COZINHAR; DO COZINHEIRO AO CHEF 

 

3.1 Cozinheiros e diferentes meios de formação profissional 

 

A intenção, nesta seção, é apresentar três diferentes processos de formação do 

cozinheiro profissional, destacando-se a formação do chef de cozinha da alta 

gastronomia. A partir de nosso estudo, identificamos que a educação profissional 

dos cozinheiros recorrentemente se dá de forma autodidata, técnica ou por meio de 

curso de graduação. Mas não se descarta que outros processos de formação são 

possíveis, nem que a combinação desses processos seja comum para formar um 

cozinheiro. Contudo, como um exercício analítico dessas concepções pedagógicas, 

acredita-se que o recorte escolhido tenha uma contribuição a dar. 

 

Os conceitos de formação analisados, bem como reflexões acerca do saber fazer 

culinário, as formas e locais de trabalho em que os cozinheiros estão inseridos, 

fornecem as bases históricas para que possamos compreender questões 

contemporâneas ligadas ao universo do chef gourmet. 

 

Se os comensais são regulados pelo seu poder aquisitivo, uma vez que só o gosto 

por esse tipo de culinária não basta para participar desse universo, os chefs podem 

ser de origens socioeconômicas e nacionalidades diversas e com formações que 

vão do autodidatismo ao curso superior, passando pela formação técnica.  

 

Algumas dessas instâncias de formação técnica, entretanto, chegam a ser altamente 

valorizadas e reconhecidas e são restritas àqueles com maior poder aquisitivo. As 

escolas profissionais nesse contexto passam a ter uma importância significativa, 

uma vez que são responsáveis pelo ensino e desenvolvimento dos interessados em 

trabalhar nesse universo. A formação técnica de um cozinheiro profissional envolve 

o conhecimento das competências específicas e pedagógicas necessárias para a 

formação e inclusão no mercado de trabalho. 

 

De acordo com Muller (2012), no contexto da sociedade contemporânea, a 

informação tem desenvolvido um papel fundamental, pois se configura como 

matéria-prima no processo de geração de conhecimento, bem como instrumento de 



34 
 

transmissão e assimilação cultural. A conversão do conhecimento que envolve os 

saberes e fazeres da gastronomia não é uma tarefa fácil, pois é necessário 

documentar a maior quantidade possível de dados e informações sensoriais, 

simbólicas, históricas e socioculturais relacionadas ao alimento. Portanto, esse 

saber fazer culinário é muito mais complexo do que possa parecer. 

 

O saber fazer, nesse caso, está atrelado, dentre outras coisas, à aquisição de 

informação. Segundo Choo (2003), este é um processo dinâmico e suscetível a 

constantes mudanças, que estão diretamente ligadas à transformação da 

informação por parte de um indivíduo, para o conhecimento que ele irá criar.  “A 

necessidade de informação surge quando o indivíduo reconhece vazios em seu 

conhecimento e em sua capacidade de dar significado a uma experiência (CHOO, 

2003, p.114) ”. E a “busca pela informação” é o processo pelo qual a pessoa, 

intencionalmente, adquire informação para sanar seus “vazios” intelectuais, 

transformando, assim, essa informação em conhecimento. 

 

No contexto gastronômico, a informação tem um papel fundamental para os chefs de 

cozinha, que precisam de uma base de conhecimento sólida e de competências 

humanas essenciais para a profissão bem desenvolvidas como: método, 

organização, conhecimento, técnica, referências e criatividade. 

 

Segundo Polanyi (1966), é criando e organizando ativamente as suas experiências 

que os sujeitos desenvolvem as suas competências. Na produção gastronômica, 

esse conhecimento é construído de forma complexa, ainda que o cotidiano da 

cozinha esteja presente em nossa vida desde sempre, como, por exemplo, nos 

encontros para conversas durante as refeições, para o próprio ato de cozinhar, que 

se repete nesse ambiente. Cada profissional traz consigo particularidades de sua 

trajetória de vida, que podem influenciar na forma como desenvolvem as 

competências no ambiente de trabalho, correspondendo-lhe a sua marca pessoal 

que pode ser atribuída ao conhecimento tácito – aquele que não é expresso de 

forma fácil – e sendo difícil de transmitir ou repassar para outras pessoas, pois é 

inerente às habilidades pessoais. 

 



35 
 

O saber fazer de muitos profissionais da gastronomia, segundo Teixeira21 (2010), 

está relacionado ao desenvolvimento das suas práticas e técnicas, de acordo com 

as suas condições de trabalho e estabelecendo o seu saber a partir das 

experiências vividas. Em sua maioria, no Brasil, os cozinheiros profissionais não 

tiveram oportunidade de ou não se interessaram em estudar formalmente para 

conhecer as técnicas desenvolvidas nos cursos, mas, mesmo não as conhecendo a 

partir de uma educação formal, praticam diariamente esses conhecimentos, muitas 

vezes de forma profunda.  

 

Esses sujeitos desenvolveram conhecimentos e técnicas fundamentais para seu 

trabalho diário, como, por exemplo, métodos de cocção, preparação do alimento, 

armazenamento, etc. Esses profissionais, muitas vezes, não têm a sua disposição 

os utensílios e equipamentos necessários para a realização das suas atividades e 

pode-se entender que, muitas vezes, o legado cultural deixado por seus 

antepassados lhes forneceram saberes fundamentais. Trata-se de um saber fazer 

que é obtido no dia a dia, em um processo de herança de conhecimentos não 

apropriados, muito diferente do que é ensinado nas escolas. Esse é um exemplo do 

saber fazer tradicional, que tem um valor primordial para os profissionais da cozinha, 

embora o saber fazer cientifico e formal venha ganhando espaço na formação 

contemporânea de cozinheiros. Os que procuram o ensino formal da gastronomia, 

em geral, buscam orientação e parâmetro para maior apropriação e produção a 

partir dos recursos disponíveis. 

 

Para entender a conceituação do termo saber fazer, faz-se necessário o 

entendimento do conceito de competência, que é baseado em três dimensões: 

conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento está relacionado a informação, 

sabedoria, saber o quê e o saber por quê. A habilidade, por sua vez, está 

relacionada à capacidade técnica do indivíduo, ao que conhecemos por saber como 

e à atitude, quer dizer, à identidade, à determinação, ao querer fazer. Esse conjunto 

de saberes, fazer, agir e ser são necessários para que se enfrentem os desafios de 

uma profissão, dentre elas a profissão de cozinheiro (DURAND, 1998). 

                                                           
21Entrevista sobre saber formal e saber informal, no caderno eletrônico de textos, Territorial. Disponível em: 
http://www.cadernoterritorial.com/news/casamento-do-saber-formal-com-o-saber-informal-jose-paulo-teixeira/ 
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A noção de competência, quando entendida como capacidade humana de 

realização, pode ser traduzida como um recurso do indivíduo perante as situações 

do dia a dia, sendo identificada, pois, com a ideia de saber-fazer. Ela refere-se às 

capacidades efetivas do ser humano em desempenhar uma tarefa, seja em sua vida 

profissional ou fora dela, opondo-se às capacidades potenciais desenvolvidos em 

processos formativos prévios (ARAUJO, 2001). 

 

Como proposto por Zarifian (2001), a competência de um indivíduo, para ser 

identificada e compreendida, precisa ser observada na ação, pois é necessária a 

demonstração de atitudes de enfrentamento às situações imprevisíveis e incertas 

que interferem no desenrolar do contexto de trabalho, fazendo com que os 

indivíduos se recoloquem para enfrentá-las e retomem o processo, não se limitando 

aos acasos e abrangendo também as exigências do ambiente para inovação. O 

conceito de competência para esse autor envolve capacidade de tomar iniciativa e 

de assumir responsabilidade diante das situações profissionais com as quais 

depara. 

 

Ainda de acordo com Zarifian (2001), um profissional competente não é aquele que 

apenas detém os conhecimentos ou habilidades, mas que sabe mobilizar, combinar 

e transpor os conhecimentos, recursos e habilidades num contexto profissional. 

Devem conhecer o agir e o reagir profissional para encarar as eventualidades, as 

falhas e, sobretudo, as incertezas. 

 

O saber fazer de um profissional da cozinha envolve conhecimentos que vão além 

da capacidade de manipular os utensílios e insumos. No geral, a profissão do 

cozinheiro não está vinculada apenas ao domínio de técnicas e manuseio dos 

alimentos. Os mais destacados manuais de culinária, O Chef Profissional, publicado 

pelo Instituto Americano de Culinária, apresentam como virtudes fundamentais da 

profissão culinária uma mente aberta e aquisitiva, uma apreciação e dedicação à 

qualidade e grande senso de responsabilidade (Instituto Americano de Culinária, 

2011). 

 

Esse saber fazer do profissional de cozinha está relacionado à capacidade de tomar 

atitudes que vão além das que estão corriqueiramente previstas, ou seja, saber agir 
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em situações imprevistas, saber tomar decisões, negociar, fazer escolhas, aceitar 

riscos, reagir às eventualidades e, sobretudo, inovar no cotidiano da cozinha. Como 

se verá na quarta seção desta pesquisa, os chefs de cozinha consideram que 

devem reunir as diversas habilidades requeridas a um cozinheiro profissional, uma 

vez que todo chef é um cozinheiro. Contudo, conforme se pretende pontuar aqui, 

nem todo cozinheiro é um chef. Essa constatação nos leva ao encontro da pergunta 

central deste trabalho: o que faz de um chef um chef? 

 

De acordo com Rose (2007), o trabalho manual, em todas as suas dimensões, é 

uma forma de desdobramento da inteligência humana. No caso específico dos 

profissionais da alimentação, exigem-se saberes complexos, como processos de 

avaliação estética, de planejamento da ação, de negociação de significados, de 

modos de conservação e de correção de erros durante um processo. 

 

A expansão do consumo na sociedade contemporânea de um modo geral e, no 

Brasil, em particular, teve um impacto transformador na organização e na dinâmica 

da cozinha profissional. Segundo Bueno (2014), a culinária antes associada a ofícios 

e ao artesanato, passou a ser associada ao mundo da produção, legitimada 

culturalmente como tal. Segundo a autora, devido às transformações operadas no 

trabalho e no modo de produção, os cozinheiros deixaram de ser artesãos, 

provavelmente pelo espaço que passam a ocupar no mercado, para serem 

“produtores intelectuais”. Esse processo levou, provavelmente, a uma resignificação 

do profissional de cozinha, que, ao lado do cozinheiro, vê se instalar uma outra 

atividade ligada à alta gastronomia que é a do chef de cozinha. Há aqui, portanto, 

uma possível mudança no status – de artesãos a “produtores intelectuais” – 

indicando transformações correlatas no trabalho e no modo de produção (BUENO, 

2013). 

 

Na tentativa de definir o chef de cozinha, Franco (2001) visita um importante nome 

no campo da gastronomia: George Auguste Escoffier (1846 – 1935). Escoffier22 é 

chamado de “O Imperador das Cozinhas do Mundo”, tendo influenciado a geração 

de chefs da segunda metade do século XIX e sendo, provavelmente, seu principal 

                                                           
22 http://www.piaui.com.br/txt.asp?ID=4899 

http://www.piaui.com.br/txt.asp?ID=4899
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expoente. Ele se notabilizou por sistematizar a cozinha clássica francesa, tornando 

essa mesma cozinha moderna, isto é, destinada às necessidades dos homens que 

vislumbravam as tecnologias e a agitação do século XX. Foi responsável pela 

simplificação dos pratos, abolindo a pompa e as suntuosas decorações. Deu 

importância à composição dos alimentos e à sua harmonia, inaugurando, assim, 

uma estética voltada para o gosto do alimento principal, com pratos mais simples 

que, ao deixar de lado os ornamentos, praticamente todos os ingredientes eram 

comestíveis. Na cozinha, era considerado rigoroso e, talvez por esse traço, foi 

considerado o responsável por um sistema de organização do trabalho na cozinha 

que é usado até hoje em restaurantes de alta gastronomia. Escoffier dividiu as 

atividades da cozinha em cinco funções: garde –manger (pratos frios e suprimentos 

da cozinha), entremettier (legumes, sopas e sobremesas), rôtisseur (assados, 

grelhados e fritos), saucier (molhos e fundos de base) e pâtisseur (confeitaria) 

(FREIXA, 2009, p. 134 - 135). 

 

Segundo Franco (2001), Escoffier foi entrevistado pela revista inglesa Home Chat, 

em março de 1902, e definiu assim o profissional chef de cozinha: 

 

Um chef, dizia Escoffier, é um artista e um administrador. Suas obrigações 
cotidianas compreendem determinar as compras, planejar os menus e 
distribuir o trabalho entre o pessoal da cozinha que pode chegar a dezenas 
de pessoas. Deve ainda supervisionar a execução dos pratos e trocar idéias 
com o maître d’hôtel, porém, não pode dirigir trabalhos que ele mesmo não 
seja capaz de executar. Necessita, portanto, além de sensibilidade artística 
e paladar apurado, de conhecimento amplo de tudo que se relacione com a 
cozinha. Só quem faz da cozinha o seu supremo interesse, dedicando-lhes 
anos de estudo e de trabalho, torna-se um chef (FRANCO, 2001, p.231). 

 

A citação acima sugere que há uma distinção entre o chef de cozinha e o cozinheiro 

que está relacionada à dedicação extrema “a tudo que se relacione com a cozinha”, 

mas também a uma habilidade dupla de atuar com arte ao mesmo tempo em que 

com capacidade administrativa em todos os processos que levam à confecção final 

de um prato. A definição de Escoffier estaria próxima à ideia apresentada por Bueno 

para quem “os chefs são autores intelectuais e os gestores do desenvolvimento 

desse produto no interior das cozinhas ou à frente nos laboratórios de pesquisa”. 

(2014, p.6). 
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Percebe-se que, para se tornar um chef, o processo é longo. Para se consolidar na 

carreira chef, conforme a visão de Escoffier, o profissional deve estar preparado 

para assumir cargos que vão além da habilidade de grelhar, saltear ou assar 

alimentos. O planejamento, as compras, a chefia da equipe e a execução dos pratos 

exigem do chef que se destaque na função de gestor de sua própria carreira, do 

restaurante ou de qualquer outro negócio relacionado à gastronomia.  

 

3.2 Formação profissional do chef segundo a “bíblia” norte americana 

 

Para situarmos melhor como o próprio campo da gastronomia define a formação 

profissional de um chef, julgamos pertinente tomar novamente como referência o 

que é estabelecido pelo CIA – The Culinary Institute of America23 ou Instituto 

Americano de Culinária (na versão em português). O Instituto foi fundado em 1946, 

nos Estados Unidos, e, segundo dados disponíveis em seu site, tem campi em Nova 

York, Califórnia, Texas e Cingapura.  

 

Assim como o Le Cordon Bleu, centro de formação francês em gastronomia, o CIA 

chama para si a prerrogativa de estabelecer padrões de excelência tanto para a 

formação quanto para a excelência profissional em culinária. Recebe em seus 

cursos profissionais e outras pessoas que chamam de “entusiastas”, ao mesmo 

tempo em que oferecem bacharelado em diferentes habilitações ligadas aos estudos 

da gastronomia. “Food is a big business”24, anunciam no blog do CIA. 

 

A partir do pressuposto acima, ainda de acordo com o site do CIA, a instituição 

privada, mas sem fins lucrativos, diz que se dedica a oferecer, nada mais, nada 

menos, do que “a melhor educação culinária profissional do mundo”. Para isso, 

descrevem como relevante nessa formação profissional os seguintes quesitos: 

excelência, liderança, profissionalismo, ética e respeito à diversidade. De acordo 

com esse instituto, cujas publicações são referência para as escolas de gastronomia 

no Brasil, para ser um chef de sucesso na profissão, é preciso obter conhecimentos 

gerais e habilidades específicas para influenciar e liderar. De acordo com essas 

linhas gerais endereçadas pelo CIA, podemos entender que ocupa lugar importante 

                                                           
23 www.ciachef.edu/about-the-culinary-institute-of-america/ The Culinary 
24 “Comida é o grande negócio” 
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na formação de um chef não apenas habilidades com ingredientes e técnicas 

culinárias, mas também a capacidade de lidar com o universo da cozinha 

profissional como um negócio, como um empreendimento do mundo da comida. 

 

Nessa visão da profissão enquanto um negócio, passar por uma escola reconhecida 

pelo meio pode ser uma estratégia para se tornar mais “desejável para os 

empregadores em todos os seguimentos da indústria alimentícia”, de acordo com o 

que anunciam no site do Instituto. O CIA se vangloria por formar chefs, donos de 

restaurantes, empresários, gerentes e executivos, pesquisadores, personalidades 

midiáticas, estilistas de comida, autores de livros de culinária, editores de comida, 

educadores, formuladores de política alimentar, dentre outros.  

 

Entendemos que essa resumida relação acima colabora para que percebamos a 

complexidade de uma questão que pode parecer, a princípio, muito simples: O que 

faz de um chef um chef?. 

 

Segundo é alardeado no site do CIA, as oportunidades de carreira para os 

profissionais da culinária são inúmeras, pois estes são necessários não só em hotéis 

e restaurantes tradicionais, mas em muitos outros lugares – públicos e privados, 

orientados para o consumidor ou institucionais. Como vivenciamos um crescimento 

não só na área da alimentação, mas também na busca pela qualidade e 

sofisticação, significa que há espaços de atuação para esses profissionais, desde 

restaurantes mais requintados à lanchonete fast-food, com desafios interessantes 

para quem busca uma oportunidade nessa área (Instituto Americano de Culinária, 

2011). 

 

O CIA atribui a si mesmo qualidades na formação de futuros chefs tais como 

vanguarda, inovação e educação de excelência, o que, por si só, não teria muito 

significado para os objetivos desta pesquisa, não fosse o alcance do Instituto entre 

profissionais e professores de cursos de gastronomia no Brasil. 

 

Vale retornar aqui ao livro Chef Profissional (2011), publicado também no Brasil pelo 

Instituto, que associa informações sobre modos de preparo de carnes, pães, 

vegetais, sopas, bolos, etc. à definição do que seria o trabalho do chef, contribuindo, 
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assim, para a construção de um arcabouço de saberes que irão compor a 

legitimação de um profissional como chef de cozinha. 

 

O livro representa uma importante fonte de consulta para os profissionais da área da 

alta gastronomia. Por esse motivo, pode ser considerado uma referência para 

explicar a hierarquia na cozinha, bem como os processos com os quais os chefs são 

envolvidos. Uma busca aleatória de comentários sobre o livro nos traz o seguinte: 

 

A obra não é apenas a bíblia da culinária25, mas a bíblia completa da 
culinária, com antigo e novo testamentos, salmos e tudo o que tem direito. 
Se você pretende entrar na cozinha para algo mais do que tomar água, 
esse é o seu bilhete de entrada.  
 
 

Por meio do livro, o CIA define hierarquias do saber fazer culinário, as quais 

organiza em quatro áreas: ativos físicos, informação, pessoas e tempo (INSTITUTO 

AMERICANO DE CULINÁRIA, 2011). 

 

O gerenciamento de ativos físicos requer do chef de cozinha a habilidade necessária 

para controlar e conhecer os equipamentos e provisões necessários para o 

funcionamento do negócio. No caso de um restaurante, pode-se incluir o inventário 

de alimentos e bebidas, mesas, cadeiras, toalhas e guardanapos, louça, talheres, 

copos, computadores e sistemas de ponto de venda, caixas registradoras e 

equipamentos de cozinha. 

 

Quanto ao gerenciamento de informações, outro ponto analisado pelo Instituto 

Americano de Culinária (2011), é a capacidade do chef de se manter atualizado, 

gerindo as informações do empreendimento com o apoio da tecnologia e das mídias 

de comunicação. 

 

O gerenciamento de recursos humanos demanda maior atenção pelo chef de 

cozinha, pois, na operação de um restaurante, o profissional conta com o trabalho e 

a dedicação de várias pessoas, como cozinheiros de linha, garçons e o pessoal da 

manutenção e limpeza. O chef precisa ter a habilidade de envolver todos os 

                                                           
25 www.buscape.com.br/chef-profissional-instituto-americano-de-culinaria-instituto-americano-de-culinaria-
857359926x 

http://www.buscape.com.br/chef-profissional-instituto-americano-de-culinaria-instituto-americano-de-culinaria-857359926x
http://www.buscape.com.br/chef-profissional-instituto-americano-de-culinaria-instituto-americano-de-culinaria-857359926x
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funcionários em um esforço de equipe, estabelecendo os cargos e descrevendo-os 

(INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA, 2011). 

 

E, finalmente, para o gerenciamento do tempo, o chef de cozinha deverá coordenar 

o tempo de produção de todos os profissionais envolvidos na operação, detectando 

as prioridades e revisando sempre que possível as operações diárias para que o 

serviço saia conforme o planejado (INSTITUTO AMERICANO DE CULINÁRIA, 

2011). 

 

Ainda de acordo com o CIA, as cozinhas de restaurantes são compostas por 

profissionais que devem possuir competências distintas e assumir diferentes 

responsabilidades. Faz parte da cozinha profissional de alta gastronomia o chamado 

“Sistema de Brigada”, que foi instituído pelo já citado Escoffier, com o objetivo de 

simplificar e tornar mais ágil o trabalho nas cozinhas profissionais. Segundo descrito 

no livro Chef Profissional, a “invenção de Escoffier teve como objetivo definir 

responsabilidades específicas para cada profissional atuando na cozinha, de forma a 

evitar ações caóticas e desordenadas que levariam, por exemplo, à duplicação de 

esforços”. O “Sistema de Brigada” costuma ser adaptado a diferentes tipos e 

tamanhos de cozinhas profissionais, mas existe aquilo que chamam de “leque 

clássico” de posições numa brigada. Conhecer esse leque nos auxilia a 

compreender melhor os atributos formais de um chef. 

 

Recebendo denominações de chef, chef de cuisine ou chef executivo, a “bíblia” da 

área informa que cabe a esse profissional assumir todas as operações da cozinha. 

Por todas as operações, entende-se os pedidos e a supervisão de praças que 

representam as diferentes áreas da cozinha como assados, frituras, molhos, dentre 

outros. Dessa forma, cabe também ao chef liderar os chamados chefs de praça que 

atuam em cada uma das áreas. Não basta, portanto, conhecimento das técnicas 

culinárias para elaboração dos pratos descritos no cardápio. São necessárias, 

igualmente, as capacidades de liderança e de gestão para um chef conduzir sua 

brigada. 
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As demais praças da cozinha, descritas no livro Chef Profissional, são ocupadas 

pelos seguintes profissionais, todos denominados em francês, língua original de 

Escoffier e que é amplamente usada na cultura gastronômica internacional:  

 
O sous-chef é o segundo no comando, responde ao chef, pode ser 
responsável por fazer cronogramas e substitui o chef na ausência deste. O 
chef sauté é o responsável pelos pratos sauté, ou salteados, e seus molhos. 
O chef saucier é responsável pelos molhos – base e derivados -, fundos e 
sopas. É uma função que pode se combinar com outras. O poissonier é o 
responsável pelos peixes, sua limpeza e pode ser responsável por seus 
respectivos molhos. O rôtisseur é o responsável pelas preparações assadas 
e alguns molhos. Essa posição pode ser combinada com a praça de 
grelhados e frituras para finalização de cocções no forno. O grillardin é o 
responsável pelos grelhados. O friturier é o responsável por todas as 
produções fritas. O entremetier é responsável por vegetais, tira-gostos 
quentes, sopas, macarrões e outras massas, ovos. Em um sistema de 
brigada completo tradicional as sopas são preparadas pela praça de sopas 
– ou potager – e os vegetais pelo legumier. O tournant é o coringa da 
cozinha, trabalha no lugar em que for preciso em toda cozinha. O garde-
manger é o responsável pelos pratos frios, saladas, tira-gostos frios, patês e 
similares. Essa área pode encontrar-se separada da cozinha principal. O 
boucher ou açougueiro é o responsável pelo corte de carnes e aves. Pode 
ser responsável ocasionalmente pelo corte de peixes. O pâtissier é o 
confeiteiro, responsável por todos os doces e sobremesas, frequentemente 
essa praça encontra-se separada da cozinha principal e pode possuir sua 
própria subdivisão interna. O aboyeur recebe os pedidos e os passa para os 
chefs de praça. É a última pessoa a ver o prato antes de sair da cozinha. 
Essa operação pode ser realizada pelo chef ou pelo sous-chef. O commis é 
o aprendiz e trabalha respondendo a um chef de praça para aprender as 
operações e responsabilidades. O plounger é o ajudante, responsável pela 
limpeza geral e parcial dos equipamentos e utensílios, bem como a limpeza 
da cozinha em geral, além de efetuar a retirada do lixo (2010, p.30). 

  

A lida de uma cozinha de alta gastronomia envolve também outros profissionais 

mais periféricos como gerentes de alimentos e bebidas que supervisionam todos os 

locais de venda dos estabelecimentos de grande porte; consultores e especialistas 

em design que são contratados para pensar o conceito do restaurante, por exemplo, 

desenvolvendo o menu, layout geral e ambiente do salão e estabelecendo padrões 

de trabalho para a cozinha; pessoal de vendas que apresentam ao chef novos 

produtos e equipamentos; professores que promovem cursos de culinária para 

diletantes ou interessados em se tornar um profissional da área e vir a suprir 

necessidade do mercado crescente; críticos que avaliam o restaurante e discutem 

as tendências gastronômicas em publicações em jornais e revistas especializadas e 

aparecem, com frequência, em festivais gastronômicos e na mídia; escritores de 

livros sobre gastronomia e fotógrafos especializados em registro de imagens de 

pratos e alimentos para revistas, livros, catálogos e peças promocionais e 

publicitárias. 
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3.3 Regulamentação da profissão 

 

A regulamentação26 de uma profissão se torna normalmente necessária a partir da 

sistematização dos conhecimentos a ela relacionados e do surgimento das 

oportunidades profissionais. No caso específico da regulamentação da profissão de 

cozinheiro, foi apresentado a Câmara dos Deputados, em 2005, um projeto de Lei27 

para a sua regulamentação, mas que, em 2017, ainda não recebeu aprovação. A 

regulamentação prevê que o cozinheiro seja o profissional responsável para a 

manipulação e preparação de alimentos em empresas de hospedagem, 

restaurantes, bares, quiosques, hospitais, escolas, indústrias, residências e 

similares.  

 

No texto encaminhado para a aprovação, está previsto que poderá exercer a 

profissão de cozinheiro quem comprovar a realização de cursos em instituições 

oficiais ou privadas, nacionais ou estrangeiras.  Aqueles que já trabalham como 

cozinheiro há, pelo menos, três anos antes da promulgação da lei ficam dispensados 

dessa obrigação. 

 

Considera-se que a regulamentação da profissão seja necessária porque a aura de 

glamour relacionada aos chefs gourmet provavelmente não se estenda ao conjunto 

de profissionais da área. O quadro geral é menos marcado por sofisticação do que 

por ambientes insalubres, equipamentos defasados, quebrados e sem manutenção. 

Os profissionais geralmente são mal remunerados, com pouca escolarização e, 

muitas vezes, despreparados para acompanhar a demanda dos clientes, mas se 

esforçam para sempre oferecerem uma refeição (ASSUNÇÃO, 2008). 

 

Ainda de acordo com Assunção (2008), a cena do cozinhar, em qualquer sociedade, 

tem como protagonista central o cozinheiro, que participa formal ou informalmente 

de todos os fenômenos desse processo de produção para o comer. A relação social 

entre os indivíduos, produtores e consumidores de comida evidencia a necessidade 

de resgatar a função do cozinhar, muitas vezes desvalorizada e relegada a um 

segundo plano em muitas sociedades.  

                                                           
26 www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=303476 
27 Projeto Lei 6049/2005, apresentado a Câmara de Deputados, pelo Deputado Alex Canziani. 
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Diante dessa afirmação, parecem-nos relevantes os esforços que têm sido feitos 

para a regulamentação da profissão. A diversidade de estabelecimentos 

gastronômicos com a qual deparamos no mundo moderno conta com o cozinheiro 

como um sujeito que tem um papel fundamental no processo de produção de 

alimentos nas sociedades cada vez mais urbanas e industriais. O crescimento dessa 

profissão está diretamente ligado à busca pela alimentação fora do lar. Para 

endossar essa afirmação, alguns dados chamam atenção, entre eles a do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que revelam que os brasileiros gastam 

25% de sua renda com alimentação fora do lar. A estimativa da Associação dos 

Bares e Restaurantes (Abrasel) é de que o setor representa 2,7 % do Produto 

Interno Bruto (Pib) brasileiro (ABRASEL, 2015). 

 

É razoável supor que a dinâmica da profissão de cozinheiro se torna cada vez mais 

complexa diante da grande demanda do mercado gastronômico por um profissional 

que reúna competências tais como selecionar e assegurar o bom estado dos 

alimentos, organizar e gerir uma equipe e uma cozinha, além de conhecer as 

técnicas de cozimento, composição das receitas e apresentação dos pratos 

(ASSUNÇÃO, 2008). 

 

3.4 Escolarização da formação em gastronomia  

 

Podemos tomar o ano de 1895 como um marco da escolarização na gastronomia, 

com a abertura, na França, da escola de culinária Le Cordon Bleu. A escola surgiu 

com o objetivo de ensinar as técnicas da cozinha francesa para as filhas das famílias 

ricas, contribuindo para o estabelecimento de um vocabulário técnico específico de 

gastronomia e para a universalização das receitas, antes praticadas apenas pelos 

chefs franceses. 

 

De acordo com Miyasaki (2006), os cozinheiros franceses contribuíram, de forma 

significativa, para o ensino da gastronomia. Por meio da codificação de 

procedimentos pelo “vocabulaire culinaire”, tornou-se possível uma linguagem a ser 

compartilhada entre os chefs e seus auxiliares que, no dizer de Miyasaki, é de fácil 

entendimento para qualquer pessoa interessada no assunto.  Os franceses também 

nomearam os tipos de cortes dos alimentos, como, por exemplo, “julienne”, 
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“brunoise” entre outros e decodificaram as técnicas de cocção, como “sauter”, que 

significa saltear e “braiser”, quando se for realizar um cozimento com caldo. 

 

Não é propósito desta dissertação construir uma história das escolas de gastronomia 

na França e no mundo, mas vale observar que, com a consolidação da escola Le 

Cordon Bleu, outras escolas de gastronomia surgiram na França como a escola 

Lenôtre, em Paris (1971), e o Institute Paul Bocuse (1990), em Lyon. 

 

Ao longo do Século XX, com a fixação da indústria hoteleira na França, houve uma 

consequente expansão de escolas de hotelaria/gastronomia, como as de Nice, 

Thonon e Toulouse – e a criação de guias gastronômicos e de instituições de ensino 

de culinária. Essas escolas surgiram com o propósito de se dedicarem ao ensino 

das técnicas culinárias e de desenvolverem nos alunos as competências 

necessárias para as práticas na cozinha, visando a preparar os alunos para o 

mercado de trabalho (MIYASAKI, 2006). Em 2001, ainda de acordo com o estudo de 

Miyasaki (2006), foi criado, na França, o Instituto Europeu de História e Cultura da 

Alimentação (IEHCA), que teve como objetivo promover e estimular a troca de 

experiências entre profissionais de áreas multidisciplinares. Em 2003, foi criado o 

Instituto de Altos Estudos do Sabor, da Gastronomia e das Artes da Mesa. 

 

Este brevíssimo relato, ainda que superficial, tem por objetivo localizar 

historicamente a França como reconhecido ponto de origem da formação de chefs 

para um elitista, porém crescente mercado de consumo da alta gastronomia. 

 

A visibilidade da figura do chef de cozinha, que se pretendeu descrever na segunda 

seção desta dissertação, gira em torno desse profissional como alguém realizado e 

bem-sucedido, que desempenha funções criativas, inovadoras e cosmopolitas. Essa 

visibilidade pode ser uma das causas do aumento da demanda atual no Brasil por 

escolas de formação de profissionais da cozinha (são 243 cursos em funcionamento 

em 2017 conforme será visto a seguir), sobretudo para a formação de chefs 

preparados para atuar na alta gastronomia. 

 

Segundo Demozzi (2011), ser chef de cozinha hoje é ser dotado de conhecimento e 

prática para transformar os alimentos em experiências sensoriais que vão além do 
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ato de se alimentar. Também na perspectiva de Scavone, podemos perceber 

referência a este “ir além”:  

 

Hoje, todos queremos aprender mais sobre culinária, desfrutar dos grandes 
prazeres dos restaurantes, “devorar” os livros de chefs, abastecer-se nos 
supermercados com produtos que antes eram consumidos só por uma elite 
econômica. Com isso, o assunto gastronomia sai da esfera elitizada e 
populariza-se. A gastronomia torna-se uma “mania” global (SCAVONE, 
2007, p.6). 

 

Esse quadro sofisticado, no qual se insere hoje, no Brasil, o chef de cozinha nem 

sempre foi assim. De acordo com Jhun et al. (2009), por muito tempo a 

aprendizagem da função de cozinhar foi destinada a jovens, migrantes e imigrantes, 

que precisavam trabalhar e eram aceitos em restaurantes em cujas cozinhas 

aprendiam trabalhando. Iniciavam a carreira como lavadores de pratos ou ajudantes 

gerais e se tivessem facilidade no aprendizado e também interesse, poderiam ser 

reconhecidos e ter mais chances de aprender e se desenvolver na culinária (JHUN 

et al., 2009). 

 

Durante o período político conhecido como Estado Novo (1937-1945), Getúlio 

Vargas pretendeu impulsionar a educação profissional por meio da criação de 

cursos livres e profissionalizantes, a fim de preparar a mão de obra para os setores 

da indústria e de serviços que se encontravam em ampla expansão. Em 1942, foi 

criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e, em 1946, o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Esses serviços surgiram com a 

função de serem escolas profissionalizantes, tendo como objetivo promover 

treinamento, capacitação e direcionamento da mão de obra para a indústria e para o 

comércio (MANFRINATO, 2006). 

 

Aqui nos interessa, em especial, destacar o papel do SENAC, pelo seu pioneirismo 

na formação cozinheiros profissionais. A Instituição, desde a sua criação, atuou e 

atua com diversas modalidades de ensino, desde cursos livres, profissionalizantes, 

ensino técnico, graduação e pós-graduação. Em 1957, cria os primeiros cursos de 

treinamento e habilitação para profissionais de hotelaria, abrindo caminho para, a 

seguir, em 1964, iniciar o curso de cozinheiro, na primeira escola de formação 

profissional para cozinheiros. O primeiro curso foi oferecido na então Escola SENAC 
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“Laura Cardoso de Almeida”, na cidade de São Paulo. Posteriormente, em 1970, o 

Senac iniciou a oferta de curso de cozinheiro na cidade de Águas de São Pedro, 

gratuito e oferecido em regime de internato, voltado para alunos carentes 

financeiramente, que recebiam uma bolsa auxílio para estudar (MIYASAKI, 2006). 

 

Em 1977, a instituição (SENAC SP, 2011) vislumbrou o crescimento da área 

gastronômica e desenvolveu juntamente com o chef Paul Bocuse, da França, um 

curso para profissionais da área hoteleira. Bocuse realizou palestras para os 

docentes do Senac e supervisionou a confecção de dois jantares que foram servidos 

no restaurante da escola Senac de Hotelaria “Laura Cardoso de Almeida”  

 

Quase duas décadas depois, o SENAC ampliou suas ações para a formação 

profissional de cozinheiros e criou, em 1994, em parceria com o Culinary Institute of 

America (CIA), o curso de Cozinheiro Chef Internacional. Segundo Costa (2011), 

este foi o primeiro curso de gastronomia pago no país e teve apenas professores 

americanos que eram chefs de cozinha e que mudaram para o Brasil. Até então, 

além do curso cozinheiro do Senac, eram oferecidos, no Brasil, apenas cursos de 

culinária com o objetivo de ensinar as moças a como serem boas donas de casa 

usando truques básicos de cozinha, além de cursos livres de capacitação para 

cozinheiros (COSTA, 2011). 

 

Na perspectiva de Jhun et al. (2009), o curso de Cozinheiro Chef Internacional se 

tornou uma referência para outros cursos na área, promovendo significativa 

mudança no processo de formação de chefs e refletindo a valorização do 

profissional da gastronomia. A vinda de chefs estrangeiros para o Brasil foi um fator 

que acabou por valorizar a área (JHUN et al., 2009). 

 

Paralelo ao pioneirismo do SENAC na formação de cozinheiros profissionais, outras 

escolas para a formação profissional surgiram no Brasil. Sem pretender apresentar 

um levantamento histórico sistemático da escolarização da formação de chefs 

gourmet no país, é importante registrar outras inciativas que contribuíram para que a 

carreira de chef contasse também com a possibilidade de passar pela escola formal. 
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O primeiro curso superior (tecnólogo) na área Gastronômica no Brasil iniciou-se em 

1999, com o Curso Superior em Turismo (Bacharelado), com Habilitação em 

Gastronomia, ofertado pela Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul28. No 

site da Unisul, o slogan do curso é o seguinte: “No curso de Gastronomia da Unisul, 

o alimento é uma arte”. 

 

Pode-se se dizer que a descrição que é feita do curso e do perfil de seus egressos 

não difere do que está postulado no livro Chef Profissional, ou seja, o primeiro curso 

superior implantado no Brasil não parece pretender formar chefs com 

especificidades para um possível mercado nacional, e sim chefs que se formem de 

acordo com uma estrutura curricular global já consolidada. Ainda que no site do 

curso estabeleça-se como uma habilidade do aluno “Analisar a história da 

alimentação e da gastronomia no processo de formação da cultura alimentar 

regional e brasileira” e “Criar e elaborar pratos e cardápios da cozinha das diferentes 

regiões brasileiras, atuando direta e indiretamente na preparação dos alimentos”, as 

principais competências relacionadas giram em torno do desenvolvimento da 

capacidade de planejamento, gestão e controle de qualidade, paralelamente às 

técnicas de produção culinária, história dos alimentos e de culturas diversas, como 

requisito básico para se formar “um grande chef”.  

 

Um dos destaques do curso aponta para a perspectiva cosmopolita da carreira de 

chef: a possibilidade de intercâmbio internacional em países como a França – país 

apresentado em primeiro lugar, seguido da Itália, Portugal e Alemanha.  

 

Em 1999, foi criado em São Paulo, na Universidade Anhembi Morumbi29 (SP), o 

Curso de Gastronomia (que atualmente é de formação de tecnólogos em 

gastronomia). No site da Universidade, o pioneirismo do curso é destacado, além de 

reivindicarem o título de referência nacional: “Os grandes chefs dão a receita certa 

para você se tornar um profissional de destaque no mercado e conquistar o sucesso 

nesta profissão: o curso de Gastronomia da Anhembi Morumbi, pioneiro e referência 

nacional. ”  

                                                           
28 www.unisul.br/wps/portal/home/ensino/graduacao/gastronomia/ 
29 portal.anhembi.br/graduacao/cursos/tecnologia-em-gastronomia/#sobre 
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No curso ofertado pela Anhambi Morumbi30, vamos encontrar também referências às 

mesmas habilidades e competências que combinam a prática da culinária com a 

capacidade gerencial:  

 

Aqui, você contará com corpo docente gabaritado, instalações com 
excepcional infraestrutura e ingredientes de altíssima qualidade, que lhe 
ajudarão a desenvolver habilidades e competências profissionais, 
associadas a uma visão gerencial do setor de alimentos e bebidas. 

 

Em 2000, O Centro Universitário SENAC de Águas de São Pedro (SP) criou o Curso 

Superior de Tecnologia em Gastronomia. No site do curso, encontramos novamente 

referência ao que podemos entender como dois pilares consensuais da formação de 

um chef profissional que são definidas pelo Centro Universitário Senac31 como 

habilidades técnicas de preparo e serviços de alimentos e bebidas e 

empreendedorismo: 

 

[...] serão desenvolvidas habilidades técnicas de preparo e serviços de 
alimentos e bebidas, levando em conta as boas práticas de manipulação de 
alimentos e utilização consciente dos recursos disponíveis, em espaços e 
situações que lhes permitam vivenciar experiências reais, aproximando-os 
da realidade do mercado de trabalho. O curso ainda estimulará a atitude 
empreendedora, no sentido de identificar oportunidades de negócios e 
possibilidades de atuação profissional, a percepção abrangente e crítica da 
realidade do mercado gastronômico, identificando suas necessidades e 
tendências, desenvolvendo o espírito investigativo. 

 

Em Belo Horizonte, no ano de 2004, a Universidade Estácio de Sá iniciou a oferta do 

Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia, sendo pioneira na implantação do 

curso superior na Capital Mineira. Posteriormente, em 2012, a Faculdade de 

Tecnologia SENAC Minas implantou o curso de Graduação Tecnológica em 

Gastronomia (reconhecido pela portaria do MEC n.495, de 29 de junho de 2015).  

 

Esse curso32 se configura como a referência inicial para o levantamento de 

hipóteses para este trabalho, pelo fato de sua autora atuar nele como pedagoga 

desde 2013.  Na avaliação do Ministério da Educação – MEC, o curso recebeu nota 

quatro, em uma escala na qual a nota máxima é cinco. Também de acordo com o 

site do curso, vamos encontrar como estratégia de formação de um chef profissional 

                                                           
30 portal.anhembi.br/graduacao/cursos/tecnologia-em-gastronomia/#sobre 
31www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCourse&co
urse=289&template=409.dwt&testeira=726&unit=CAP&type=G 
32 www.mg.senac.br/faculdade/cursos/graduacao/tecnologogastronomia/default.htm 
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as atividades de planejamento combinadas com as de operacionalização de 

produções culinárias. Da mesma forma, a perspectiva cosmopolita da carreira de 

chef se evidencia: 

 

O profissional pode atuar em diversos estabelecimentos, como empresas de 
hospedagem, restaurantes, clubes, bufês, entre outras. O domínio de 
conteúdos como a história dos alimentos, os aspectos culturais da 
gastronomia em diversos países, a ciência dos ingredientes, além da 
criatividade e a atenção à qualidade são essenciais nesta profissão, em que 
o alimento é uma arte. 

 
O Projeto Político Pedagógico do Curso (PPC) prevê o ensino de disciplinas teóricas 

e práticas que são ministradas ao longo de dois anos. O conjunto de disciplinas 

teóricas aborda Antropologia da alimentação, História da Alimentação no Brasil, 

Controladoria Gastronômica, Nutrição, Estrutura e Funcionamento de cardápios, 

Eventos, Empreendedorismo, Marketing Gastronômico, Administração de Pessoas, 

Administração Econômica, dentre outras. As práticas são Enologia, Técnicas e 

Práticas de Cozinha, Cozinha Fria, Cozinha Mineira e Brasileira, Cozinha Italiana, 

Cozinha Francesa, Panificação, Confeitaria, Cozinha Asiática. 

 

Como pode ser notado, o curso, de acordo com a sua estrutura curricular e com a 

sua particularidade de ser um curso tecnológico, propõe-se a desenvolver nos 

alunos as competências necessárias para o mercado de trabalho, de acordo com os 

parâmetros formais da carreira de chef. O profissional formado no curso do 

Senac/MG recebe a denominação de gastrólogo e, segundo o PPC do curso, pode 

atuar em todas as frentes de trabalho do ramo gastronômico.  

 

Em uma pesquisa realizada no site do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 

(INEP), pela pesquisadora Miyasaki, em 2006, fonte de referência nesta dissertação, 

foram encontrados vinte e seis cursos de graduação em Gastronomia e um curso de 

Turismo com habilitação em Gastronomia. Realizando a mesma pesquisa em junho 

de 2017, considerando todas as regiões do Brasil e selecionando apenas os cursos 

de graduação, são encontradas referências a 243 cursos de gastronomia em 

funcionamento, entre presenciais e a distância, sendo 230 cursos tecnológicos, 09 

bacharelados e 04 sequenciais. 
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Em outra busca realizada no mesmo site, porém sendo selecionado o Estado de 

Minas Gerais, encontramos 20 Instituições de Ensino Superior que ofertam o Curso 

de Gastronomia, tendo sido encontradas 16 Instituições tecnológicas com ensino 

presencial e 04 pólos de ensino a distância (MEC/INEP, 2017). 

 

Outras instituições de Ensino Superior, como o Centro Universitário UNA, a 

Faculdade Promove e a Faculdade Pitágoras passaram a ofertar o curso. A oferta de 

cursos superiores de gastronomia, principalmente por instituições privadas que 

visam ao lucro pode ser entendida como um sinal de aquecimento do mercado para 

serviços de gastronomia e, consequentemente, da necessidade de formação de 

profissionais para suprir esse mercado. 

 

No quadro abaixo, apresentamos a relação de Instituições privadas de Ensino 

Superior em Belo Horizonte/MG que ofertam cursos de Gastronomia. Não há, na 

cidade, curso algum nessa área ofertado por instituições filantrópicas ou públicas. 

 

Quadro 01 – Faculdades autorizadas em Belo Horizonte que oferecem cursos presenciais de gastronomia em 

2017 

Curso Instituição Modalidade Ano  Número de 

vagas 

anuais 

Gastronomia Centro Universitário 

Estácio de Sá – Belo 

Horizonte – Estácio 

BH 

Tecnólogo 2004 

 

410 

Gastronomia Universidade 

Salgado de Oliveira  

(UNIVERSO) 

Tecnólogo 2011 120 

Gastronomia Faculdade de 

Tecnologia Senac 

Minas- Unidade Belo 

Horizonte 

Tecnólogo 2012 120 

Gastronomia Faculdade Promove 

de Belo Horizonte 

Tecnólogo 2012 200 

Gastronomia Centro Universitário 

UMA 

Tecnólogo 2013 160 

Gastronomia Faculdade de Minas 

BH  (FAMINAS-BH) 

Tecnólogo 2016 120 

Gastronomia Faculdade Pitágoras 

de Belo Horizonte 

Tecnólogo 2016 120 

Fonte: MEC / INEP, 2017. 
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Conforme se pretende demonstrar, tanto as atividades gastronômicas como 

apresentado na seção 2, quanto as possibilidades de escolarização na formação 

profissional do chef, sobretudo por meio de um curso superior, tiveram um 

crescimento significativo no Brasil. A busca pela formação acadêmica acontece ao 

mesmo tempo em que há maior exposição na mídia, sobretudo na TV por 

assinatura, com a apresentação de programas sofisticados de gastronomia e 

culinária que acabam por reforçar a profissão de chef e dar a ela um caráter muito 

atraente. De acordo com Queiroz, “a divulgação na mídia da profissão de chef de 

cozinha e dos programas de televisão acabaram por glamourizar a profissão” 

(QUEIROZ, 2011, p.159). 

 

Nas últimas décadas, verificou-se, no Brasil, um aumento significativo na oferta de 

cursos superiores, com a criação de muitos centros universitários e faculdades 

independentes que passaram a ofertar um número considerável de novos cursos. 

Relaciona-se esse fato não somente à modificação da legislação educacional, mas, 

também, aos contornos sociais e econômicos do País. Outro ponto a ser 

considerado para essa expansão de novos cursos é a pressão dos organismos 

internacionais no sentido da melhoria dos indicadores educacionais brasileiros 

(SENAC DN, 2013). 

 

O Mapa do Ensino Superior33, realizado em 2014 (período mais recente disponível), 

retrata o panorama do ensino superior. De acordo com o estudo, em 2014 havia 

cerca de 7,8 milhões de alunos matriculados no Ensino Superior Brasileiro. Esse 

número pode ser medido tanto pelo número de instituições existentes, quanto pela 

ampliação da oferta de cursos novos e de alunos matriculados. O Sindicado das 

Mantenedoras de Ensino Superior (SEMESP) previu para 2015 uma redução do 

número de matrículas, em função da crise econômica que assola o país e também 

pela redução de contratos FIES disponíveis para os alunos. Mesmo com a previsão 

de redução de matrículas de 3,6% para 2015, segundo projeção, o número de 

matrículas em 2016 deveria se manter estável em relação a 2015. 

 

                                                           
33 Pesquisa realizada pela SEMESP – Sindicato das mantenedoras do ensino superior, e tem como objetivo 
apresentar o panorama da educação superior brasileira, detalhada por mesoregião. 
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No cenário educacional, o universo dos chefs gourmets no Brasil passou a ser 

composto basicamente por profissionais com três tipos distintos de formação: os 

autodidatas, os técnicos e os graduados em curso superior. Na próxima seção, 

serão apresentadas linhas gerais que caracterizam esses diferentes processos de 

formação.  

 

3.4.1 Autodidatismo 

 

O autodidatismo pode ser visto como um traço da capacidade do ser humano que é 

potencialmente capaz de conhecer e aprender algo por conta própria. É, portanto, 

uma forma de aprendizagem possível para qualquer um de nós, que se coloca na 

contraposição entre o ensino formal e o informal. Está vinculado ao aprendizado 

autônomo e pressupõe certo esforço pessoal para o desenvolvimento de 

habilidades, sem que o sujeito desse aprendizado tenha recebido aulas de 

professores e/ou instrutores do ensino formal. O aprendizado se dá, por exemplo, 

por meio de observação e repetição de práticas e técnicas. 

 

Em geral, a representação que se faz da aprendizagem autodidata é que ela se dá 

em um contexto de isolamento, uma vez que esse processo está distanciado do 

ensino em moldes coletivos, conforme acontece nas escolas formais, o qual 

pressupõe contato e interação. Por alguma razão, o autodidata não se encaixa ou 

não se encaixou nas formalidades de ensino, reunindo seu conhecimento fora dele. 

 

As referências à formação autodidata parecem ser comumente relacionadas à ideia 

de capacidade e aptidão inatas, de um dom que é legado ao sujeito. Para Gusdorf 

(1995), contudo, o autodidatismo seria uma estratégia de sobrevivência ou uma 

maneira de resistir à dominação que, de certa forma, seria inerente ao meio formal 

de educação. Nesse caso, podemos entender que o autor percebe no autodidata 

uma atitude de resistência à dominação do ambiente escolar.  

 

De acordo com o Chef Erick Jacquin, em uma entrevista para a Revista Época em 

2014: 
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[...] eu nunca comprei um livro de cozinha por exemplo. A minha inspiração 
vem do cheiro. O cheiro da comida. O cheiro do produto. A maioria das 
fotos que estão nos livros, nos jornais, nas revistas não dá para comer. A 
imagem da foto do livro tem pouco a ver com o prato que é servido nos 
restaurantes. Tem comida para o livro, para a revista, para o jornalista e 
para o cliente. O mais importante da comida é o cheiro. Eu não me espelhei 
em ninguém, o meu foco era só o cliente. 
 
 

Quando pensamos na formação autodidata de chefs gourmet podemos considerar, 

por exemplo, as condições individuais que levaram uma pessoa a se aventurar pelo 

mundo da alta gastronomia. Se, por um lado, há falta de oportunidade e de acesso a 

cursos preparatórios por parte de alguns, há também o entendimento por parte de 

outros de que a culinária é uma “arte” que depende de autonomia e de liberdade 

criativa. 

 

Nas duas perspectivas apresentadas acima, esse sujeito pode ser associado ao self-

made man34, para quem ninguém abriu caminho nem apresentou as hierarquias 

inerentes ao processo de conhecimento. Seu saber, ainda segundo Gusdorf (1995), 

deve-se a si mesmo e não ao saber capitalizado nos livros, o que evidencia seu 

esforço individual para acessar autonomamente as esferas do conhecimento. 

 

Para Gusdorf (1995), o saber do autodidata se oferece a ele sem um mediador, por 

outro lado, não podemos pensar que o chef autodidata se forme em completo 

isolamento. As interações, mesmo que não aconteçam no ambiente escolar, acabam 

por acontecer no ambiente da cozinha, das trocas culturais e com outros “mestres” 

que não os professores formais, inclusive construindo metodologias de trabalho que 

são, em última instância, eficazes.  

 

Por meio da experimentação, os aprendizes de cozinheiros se apoderam das 

técnicas de cocção e, por meio das fichas técnicas publicadas nos guias de 

culinária, podem desenvolver habilidades necessárias para a prática da 

gastronomia. Tais processos são passíveis de acontecer sem que o sujeito 

frequente tipo algum de escola formal. 

 

 

 
                                                           
34 Alguém que faz com seu próprio esforço. 
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3.4.2 Saber técnico 

 

O saber técnico pode ser entendido como uma possibilidade de desenvolvimento 

técnico pessoal para uma inserção mais rápida no mercado de trabalho. É, portanto, 

uma forma de aprendizagem formal, com foco no desenvolvimento de competências 

necessárias para atuação no dia a dia das empresas, abordando, durante o curso, 

os conhecimentos, sobretudo práticos e comportamentais, cobrados pelas 

empresas.  

 

A busca pela formação profissional técnica está vinculada à necessidade de ser 

competitivo perante as exigências do mercado, ser capacitado não apenas no saber 

fazer, mas na resolução de problemas emergenciais e, sobretudo, ser desenvolvido 

na formação empreendedora, em um curto período de tempo.  

 

Para Miyasaki (2006), a educação tem passado por transformações e remodelações 

importantes nos últimos anos. Muitas destas envolveram e envolvem a educação 

profissional. As mudanças que vêm ocorrendo no mundo do trabalho, em especial 

nas últimas décadas, exigem do profissional conhecimentos e competências35 que 

vão além do saber técnico, do que é específico em sua área de atuação. Além das 

competências técnicas, dele são exigidas 

 

[...] capacidade de criar e consolidar relacionamentos; liderança; capacidade 
de comunicação; velocidade e rapidez; saber ouvir...estabelecer parcerias, 
ter cúmplices e cultivar uma consistente rede de relações pessoais também 
podem fazer toda a diferença (SOUZA, 2004). 

 

Segundo Moraes (2012) a educação profissional seria consequência de um 

processo educacional planejado, tendo como resultado a aprendizagem útil para o 

setor produtivo, ou também da vivencia de alguma ocupação de trabalho, 

proporcionando, assim, o desenvolvimento no contexto do profissional. 

 

Outro conceito relevante e que perpassa a educação profissional, segundo Almeida 

“é o de qualificação técnica, que alguns autores interpretam como uma 

                                                           
35 Entende-se por competência profissional a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, 
conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela 
natureza do trabalho. (Conselho Nacional de Educação – Brasil). Câmara Básica de Educação. Resolução 
CNE/CEB n 04/99. Brasília, 1999. Artigo 6º). 
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potencialidade de conjunto de saberes e como fenômeno técnico individualizado nos 

postos de trabalho.” (2014, p.34). 

 

De acordo com Santos (2010) e uma pesquisa realizada com os profissionais 

inseridos em organizações formais, os pesquisados veem o trabalho como uma 

capacidade humana para mobilizar esforços e atingir seus objetivos de vida, tendo 

reflexo na vida pessoal da maioria das pessoas nas sociedades modernas.  

 

Vale acrescentar a visão de Frigotto para quem  

 

[...] o trabalho é uma forma mediante a qual o homem produz suas 
condições de existência, a história, o mundo propriamente humano, ou seja, 
o próprio ser humano. Trata-se de uma categoria ontológica e econômica 
fundamental [...] (FRIGOTTO, 2003, p.31). 

 

Entende-se que a educação é responsável pela visão de homem no seu contexto, 

na sua história, no seu meio social e na sua cultura. Para Luzuriaga (1978), 

 

[...] sem educação não seria possível aquisição da cultura, pois pela 
educação que é a cultura sobrevive no espírito humano. Cultura sem 
educação seria cultura morta. E esta é também uma das funções essenciais 
da educação: fazer sobreviver a cultura através dos séculos (LUZURIAGA, 
1978, p.2). 

 

Deve-se entender a educação profissional como uma alavanca para o 

desenvolvimento social, econômico e cultural, na perspectiva de novas 

possibilidades de inclusão social, na geração de novas oportunidades de trabalho e 

na criação de oportunidades de melhorias na qualidade de vida. 

 

Segundo Santos (2010), “qualquer capacitação profissional só pode ser definida 

através de um poder de adaptação contínua às transformações incessantes das 

técnicas.” Contudo, é importante que o ensino seja voltado para o ser humano, e 

não apenas para atender as demandas do mercado de trabalho. Dessa forma, o 

ensino profissional proporcionará ao jovem estudante, além da formação técnica, o 

sentido da sua formação social futura (SANTOS apud POSTIC 1995, p.65). 

 

A partir da reforma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

substituiu-se o conceito de formação profissional pelo de educação profissional, no 
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intuito de enfatizar o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, ou seja, 

numa tentativa de trocar a ênfase no saber fazer pelo objetivo fundamental de 

educar e de desenvolver o profissional (SANTOS, 2004). 

 

Segundo Lopes (2005), é latente a necessidade da implantação de técnicas 

educativas que facilitem a aquisição de qualificações acadêmicas e profissionais 

certificadas, reconhecidas socialmente e que correspondam à produção de 

conhecimento e à aprendizagem de atitudes e competências necessárias para 

atender as exigências do mercado. 

 

Capacitar para a formação em competência pressupõe mudanças nas práticas 

educacionais, apenas o saber fazer não é suficiente, o saber fazer deve ser 

substituído por ser competente. A educação profissional muda de foco, deixando 

simplesmente de ensinar para passar a formar indivíduos capazes de aprender a 

aprender (SOUZA, 2013). 

 

Nesse sentido, é importante que, na formação do profissional, sejam incluídos 

conteúdos que trabalhem a organização do trabalho, os saberes culturais, 

sustentabilidade e que se promova o desenvolvimento da capacidade de assumir 

responsabilidades e compromisso com a qualidade do produto ou serviço que está 

sendo oferecido para o consumidor final. 

 

A formação de cozinheiros profissionais, no Brasil, foi tradicionalmente voltada para 

pessoas que não teriam como alcançar outra formação, como, por exemplo, por 

meio de um curso superior. A trajetória dessa profissão nos contextos nacional e 

internacional, entretanto, tem mostrado que há uma hierarquia nos tipos de 

formação profissional. Ao mesmo tempo em que se mantêm as oportunidades de se 

tornar um cozinheiro disponível a um público de baixa renda, principalmente por 

meio de cursos gratuitos, são ampliadas as possibilidades de cursos 

profissionalizantes de alto nível internacional que trazem suas escolas para o Brasil 

ou que recebem alunos brasileiros em suas escolas no exterior. Um exemplo já 

mencionado seria o Le Cordon Bleu. 
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3.4.3 Formação superior 

 

O curso superior no Brasil, conhecido também como graduação, é ofertado por 

Instituições de Ensino Superior, conhecidos como universidades, centro- 

universitários, faculdades, institutos superiores e centros de educação tecnológica. 

Esses cursos podem ser classificados como bacharelado, licenciatura e cursos 

tecnológicos. O curso superior classificado como bacharelado confere o grau de 

bacharel e tem como objetivo formar profissionais generalistas, com conhecimentos 

voltados para a sua área de atuação. A licenciatura é um grau acadêmico recebido 

pelos alunos que foram preparados para o exercício do magistério, ou seja, estão 

aptos para lecionarem sobre a área de estudo em que se formaram. 

 

Os cursos tecnológicos, dentre os quais se inclui a maioria dos cursos superiores em 

gastronomia, foram criados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 

9394/96, artigos 39 a 41 e regulamentados pelo decreto 5.154/2004, que dispõe 

acerca da organização dos cursos, tempo de duração, características, de acordo 

com as diretrizes curriculares nacionais, definidas pelo Conselho Nacional de 

Educação. 

 

A formação tecnológica está estruturada no domínio e na aplicação de 

conhecimentos científicos e tecnológicos em áreas de conhecimentos relacionados a 

uma ou mais áreas profissionais. Essa modalidade de ensino nos permite pensar em 

características próprias desses tipos de cursos, como especialização, durabilidade e 

flexibilidade (FAVRETTO, 2013). 

 

Os cursos superiores tecnológicos iniciaram-se com a Reforma da Educação 

Profissional, entre 1996-1997 e se consolidaram na gestão do Presidente Luis Inácio 

Lula da Silva, 2002-2007, quando foi implantado o Programa de Reforma da 

Educação Profissional (PROEP) e lançado o Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia, que passou a ser um guia de informações sobre o perfil 

de competências do tecnólogo. Esse catálogo foi elaborado pela Secretaria de 

Educação profissional e Tecnológica (SETEC), do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), em cumprimento ao Decreto nº5773/06, que norteia e direciona os 

documentos institucionais dos cursos (ABREU, 2015, p.7). 
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No Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, disponível para 

consulta no site do MEC, encontram-se as diretrizes detalhadas para o curso, como 

perfil profissional de conclusão, infra-estrutura mínima requerida para os laboratórios 

dos cursos, campo de atuação, ocupações CBO associadas e possibilidades de 

prosseguimento de estudos em pós- graduação, além da carga horária mínima 

exigida para o curso (Portal MEC). 

 

A extensão Tecnólogo pretende apontar para um saber que conjuga os pré 

requisitos do ensino superior com a formação prática. Então, percebemos que a 

busca de formação superior em gastronomia não tem se apartado da importância 

técnica, mas, por outro lado, tem se aproximado da formação em gestão e em 

empreendedorismo. 

 

Para o Tecnólogo em Gastronomia, as diretrizes foram definidas pela caracterização 

da área profissional na qual se enquadra a de Turismo e Hospitalidade, que 

compreende atividades inter-relacionadas ou não, referentes à oferta de produtos e 

à prestação de serviços turísticos e de hospitalidade. Os serviços de hospitalidade 

incluem os de hospedagem e de alimentação (BRASIL, 2001, p.3). 

 

Os serviços de alimentação, objeto deste estudo, são prestados em restaurantes, 

bares e outros meios, como empresas, escolas, clubes, parques, aviões, navios, 

trens, ou ainda em serviços de bufês, caterings, entregas diretas, distribuição em 

postos de venda. Essas atividades são desenvolvidas em um processo que inclui o 

planejamento, a promoção e venda e o gerenciamento da execução (BRASIL, 2001, 

p.23).  

 

As mudanças na concepção da formação dos profissionais da área gastronômica, 

ainda em curso, têm provocado um significativo crescimento do setor de serviços e a 

modernização das técnicas de produção e gestão na área, caracterizada por um tipo 

de tecnologia que depende fundamentalmente do fator humano. Somam-se a isso a 

crescente inovação que vem tornando mais complexos os processos relacionados 

ao mundo gastronômico. Esse novo ambiente trouxe para as organizações a 

necessidade de um profissional mais qualificado, mais flexível e multifuncional, 
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indispensável para o sucesso e, talvez, para a própria sobrevivência das 

organizações contemporâneas (CASTRO, 2010).  

 

Segundo Castro (2010), os gastrólogos precisam entender e conhecer os seus 

desafios frente a superação necessária de um mercado de trabalho 

predominantemente amador no país, destacando-se o emprego de mão de obra 

desqualificada e submetida às mais precárias condições de trabalho. Para Castro, a 

qualificação insuficiente tem relação direta com o rebaixamento geral dos salários 

pagos aos profissionais das diferentes áreas do segmento de alimentação fora do lar 

e, entre os profissionais qualificados, repercute diretamente na dificuldade em 

mantê-los no setor. 

 

As expectativas com relação ao impacto dos cursos superiores de gastronomia 

podem ser verificadas pela afirmativa do chef Moisés Basso36: 

 

A expansão dos cursos de gastronomia, forma, cada vez mais, profissionais 
lapidados, o que permitirá a evolução constante da área, seja num futuro 
próximo ou ao longo de muito tempo. Por isso, para mim, a evolução mais 
significativa é o crescimento de instituições de ensino preocupadas em 
transmitir conhecimento aos novos profissionais. (SENAC DN, 2013, p.6) 

 

De acordo com Rocha (2015), a expansão na oferta de cursos superiores de 

Gastronomia oferece visibilidade a essa área profissional e o potencial espaço 

ocupado pelo gastrônomo no mercado de trabalho. Além das instituições de ensino, 

alunos e ex-alunos talentosos esforçam-se para que o profissional da Gastronomia 

possa se distinguir positivamente nas empresas, notadamente no setor de 

alimentação fora do lar.  

 

Ainda segundo Rocha, à parte as definições que orientam a conceituação de 

Gastronomia como ciência e como arte, é consenso o caráter multidisciplinar dessa 

área de estudos, sobretudo no contexto profissional, característica bem 

representada na pesquisa de Zopiatis (2010) sobre as competências decisivas para 

o sucesso de um chef de cozinha. Em sua pesquisa, o autor concluiu que a carreira 

de um chef de cozinha bem-sucedido exige o equilíbrio entre habilidades 

gastronômicas e administrativas, sendo que, em alguns contextos, a capacidade de 

                                                           
36 Professor da UCS/Icif e da Ulbra, oito anos de profissão, Torres/RS 
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liderança é considerada mais importante que a própria capacidade de inovação e 

criatividade demonstrada pelos aspirantes à profissão (ROCHA, 2015). 

 

Rocha apresenta um estudo realizado por Svejenova et al. (2007) sobre os 

mecanismos que proporcionavam mudanças conceituais na alta cozinha, o qual 

constatou que a reputação do chef é decisiva para a disseminação de uma nova 

tendência na área. Por sua vez, o processo criativo ocupa um espaço secundário, 

embora os profissionais insistam em colocá-lo como fator principal para a renovação 

dos “conceitos” gastronômicos (ROCHA, 2015). 

 

Pretendeu-se elencar, do ponto de vista de instituições de formação profissional e de 

instituições de ensino superior, quais são os principais requisitos para a formação de 

um chef de cozinha profissional. Os dados apresentados aqui são parte da busca de 

resposta à questão central desta dissertação: O que faz de um chef um chef?. 

Sabendo se tratar de uma questão que pode ser respondida por diferentes vertentes 

e, mesmo assim, será dificilmente esgotada, na seção seguinte serão apresentados 

três depoimentos de chefs gourmets acerca do ponto de vista deles sobre o que 

constitui a formação e a atuação de um chef. 
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4 CHEF, SER OU NÃO SER 

 

A intenção desta seção é de tecer indagações sobre uma trama de sentidos que se 

constrói em torno da constituição de uma dada identidade de chef gourmet. Sem 

pretender estabelecer uma regra de como esse processo se dá, tenta-se sondar 

aqui, por meio de entrevistas em profundidade com três chefs gourmet, como 

“aconteceu” de se tornarem chefs, quais caminhos percorreram para isso, como 

representam a si mesmos e a outros chefs e quais retornos recebem do meio 

culinário a respeito de seus trabalhos. 

 

A definição por uma metodologia qualitativa, que é central nos estudos culturais, 

embasa-se no postulado de que os métodos qualitativos enfatizam as 

especificidades de um fenômeno permitindo encontrar indicadores do funcionamento 

complexo de estruturas complexas (HAGUETTE, 1987). As construções culturais, 

conforme se entende aqui, acabam por constituírem estruturas complexas de 

significados e de interações simbólicas. Perceber, sem, evidentemente, pretensão 

de esgotar, as estruturas de significação que os chefs gourmet constroem em torno 

dessa profissão e de suas interações parece ser um caminho válido para os 

objetivos deste trabalho.  

 

É importante reconhecer, conforme nos lembra Geertz (2003), que a análise cultural 

é intrinsicamente incompleta, o que significa que somos capazes de apreender e 

descrever “fatias” de um determinado processo cultural, como é o da identificação de 

um chef gourmet enquanto tal: 

 

A análise cultural é intrinsecamente incompleta e, o que é pior, quanto mais 
profunda, menos completa. É uma ciência estranha, cujas afirmativas mais 
marcantes são as que têm a base mais trêmula, na qual chegar a qualquer 
lugar com um assunto enfocado é intensificar a suspeita, a sua própria e a 
dos outros, de que você não o está encarando de maneira correta. 
(GEERTZ, 2003, p.20). 

 

A opção de entrevistar os chefs foi também orientada pela perspectiva da 

antropologia interpretativa, segundo a qual o essencial não seria “responder às 

nossas questões mais profundas, mas colocar à nossa disposição as respostas que 

outros deram” (GEERTZ, 2003, p. 21). 
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Quaisquer que sejam, ou onde quer que estejam esses sistemas de 
símbolos "em seus próprios termos", ganhamos acesso empírico a eles 
inspecionando os acontecimentos e não arrumando entidades abstraídas 
em padrões unificados (GEERTZ, 2003, p.13). 

 

Para a aproximação do que convencionamos chamar aqui de sistema simbólico em 

torno da atividade do chef gourmet, a técnica de pesquisa definida foi a da entrevista 

em profundidade, uma técnica utilizada em pesquisas qualitativas quando se julga-

se importante registrar percepções, representações e experiências dos informantes. 

Foram feitas entrevistas semiestruturadas a partir de um roteiro de questões que 

permitiriam ao pesquisador flexibilizar as questões para captar observações, 

memórias e descrições importantes nas narrativas dos informantes que, por ventura, 

não constassem do roteiro original. A orientação metodológica para esse 

procedimento veio de autores como Rosa; Arnoldi (2006), Albarello et all. (1995) 

dentre outros. 

 

No que diz respeito a esse tipo de entrevista, segundo Pádua (2000, p.70),  

 

as perguntas abertas, por exigirem uma resposta pessoal, espontânea do 
informante, trazem dados importantes para uma análise qualitativa, pois as 
alternativas de respostas não são todas previstas como em um questionário 
fechado. 

 

Optou-se pela amostragem intencional ou por julgamento (não probabilística), 

procedimento que delega ao pesquisador a escolha dos informantes que farão parte 

da amostra. Essa escolha se dá com base na intenção da pesquisa e no julgamento 

do pesquisador de que os entrevistados escolhidos são representativos do universo 

no qual se insere a pesquisa37.  

 

No caso dessa pesquisa, a amostra intencional parece não oferecer maiores riscos 

uma vez que não se busca pela exatidão que uma amostra probabilística e 

estatística pode oferecer, assim como não se pretende fazer generalizações que 

contemplem todo o universo pesquisado. O que se pretende aqui é ser capaz de 

trazer uma contribuição para a compreensão do metiér da alta gastronomia por meio 

da descrição de representações simbólicas que os chefs fazem, que podem ser 

imprecisas e paradoxais e, nem por isso, menos significativas.  

                                                           
37 www.inf.ufsc.br/~marcelo.menezes.reis/Cap7.pdf 
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A escolha dos chefs, portanto, seguiu como critério as hipóteses (logo confirmadas) 

de que eles são reconhecidos como chefs no meio gastronômico de Belo Horizonte, 

têm ou tiveram atuação profissional como chefs e que contemplam uma das 

possibilidades de formações profissional de um chef, destacadas na terceira seção 

desta pesquisa: autodidata, formação técnica profissionalizante e formação em 

curso superior. Os entrevistados foram Humberto Passeado, Bruno Guimarães e 

Elisa Dayrell Brasil. Como requisito ético é importante mencionar que os 

entrevistados assinaram termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)38 no 

qual autorizam, inclusive, a citação de seus nomes39. 

 

As entrevistas foram conduzidas informalmente, buscando manter uma boa 

aproximação entre a pesquisadora e os entrevistados. Os chefs foram entrevistados 

com o apoio de um gravador digital, em dias distintos, de acordo com a 

disponibilidade apresentada por eles. Finalizada a etapa de coleta dos dados na 

pesquisa de campo, estes foram tabulados e organizados de forma a subsidiar o 

processo de análise e interpretação. As informações obtidas por meio das 

entrevistas foram transcritas e os conteúdos analisados, visto que esta é uma etapa 

utilizada no estudo de materiais qualitativos e objetiva compreender melhor um 

discurso, aprofundando suas características a fim de extrair os momentos mais 

importantes, com base nos objetivos da pesquisa (FERREIRA apud RICHARDSON, 

2014). 

 

4.1 Três chefs, três formações, múltiplos percursos 

 

Nesta sessão passaremos a apresentar os depoimentos dos três chefs que foram 

entrevistados com o objetivo de contextualizar suas formações, os percursos que os 

levaram a serem chefs de cozinha e o sentido que atribuem a essa condição de 

chefs. 

 

O primeiro a ser apresentado é Humberto Machado Passeado (67 anos) que está 

presente na cena gastronômica mineira desde a década de 1980. Ele havia cursado 

                                                           
38 Os TCLE se encontram nos arquivos da autora. 
39 Mais uma vez é agradecer enormemente a generosidade de Humberto, Bruno e Elisa. 
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Letras e Artes Plásticas e vinha de uma família mineira com muita tradição e gosto 

pela culinária, quando foi convidado por uma amiga para abrirem um restaurante. No 

meio familiar, havia travado os primeiros contados com o universo da cozinha, 

feitura de doces, receitas caseiras com suas técnicas domésticas, mas não se pode 

dizer que tivesse formação em gastronomia tampouco que tivesse conhecimento 

dos procedimentos de uma cozinha profissional. A primeira “escola” para se tornar 

um chef profissional foi a cozinha do Pato Selvagem, seu primeiro restaurante.  

 

Humberto é um chef autodidata para quem “a cozinha de um restaurante, é uma 

escola em que você aprende errando e não pode se dar ao luxo de parar, porque 

tem clientes te esperando” (PASSEADO, 2017). 

 

A amiga que percebeu nele o que viria a ser um chef conceituado e um professor 

pioneiro na criação de escolas livres de gastronomia na capital mineira possuía um 

chalé na estrada que liga Belo Horizonte à cidade de Nova Lima, na época um 

caminho bem mais bucólico do que é hoje, e pretendia transformá-lo em um 

restaurante.  

 

O cenário representado por estrada entre matas, um chalé e um restaurante com 

ares europeus atraiu o cozinheiro experimental e ele fez uma contraproposta à sua 

amiga: abriria o restaurante sozinho. O primeiro restaurante de Humberto recebeu, 

como já foi dito, o nome de Pato Selvagem e conquistou uma clientela que chegou a 

esperar alguns fins de semana para confirmar uma reserva. 

 

No cardápio havia poucos pratos e as aptidões do cozinheiro foram se ampliando na 

medida em que experimentava o uso de ingredientes, receitas e técnicas: 

 

Eu fui aprendendo e as pessoas chegavam lá, provavelmente devido ao 
nome do restaurante, pediam um prato com pato. Acontece que no primeiro 
cardápio do restaurante não tinha esse prato com pato porque eu ainda não 
sabia preparar pratos com pato. Eu fui aprendendo, testando as receitas, 
tudo começou assim, na experimentação e deu certo (PASSEADO, 2017). 

 

O entrevistado ressalta que, ao longo de sua carreira como chef, nunca fez curso 

algum de gastronomia. Uma única exceção, mas que não pode se configurar como 
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um curso, foi que, certa vez, em Paris, conseguiu que um chef que ele admirava 

deixasse que ele passasse uns dias observando a movimentação da sua cozinha. 

 

Isso tudo o que estou lembrando tem uma exceção. Uma vez eu fui a Paris 

e era louco para entrar em um daqueles lugares lá. Tinha uma loja de 

comida, tipo uma delikatessen, que vendia comida pronta que eu passava 

em frente, sempre comprava uma coisa e tudo era gostoso demais. Eu 

ficava impressionado! Aí, com o meu francês que eu nem tinha direito e que 

até hoje me deixa impressionado e pensando como eu consegui, conversei 

com o dono. Eu pensava que os franceses eram muito antipáticos e pensei: 

ele vai me rechaçar mais azar. Perguntei se eu não podia ficar uma semana 

na cozinha dele vendo as coisas acontecerem e o homem deixou. Aí, o 

tempo que eu fiquei lá frequentando essa cozinha foi a única coisa diferente 

que eu fiz e que não deixa de ser uma escola (PASSEADO, 2017). 

 

 Além da falta de experiência do cozinheiro, o chalé no qual foi montado o Pato 

Selvagem não tinha uma estrutura apropriada para um restaurante e podia 

acontecer, por exemplo, de faltar água em dia de casa cheia. As soluções como 

chamar urgentemente um caminhão pipa eram buscadas “no susto”. Paralelamente 

às improvisações, o tempero do chef que despontava agradava amplamente os 

clientes do Pato Selvagem. Recortes de jornais da época que fazem parte do acervo 

documental de Humberto Passeado apontavam o chef e seu restaurante como uma 

opção sofisticada e singular. 

 

Após o fechamento do primeiro restaurante em ambiente campestre, Humberto 

Passeado abriu, no bairro de Lourdes – zona sul de Belo Horizonte –, outro 

restaurante com o nome de Pato Selvagem, agora em versão metropolitana. O novo 

Pato Selvagem ganhou roupagem moderna, montado em casa restaurada pelo 

arquiteto Silvio de Podestá, com móveis de design exclusivo e decoração com 

quadros de importantes artistas plásticos mineiros, todos com a temática pato 

selvagem, criados especialmente para o restaurante. 

 

Segundo Humberto Passeado, a linha do segundo Pato Selvagem, tanto quanto do 

restaurante Hum, que ele abriu nos anos 2000 em seu sítio na estrada de Piedade 

do Paraopeba (Serra da Moeda/Brumadinho), era “a comida que ele gosta”. 

Humberto descreve assim a composição do cardápio de seus restaurantes: 
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Eu pegava um cordeiro e fazia um prato bacana de cordeiro, eu achava que 
tinha que ter uma massa, fazia uma massa, um pato, um camarão, um filé e 
um peixe. Aí, eu pegava as receitas que eu gostava e ia desenvolvendo. Eu 
tenho muita dificuldade de ficar trocando pratos dos meus cardápios e, ao 
invés de tirar um, muitas vezes eu acabo botando outro. Quando vou ver o 
cardápio estava aumentando. Morro de pena de tirar uma receita boa, que 
está dando certo (PASSEADO, 2017). 

 

Na sua avaliação, os clientes de seus restaurantes, se considerada apenas a renda, 

pertencem às classes A e B. Ele pondera que, mesmo tendo a preocupação de 

trabalhar com margem de lucro pequena, um restaurante “desses” tem o custo alto 

porque exige ingredientes caros. Seu público foi sempre um sujeito que conhecia 

esse tipo de comida e, segundo ele, é mais exigente. 

 

Após o fechamento do segundo Pato Selvagem, o chef Humberto abriu a sua escola 

de culinária, localizada no Bairro Anchieta, na cidade de Belo Horizonte, atividade 

que mantém e que manteve paralelo ao seu restaurante Hum, fechado em 2015. A 

Escola de Culinária Humberto Passeado chegou a ter duas turmas por dia. Segundo 

o chef eram 12 alunos na hora do almoço e 12 alunos no turno da noite, cinco dias 

por semana. A escola chegou a ter 200 nomes na lista de espera. Hoje, o chef 

relatou que está mais light, trabalhando apenas com uma turma por dia. 

 

Avaliando-se como um profissional reservado e nada afeito às badalações, 

Humberto relata que a divulgação da sua escola é feita no “boca a boca”. Ele tem 

alunos que estudam com ele há mais de vinte anos. Ele destaca também que muitos 

de seus alunos abriram restaurantes e se tornaram chefs famosos. Entretanto, na 

sua avaliação, quem procura um curso livre de culinária busca entretenimento: 

 

Para 30% do público a aula de culinária é terapia. Então, a pessoa hoje está 
muito estressada, ninguém tem tempo de lazer, ninguém faz quase nada, aí 
tirar um dia na semana, um dia no mês para relaxar, chega lá bebe um 
vinho, encontra com aquele grupo que fica todo amigo e janta (PASSEADO, 
2017). 

 

Humberto concorda que há uma maior e mais intensa visibilidade do chef de cozinha 

na mídia. Ele lembra que hoje existem inúmeros cursos livres de culinária, 

conduzidos por profissionais famosos ou não que abriam escolas e que têm um 

público interessado nelas. 

 



69 
 

Perguntado de onde veio a sofisticação e a marca pessoal em sua cozinha, 

Humberto explica seu processo de aprendizagem que se deu por meio de intensa 

experimentação. Ele foi paulatinamente desenvolvendo uma metodologia de tentar 

“esgotar” as possibilidades criativas em torno de um determinado produto: 

 

 [...] então você transforma aquilo [o produto] até exaustão sabe? Pego um 
ingrediente, por exemplo uma manga, e vejo se ele já foi cozido, se já foi 
frito, se já foi assado, se já foi picado num processo quase inesgotável de 
experimentação. Eu continuo fazendo isso até hoje embora, atualmente, 
crie receitas que eu não preciso mais experimentar (PASSEADO, 2017). 

 

Humberto descreve como um resultado do seu processo autodidata de 

experimentação o modo como prepara apostilas para os alunos que tem na Escola 

de Cozinha Humberto Passeado: 

 

 Em toda aula minha tem uma apostila com receitas da entrada, do prato e 
da sobremesa. Então, se eu bolo uma determinada receita eu vou para o 
computador e já vou digitando [sem necessidade de experimentar]. Ás 
vezes, eu sinto dificuldade só na quantidade porque para o aluno é preciso 
ser mais preciso, eu tenho que definir as quantidades certas. Então, às 
vezes, principalmente no caso das sobremesas, tenho que testar a 
quantidade de açúcar etc (PASSEADO, 2017). 

 

O chef explica que, enquanto digita as receitas que cria, já consegue ver o prato 

sendo formado. Juntando os ingredientes, ele diz que já sabe mais ou menos o 

resultado, o sabor que vai dar sem precisar experimentar. 

 

O processo de formação autodidata de Humberto Passeado se deu também por 

meio de pesquisas feitas como cliente em restaurantes de outros chefs no Brasil e 

no exterior. Nessas ocasiões, segundo seu depoimento, quase nunca escolhe os 

restaurantes que frequenta e os pratos que pede pelo seu paladar, mas é movido 

pela curiosidade de chef. Na França, por exemplo, sempre experimenta uma receita 

de pato, uma vez que a culinária francesa é tida como expert em preparar este 

produto. 

 

Realmente eu procuro prato que eu não conheço ou prato que eu conheço 
para ver como é que eles lidam com uma receita parecida com a que eu 
faço, para ver como é o resultado do prato com ingredientes regionais 
(PASSEADO, 2017). 
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Ele relatou que, em viagens ao exterior, seja visitando amigos, acompanhando 

alunos ou a convite, tem tido oportunidade de cozinhar em casas, restaurantes ou 

escolas de culinária. Nessas ocasiões, o chef destaca suas experiências com os 

produtos locais:  

 

Os ingredientes são diferentes, a qualidade é outra. Eles fazem uma salada 
de tomate lá, que é um negócio delicioso e lindo, eu não sei como, é tudo, a 
manteiga...uma vez eu fiquei impressionado, eu estava com o Grupo 
Corpo40, e lá no teatro tinha uma espécie de um café para o grupo. No palco 
mesmo aprontaram uma mesa com os pães franceses, mas o que me 
chamou atenção e eu nunca esqueci, porque eu adoro manteiga, foi o sabor 
da manteiga local. Quando fazemos alguma coisa aqui, a gente põe 
pastinha disso, pastinha daquilo, lá era uma montanha de manteiga e era 
frio, então ela não derretia, era uma montanha de manteiga, era uma coisa 
que me deixou impressionado (PASSEADO, 2017).  

 

Os relatos transcritos acima são ilustrativos de um processo constante do que 

podemos chamar de autodidatismo empregado pelo chef Humberto Passeado para 

construir um campo próprio de conhecimento sobre a cozinha gourmet. Ele ressalta 

as consultas que faz a livros e revistas especializadas, o que não o deixa afastado 

do saber dos livros, mas não tem aproximação com o saber formal das escolas de 

culinária. 

 

Segundo Humberto, a motivação de suas descobertas e de sua especialização na 

culinária veio da inspiração e de um gosto pessoal. A presença de determinados 

ingredientes em seus pratos vem desse gosto pessoal e não de estudos formais 

sobre o emprego desses ingredientes.   

 

Ás vezes você usa determinado ingrediente em excesso pelo gosto pessoal. 
Eu adoro leite de coco, por exemplo, eu adoro coentro, então eu uso muito 
isso em receita pelo meu gosto pessoal e pelo paladar. A comida a indiana, 
por exemplo oferece mil possibilidades, ali você troca três ingredientes, 
depois você tem três diferentes aqui, três ali, então você tem mil 
possibilidades de fazer coisas maravilhosas (PASSEADO, 2017). 

 

Nessa linha de descobertas pessoais da alta gastronomia, Humberto acredita ter 

algumas marcas, dentre elas o steak ao poivre que ele prepara e que se tornou um 

dos pratos mais pedidos em seus restaurantes; a comida de inspiração na cozinha 

                                                           
40 O Grupo Corpo é uma companhia de balé fundada em Belo Horizonte, em 1975, e que faz anualmente turnês 
internacionais. Humberto se refere a uma desta turnês que acompanhou. 
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baiana e os pratos com pato, que permitiram que ele criasse receitas interessantes e 

tivesse “sacadas” muito legais. 

 

Suas experimentações mais recentes têm a ver com a cozinha asiática, sobretudo a 

indiana e a tailandesa, pelo uso intenso de temperos, ervas e folhas. Mesmo 

afirmando que é muito difícil um chef inventar alguma coisa nova no mundo da 

culinária contemporânea, acredita nas adaptações e nas fusões de técnicas e de 

produtos locais e estrangeiros. A essa altura de sua carreira, não se acha 

estimulado a adotar técnicas contemporâneas de cocção. Elas fazem muito sucesso, 

mas Humberto pensa que são destinadas às novas gerações. 

 

Não me interessei por técnicas como a gastronomia molecular. Ao contrário, 
morri de preguiça, mesmo pensando que para comer é uma experiência 
bacana. Você vai ao restaurante uma vez, vive aquela experiência 
maravilhosa, interessantíssima, resultado de uma criatividade bacana 
demais (PASSEADO, 2017). 

 

Perguntado se ele se considera um chef, Humberto respondeu que se considera um 

professor. Contudo, admitiu que é visto como um chef no meio culinário. Para ele, 

um chef é feito da sua habilidade culinária e também de sua capacidade de manter 

uma cozinha calma, limpa e organizada. A capacidade esta de estar no comando de 

uma cozinha, de um salão, entregando os pedidos a tempo e causando a satisfação 

dos clientes. Isto, ele diz, é um talento. Na cena atual, lembra Humberto, o chef tem 

sido um sujeito que se dispõe a buscar visibilidade, sobretudo por meio da mídia. 

Sua postura, ele diz, sempre foi ao contrário dessa tendência contemporânea: 

 

Eu sempre fiquei escondido, eu nunca me expus. Eu acho que se eu tivesse 
mostrado a cara, nossa ia ser uma coisa, eu ia “dominar essa cidade” 
(risos), porque sem me expor acabei ficando conhecido de um jeito que eu 
nem fazia ideia. Mas eu sempre fiquei quietinho, nunca frequentei, nunca 
badalei, estou sempre no meu canto e mesmo assim, eu fiquei muito 
conhecido (PASSEADO, 2017). 

 

A segunda chef entrevistada para esta pesquisa foi Elisa Dayrell Brasil, mineira de 

25 anos e proprietária da Espetacular Doceria, uma pâtisserie. Elisa foi escolhida 

para compor a amostra da pesquisa por atender aos critérios previamente 

estabelecidos para esta pesquisa de ser reconhecida como chef, ter atuação 

profissional como tal e por sua formação técnica profissionalizante. Elisa fez o curso 

de Gastronomia Alta Cozinha no Instituto Gastronômico das Américas – IGA e o 
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curso no qual obteve o Diplome de Pâtisserie, o Le Cordon Bleu, na França (2015), 

além de ser graduada em administração de empresas. 

 

A trajetória de Elisa até se tornar uma chef de cozinha implicou grandes mudanças 

nos planos familiares. Ela relata que o projeto era de que ela se tornasse médica, 

plano que parecia agradá-la até o ensino médio, muito mais pelos aspectos 

solidários da medicina do que pela profissão em si. No ensino médio, ela começou a 

vender brigadeiros, como é comum a muitos jovens, para conseguirem um 

“dinheirinho”. Contudo, no caso de Elisa, o resultado não foi tão modesto assim e, 

devido à qualidade de seus brigadeiros, ela, no período de dois meses, começou 

vendendo dezesseis brigadeiros por dia para atingir a venda diária de trezentos. Isto 

lhe rendia, aos dezoito anos, uma quantia de cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

por mês, vendendo seus doces no colégio.  

 

Esse êxito com os doces, conforme lembra Elisa Brasil, era confirmado por amigos e 

familiares que se lembravam de que ela sempre havia apresentado talentos 

culinários. Embalada pelos estímulos, mas ainda sofrendo resistência por parte dos 

pais, ela começou a aceitar encomendas de outros tipos de bolos e doces, mesmo 

que não tivesse experiência prévia em prepará-los: 

 

As pessoas falavam você faz tal doce? E eu na coragem respondia faço, 
sendo que eu nunca tinha feito. Eu chegava em casa igual uma louca, 
entrava no youtube, lia enciclopédia, ainda usava enciclopédia, olhava livros 
e tal e fazia para a pessoa na coragem e ficava bom. As pessoas me 
perguntavam se eu fazia festas por fora e eu faço, nunca tinha feito e fazia, 
e aí começou a crescer, eu no cursinho e não dava para estudar tanto e 
meu pai e minha mãe foram ficando incomodados, porque eu dormia 3, 4 
horas da manhã enrolando brigadeiros para eu levar as sete no cursinho 
(BRASIL, 2017). 

 

Elisa acredita que esse processo deu certo em parte por um dom que ela 

provavelmente tenha. Independentemente de dom, já resolvida a não cursar 

medicina e a fazer da pâtisserie sua profissão, ela fez um teste vocacional que 

confirmou suas habilidades para a cozinha profissional. Decidida a fazer 

gastronomia, ela ainda teve que negociar com o pai que exigiu que ela fizesse 

também um curso superior. Elisa concordou e paralelamente ao curso que fez no 

IGA ela cursou também administração de empresas.  
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 Nesse caminho eu fui descobrindo que realmente o meu lado era o doce, 
estudando todas as possibilidades culinárias no curso do IGA eu vi que o 
lado que eu gostava era os dos doces. Eu gostava de fazer coisas 
salgadas, mas nunca tive um prazer imenso. Já no curso eu fui pegando 
encomendas de bolos e fui fazer curso em São Paulo (BRASIL, 2017). 

 

Na opinião de Elisa Brasil, ter feito o curso profissionalizante juntamente com o 

curso superior de administração foi uma boa decisão porque isso permitiu que ela, 

atualmente, administre seu negócio. Se o curso profissionalizante lhe deu uma base 

acerca da gastronomia, as noções de gestão oferecidas no curso, segundo Elisa, 

são superficiais e não seriam suficientes para os seus propósitos. Na turma em que 

ela cursou gastronomia, havia dezesseis alunos e apenas ela se profissionalizou.  

 

Certa de que o que faz um chef “não é muito a teoria e sim a mão na massa”, Elisa 

aproveitou um intercâmbio na Inglaterra durante os anos da faculdade para estudar 

inglês e para fazer alguns cursos livres de pâtisserie com o objetivo de conhecer 

diferentes técnicas. A experiência de viver fora do país aliada ao contato com as 

técnicas européias despertaram nela o interesse de se especializar na França no 

reconhecido Le Cordon Bleu, instituição tão reconhecida quanto dispendiosa. Ela, 

não sem antes ter feito uma reserva de dinheiro e de ter contado com a ajuda dos 

pais, uma vez que viver em Paris é também muito caro, foi cursar o Diplome de 

Pâtisserie, (especializado em confeitaria):   

 

Foram nove meses de curso corrido com aulas teóricas e práticas, de 
segunda a sábado. As aulas teóricas são ministradas em salas tipo 
auditórios com TVs em cada fileira de cadeiras para que se possa ver as 
demonstrações que o chef faz lá na frente por vários ângulos. As aulas são 
dadas em francês com tradução simultânea para inglês. Eu fui falando bem 
pouquinho Francês, mas fui começando a dominar a língua ao longo do 
curso (BRASIL, 2017). 

 

Um destaque do curso feito por Elisa na França foi a rigidez do sistema de ensino 

com provas teóricas e práticas, muitas delas feitas de surpresa e na qual se avalia 

não só o doce produzido como também a organização no seu processo de 

produção. O aspirante a confeiteiro pode ser avaliado também pela forma como lida 

com os outros colegas e o tempo usado é outro item tratado com rigidez. Como a 

França oferece cursos gratuitos de gastronomia para jovens franceses a partir dos 

dezesseis anos, o curso do Le Cordon Blue é destinado a estrangeiros, muitos dos 
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quais não estão acostumados com os aspectos culturais que envolvem todo o 

processo de ensino/aprendizagem.  

 

Eu sofri muito na época, porque foi um aprendizado doloroso, porque o jeito 
deles é um jeito “grosso”, a hierarquia é brutalmente marcada e não é igual 
aqui. Você não tem direito de dar uma opinião, de perguntar, então é 
sempre cortado, vetado. Ninguém conversava na aula (BRASIL, 2017). 

 

Apesar de ter estranhado, a princípio, alguns procedimentos do curso no Le Cordon 

Blue, Elisa achou positiva a aprendizagem adquirida: 

 

Os ingredientes são diferentes e as técnicas...é muito “triste” porque eles 
pretendem fazer as coisas perfeitas. Os métodos deles de preparação são 
coisas assim, que a gente fala meu Deus, porque não pensamos isso antes, 
porque fica perfeito. A confeitaria daqui, em geral, segue receitas de cinco, 
seis passos, se mantendo numa estrutura simples de uma base, um creme, 
uma decoração, por exemplo. Lá não tem muito isso de pensar, nossa isso 
aqui é trabalhoso! Hoje, por exemplo, tem poucas pessoas aqui que 
trabalham com confeitaria francesa e as pessoas gostam muito desses 
doces por serem mais leves, pela delicadeza e pelo cuidado que eles têm 
com a comida (BRASIL, 2017). 
 
E na hora de produção, não tem isso de jogar fora, é tudo pesado, certo, 
você não desperdiça, não tem desperdício, por exemplo. Hoje eu falo com 
as meninas que me auxiliam: raspa tudo que tem. No início eu fico chata 
com elas: deixa eu ver como ficou seu bolo, está bem raspado ou dá para 
eu fazer um milagre, porque eu acho que eu monto uma tortinha com isso 
que você deixou? Então, você tem que ter muito cuidado e isso foi muito 
bom para mim, tanto de custo, quanto de comida, alimento sendo jogado 
fora(BRASIL, 2017). 

 

O mérito da jovem chef, durante o curso no Le Cordon Blue, rendeu-lhe um estágio 

na tradicional Dalloyau, originalmente um empreendimento familiar criado em 1852 

que tem atualmente dois mil funcionários. Ela passou por diferentes postos de 

trabalho na Dalloyau, acompanhada e supervisionada por um tutor. Nos primeiros 

dias do estágio, recebeu tarefas muito simples que ela interpreta como um teste 

para verificar se a pessoa quer mesmo fazer o estágio e também como um 

treinamento para a humildade.  

 

Elisa trouxe também da escola francesa o ensinamento sobre a humildade e sobre o 

reconhecimento da hierarquia como requisito para o trabalho profissional na cozinha. 

Aos seus estagiários ela procura ensinar que a hierarquia do chef é bem marcada, 

que é possível dar opinião, perguntar, mas é preciso ter respeito porque o chef sabe 
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mais e o que se tem a acrescentar pode ser pouco perto da experiência e vivência 

dele. 

 

Eu sinto que hoje, várias pessoas que passaram aqui fazendo estágio, não 
tem humildade, e eu acho que dificulta muito isso. Por eu ser nova, eu tenho 
25 anos, isto também é um dificultador. Então, eu deixo muito bem claro, 
aqui a hierarquia é marcada, eu sou a chef, a palavra final é a minha, as 
receitas são minhas, porque eu tive muita gente que mexeu nas receitas, 
que adicionou coisas (BRASIL, 2017). 

 

Em Belo Horizonte, além de Elisa Brasil, que tem sua própria loja, há outras duas 

chefs formadas em pâtisserie pelo Le Cordon Blue. Uma delas trabalha fornecendo 

doces finos para casamentos, a outra promove cursos de culinária. Para trabalhar 

em sua pâtisserie, Elisa diz que foi preciso fazer algumas adaptações do que 

aprendeu na França ao paladar brasileiro. Para que se mantenha atualizada, Elisa 

relata que faz cursos online para relembrar técnicas e experimentações para fazer 

adaptação de receitas, refazendo e testando várias vezes tudo o que aprendeu no 

curso na França. 

 

A sua visão sobre o que é ser um chef extrapola as habilidades técnicas: 

 

Eu acho que muito do que faz um chef é a experiência e um contato, eu juro 
que acho que tem um dom, eu acho que não é só um estudo ou experiência 
de anos de trabalho como cozinheiro. Para ser chef precisa de ter atitude. 
Eu sinto, por exemplo, que consigo coordenar as meninas muito bem. Tem 
épocas que a gente tem dez pessoas na cozinha e eu tenho facilidade de 
coordenar. Ser chef também é este lado mais humano e você tem que 
conseguir entender um pouco a necessidade e a dificuldade de cada um, 
porque tem gente que tem dificuldade de relacionar, mas é ótimo na pasta 
americana, tem gente que tem uma dificuldade de trabalhar com chocolate, 
mas é super fácil de lidar com o público, então acho que isso é da 
sensibilidade do chef para sentir no que a pessoa fica mais à vontade, de 
como incentivar o trabalho em equipe além do conhecimento que acumula 
(BRASIL, 2017). 

 

Bruno Guimarães (23 anos) é o terceiro entrevistado, chef de cozinha graduado em 

gastronomia pelo Senac e proprietário do Restaurante Expresso 500, uma linda casa 

de cozinha contemporânea com foco na comida mineira, localizada no Bairro 

Caiçara, em Belo Horizonte. Apesar de sua pouca idade, Bruno é um chef premiado 

em função do conceito do seu restaurante, que trabalha a sustentabilidade como um 

princípio de sua cozinha. 
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Segundo seu chef, o Expresso 500 é um restaurante de gastronomia 

contemporânea, mas de resgate de produtos e ingredientes regionais, uma linha 

também chamada de gastronomia de vanguarda. A ideia do restaurante é aplicar os 

princípios dessa gastronomia na cozinha mineira. O Restaurante tem um “clima” 

intimista, reservado e romântico e acaba atraindo mais casais. O Dia dos 

Namorados, comemorado em 12 de junho, por exemplo, tornou-se uma data 

importante do restaurante. 

 

Bruno relatou que, desde muito cedo, teve interesse pela cozinha da sua casa. Aos 

dezessete anos, trabalhando com o pai e o irmão mais velho no escritório de 

contabilidade da família, ganhando seu primeiro salário já com carteira assinada e 

se achando o máximo por isso, tinha um pequeno problema: não se identificava com 

o trabalho do escritório.  

 

Em casa, sempre “mexeu” com a cozinha, mesmo enquanto brincava de cozinhar, 

acabava pesquisando modos de preparo dos pratos enquanto ajudava a mãe, 

oficialmente a cozinheira de uma família na qual o pai jamais coloca a mão nas 

panelas e o irmão mais velho só faz isso raramente. 

Sobre sua atuação na cozinha nessa época, Bruno pondera, 

 

Fazia alguma coisa, mas sem técnica nenhuma, não sabia de fato fazer um 
arroz, fazer um feijão, não tinha esse tipo de experiência. Eu pegava uma 
receita e brincava em cima daquilo de reproduzir. E aí, dando uma 
pesquisada, visualizando a cozinha como profissão surgiu o interesse e fui 
buscar no Senac conhecer mais sobre como que é cozinhar (GUIMARÃES, 
2017).  

 

Enquanto cursava o ensino médio, decidiu fazer um curso de culinária no Senac, 

com duração de uma semana, conhecido como Primeiros Passos. Bruno percebeu, 

durante esse curso, que as atividades da cozinha são consonantes com sua 

personalidade. Lá ele encontrou um ambiente dinâmico que definiu como “o caos e a 

ordem ao mesmo tempo”, no qual prevalece a disciplina e a “correria” tem um foco 

definido. Segundo Bruno, muitas das características que ele viu em si mesmo 

percebeu também na profissão de cozinheiro, o que fez com que, apesar da pouca 

idade, identificasse-se com ela. 
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Nessa época, estava concluindo o ensino médio e buscou referências sobre cursos 

de gastronomia para dar continuidade aos seus estudos. Como não se identificou 

com o único curso superior em gastronomia que era ofertado em Belo Horizonte na 

época, decidiu fazer o curso profissionalizante de cozinheiro do Senac. Durante esse 

curso, que tem duração de oito meses, Bruno passava cerca de oito horas por dia na 

escola. Ele diz que foi a “maior sacada da sua vida”, pois aprendeu, na prática, a 

cozinhar e ainda recebeu o convite de um dos instrutores do curso para trabalhar em 

seu restaurante. 

 

Olha, o que eu acho que foi essencial no curso de cozinheiro é que ele pega 
o aluno, a pessoa totalmente crua, sem experiência alguma na área de 
cozinha, transforma e joga no mercado. Então, tudo de bagagem que eu 
tive, de experiência, de trabalho, eu tive através do curso, que não foca 
muito em teoria, mas na prática da cozinha. Na faculdade, por exemplo, 
você passa por matérias mais teóricas, de estudos, de antropologia da 
alimentação. Isto você não tem nesse curso de cozinheiro, que é muito 
prático, que é mais voltado para cozinhar, praticar e aprender as técnicas de 
cozinha. É um curso mais intensivo e foi aí que eu vi o que é a profissão, o 
que é a cozinha dentro do mercado (GUIMARAES, 2017). 

 

Estudando durante o dia e trabalhando a noite no restaurante, apesar da jornada 

longa e dos “frios na barriga” advindos dos desafios que enfrentava na sua estreia 

numa cozinha profissional, esse processo foi importante para a sua tomada de 

decisão pela profissão de cozinheiro: 

 

Estava cada vez mais gostando desse estilo de vida, desse estilo de 
trabalho, por mais duro que tenha sido, foi o ano mais puxado que eu já tive, 
tanto pelo curso, quanto pelo o que ele me proporcionou, então o meu 
primeiro emprego foi graças ao curso (GUIMARAES, 2017). 

 

Seu primeiro emprego não foi em um restaurante de alta gastronomia e ele não 

encontrou lá a cozinha dos sonhos de um chef. Era um restaurante comum, com 

equipe pequena e, como o chef nem sempre estava lá, cabia a Bruno fazer com que 

nada desse errado. 

 

Além desse primeiro emprego como cozinheiro profissional, ele teve também 

oportunidade de fazer trabalhos para eventos e de participar do prestigiado festival 

de gastronomia de Tiradentes/MG por intermédio do Senac que o levou para lá.  
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O próximo passo de sua formação foi deixar o emprego e cursar a faculdade de 

gastronomia no Senac, ingressando na primeira turma do curso com o objetivo de 

reforçar o que já tinha visto de prática e de ter outra visão da teoria, uma vez que o 

curso profissionalizante de cozinheiro “só passa uma pincelada teórica”, conforme 

diz ele. Por outro lado, a decisão por fazer um curso superior foi também 

influenciada pela família que achava que seria melhor deixar um pouco o mercado e 

voltar aos estudos.   

 

Tão logo entrou para o curso superior de gastronomia, foi apoiado pela família que 

consentiu em transformar o terraço da casa em que moram no que é hoje o 

Restaurante Expresso 500. A princípio, o espaço foi aberto para atender a eventos 

para familiares e amigos como jantares fechados e festas de aniversário. A seguir, 

passou a funcionar como restaurante aberto ao público em alguns dias da semana. 

 

O êxito do novo empreendimento familiar não desviou o interesse de Bruno 

Guimarães pelo curso de gastronomia: 

 

Foi bem propicio eu estar tendo essa experiência de trabalho aqui e está 
vivenciando a faculdade. Eu pude ver em paralelo os dois lados. A 
faculdade estava me mostrando, me ensinando como é a gestão de um 
restaurante, como montar um empreendimento gastronômico e eu estava 
fazendo isso na prática. Meu trabalho de conclusão do curso foi o plano de 
negócios do meu restaurante (GUIMARAES, 2017). 

 

Bruno se graduou em dois anos e recebeu o diploma de gastrólogo. Perguntado se, 

uma vez titulado, ele se considera um chef, a resposta foi bastante ponderada e 

denota reflexão acerca da profissão e de suas adaptações contemporâneas: 

 

Olha, hoje sim me considero um chef. Na verdade, é difícil essa questão de 
chef de cozinha, tanto pela visão que acabou tendo da profissão, sobre o 
que é ser um chef de cozinha, tanto também pela questão minha. Então, no 
início, eu tinha um certo receio de falar que era chef de cozinha, porque 
antigamente, o que o pessoal tinha de bagagem de profissão, dizia muito 
assim, chef de cozinha se conquista: você trabalha de auxiliar, passa para 
cozinheiro, anos de vivencia dentro da cozinha para conseguir ser subchef, 
chef de partida, e o cara que tem quinze, vinte anos de cozinha é um chef 
de cozinha porque já tem bagagem e experiência. Então, eu ali com 20, 21 
anos, com meu negócio e falar que sou chef de cozinha do meu 
restaurante, do pessoal que já era bem vivido de mercado, as vezes me via 
com maus olhos, o menino mal chegou e já está se achando o chef, o tal 
(GUIMARAES, 2017). 
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O chef Bruno Guimarães continua com suas ponderações confessando que já se 

sentiu mais receoso em se posicionar como chef. Foi o cotidiano como tal que o 

levou a ficar mais à vontade com o esse título, porque o fato de atender com 

sucesso um público exigente lhe trouxe a consciência de que é um cozinheiro 

exercendo as funções de um chef. 

 

Eu tenho a consciência de que eu sou um cozinheiro no cargo de chef de 
cozinha. Essa questão eu sei diferenciar bem, mas se eu elaboro cardápio, 
faço os testes, vou comprar os insumos dos pratos, cuido do bar, faço pré-
preparo, lidero a equipe e sirvo meu cliente, então me desculpe quem me vê 
com os olhos errados, mas sim, eu sou o chef de cozinha do Expresso 500 
(GUIMARAES, 2017). 

 

No meio gastronômico, em encontros, festivais de gastronomia e concursos, seu 

lugar de chef é reconhecido e respeitado, assim como nas matérias publicadas na 

mídia sobre seu restaurante. Quando circula pelo salão de seu restaurante, é 

recorrente ouvir de clientes que ele é um chef famoso. Sua resposta modesta 

costuma ser a seguinte: “se for pela comida eu fico satisfeito. ” 

Na opinião do chef Bruno Guimarães, o diploma de curso superior não faz um chef. 

Para ele, curso algum, titularidade alguma vai nomear um chef de cozinha. Ser 

graduado em gastronomia, na avaliação de Bruno Guimarães, interessa muito pouco 

aos seus clientes que raramente entram no assunto da sua formação quando 

conversam com ele. Para o mercado, ele acredita que o diploma faz alguma 

diferença na hora de buscar emprego. Entretanto, ele aponta o “tempo de cozinha” 

como uma questão essencial, sobretudo se aliada ao diploma superior.  

 

A questão do tempo de cozinha é importante no mercado porque, as vezes, 
o cara que está há anos na cozinha tem muito mais conhecimento, mais 
bagagem do que o recém formado. Quando o cara tem a técnica e tem o 
estudo que o outro não tem, gera essa união dos dois lados que é 
importante, por isso, o curso de cozinheiro é de tão grande importância 
aliado a faculdade. Você pega a prática, mais teoria, o que falta em um, 
você complementa no outro (GUIMARAES, 2017). 

 

Na tentativa de definir o que faz um chef, Bruno Guimarães diz que, na verdade, um 

chef é um cozinheiro que tem um cargo dentro do ambiente da cozinha. Em um 

restaurante em escala maior, o chef, muitas vezes, nem está cozinhando, está 

liderando a cozinha, passando os pedidos e controlando a equipe. 

 

Todo chef de cozinha é um cozinheiro e nem todo cozinheiro é um chef. 
Fora do meu restaurante eu sou um cozinheiro, em casa sou um cozinheiro, 
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se eu saio daqui e vou  trabalhar com outra pessoa eu não sou um chef, sou 
um cozinheiro. Porém aqui, dentro do Expresso 500, elaborando um 
cardápio, gerenciando uma equipe, fazendo compras, fazendo pré-preparo, 
mise in place, até a finalização dos pratos, é isso que me torna um chef de 
cozinha (GUIMARAES, 2017).  

 

Veja, por exemplo, a questão do personal chef. O pessoal critica bastante 
os caras que acabam de entrar em um curso e de cara já fazem um 
cartãozinho de personal chef. Mas, de certa forma, eu não vejo como 
totalmente errado, porque se ele vai fazer um evento, um jantar na casa de 
um cliente e está controlando a cozinha e uma equipe de ajudantes, 
naquele momento ele está sendo um chef de cozinha. O que é errado é, por 
exemplo, você fazer um prato em casa, ou você não estar atuando como 
um chef, não está liderando cozinha nenhuma e se auto-titular chef de 
cozinha (GUIMARAES, 2017). 

 

Bruno concorda com o cenário exposto na primeira seção deste trabalho acerca da 

superexposição do chef de cozinha na mídia. Para ele, o termo chef vem sendo 

banalizado, o que acaba por banalizar também a profissão apresentando um quadro 

que é glamoroso e que representa muito pouco do que acontece, na verdade, na 

cozinha. Os programas televisivos, na sua visão, são uma alegoria da profissão fora 

da realidade, porque não aprofunda acerca do conhecimento e da bagagem 

necessária para o exercício da profissão. Esse quadro acaba por “autorizar” pessoas 

que fizerem um curso superficial e que não sabem o que é um chef de cozinha nem 

o que o chef de cozinha faz falarem que são chefs. 

 

Para ele, o exercício da gastronomia é mais complicado do que parece: 

 

É preciso aliar uma coisa que você gosta com o que te dê um sustento de 
vida. Isto é difícil porque restaurante não é fácil, estar na área e conhecer o 
mercado é complicado. Tanto para o pessoal dono de restaurante, quanto 
para o pessoal funcionário de restaurante, não tem uma política certa. O 
pessoal trabalha muito e não tem um piso salarial adequado, é difícil para 
quem está na área. Se está na área é porque gosta, porque ama 
(GUIMARAES, 2017). 

 

Na sua função de chef do Expresso 500, Bruno lidera uma pequena equipe e afirma 

que tem que estar pronto para fazer todo o tipo de atividade inerente à função final 

que é cozinhar. Ele prepara fichas técnicas, “que são uma espécie de receita”, só 

que de uma maneira um pouco mais padronizada, com gramaturas e padrão para 

serem replicadas pelos cozinheiros; elabora o cardápio, além de cozinhar e, 

eventualmente, diz que também lava os pratos se for necessário. Ele também afirma 
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que não delega a função de fazer comprar para ninguém. Cabe a ele escolher todos 

os produtos usados em seu restaurante. 

 

A minha rotina é o restaurante, então o dia a dia é cuidar do Expresso 500 e 
fazer com que tudo ocorra e funcione bem. Que o restaurante funcione bem. 
Até então, não tem outro caminho senão eu mesmo fazer o trabalho 
gastronômico (GUIMARAES, 2017). 

 

Montar o cardápio, para Bruno, é uma atividade que pede inspiração. Nesse 

processo, ele descreve que, após pensar no que vai servir, como vai servir e com o 

que vai servir, julga-se ter o “cardápio bonitinho”: 

 

Tira-se o peso das costa e fala: finalizei. Aí, no primeiro dia de serviço 
desse cardápio – já aconteceu isto comigo duas ou três vezes – eu falo que 
quero mudar isso, não gostei da apresentação do prato. É preciso muita 
experimentação, sentir o prato (GUIMARAES, 2017). 

 

Em seu restaurante, trabalha com um cardápio fixo que é alterado conforme a 

necessidade, mas todo ano ele é renovado em cerca de noventa por cento, a partir 

de um balanço do que saiu mais e do que saiu menos.  

 

Neste ano dois pratos foram mantidos que foi uma carne de sol com 
mandioca e a costelinha de porco, com molho de jabuticaba e ora pro nobis, 
que são dois pratos clássicos do restaurante. Se tornaram clássicos para a 
casa, tanto na questão conceitual, então desde o início a gente faz essa 
carne de sol, a gente nunca tirou ela do cardápio, só aprimorou. E também 
a costelinha, então eu acho que foram dois que resolvemos manter por ter 
história e referência na casa (GUIMARAES, 2017). 

 

Dentre os pratos mais pedidos do chef, está o mencionado carne de sol com 

mandioca. A carne de sol, que compõe esse prato, é preparada por ele na cozinha 

do restaurante, seguindo a um procedimento que resultou de insistentes pesquisas. 

A montagem do prato também é apontada como um requisito essencial na cozinha 

profissional e não é uma tarefa simples: 

 

 Uma coisa é você pensar no prato, a outra é coisa é você vivenciar a rotina 
desse prato no restaurante, o que funciona, o que não funciona, então isso 
também é ajustado de acordo com as experimentações e também com 
questões de logística. É preciso avaliar se vou encontrar sempre 
ingredientes frescos, se a montagem na hora de servir será viável ou se 
será complicada, se o produto que vai no prato vai aumentar muito seu 
custo [...], esse tipo de ajuste tem que ser feito (GUIMARAES, 2017). 
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Bruno Guimarães lembra que o chef não é perfeito e que pode errar. O erro clássico, 

na sua visão e na de muitos outros chefs, seria salgar demais a comida. Ele admite 

que, mesmo não gostando muito de um ingrediente, é capaz de colocá-lo em um 

prato se entender que isto vai equilibrar o seu sabor e “dar uma experiência diferente 

ao cliente”. Apesar de admitir que inclui ingredientes de que não gosta nos pratos 

que cria, ele diz que, sempre que pode, prefere montar um prato com coisas de que 

gosta de fazer, que são de acordo com seu paladar e com a identidade que coloca 

na sua comida. 

 

É complicado você fazer um cardápio com aquilo que você não gosta é até 
difícil de saber avaliar se é bom ou não. Você tem que ter a frieza de provar 
o teu prato e falar olha, isso está correto, mas eu não gosto. É diferente de 
eu não gosto e o prato é ruim (GUIMARAES, 2017). 

 

Nas pesquisas do chef Bruno Guimarães, entra um outro assunto que não está 

comumente associado ao fazer gastronômico que é o da sustentabilidade. O 

restaurante Expresso 500 é conhecido em parte por esse conceito que atrai o 

interesse da mídia e premiações41. O conceito adotado no Expresso 500, embora 

seja orientação de outros restaurantes no exterior e no Brasil, não há semelhante 

em Minas Gerias, onde é referência. 

 

A consciência ambiental do chef, segundo seu relato, veio da família que tem essa 

preocupação em casa. Desde o início, houve a intenção de fazer um restaurante 

sustentável. A água de chuva, por exemplo, é captada e usada na rega da horta 

orgânica que é mantida na varanda do restaurante e na limpeza do espaço. Há 

também a produção de energia eólica usada na iluminação do salão. Todo o resíduo 

é separado (100%, segundo informação do entrevistado) e é dada destinação 

adequada ao lixo orgânico, o óleo e, recentemente, também ao vidro, plástico,  papel 

e  metal. 

 

Recentemente a gente arrumou uma parceria para destinar os resíduos de 
papel, metal, plástico, vidro, óleo. Resíduo orgânico a gente faz no próprio 
estabelecimento, faz a compostagem e isso volta para a horta na forma de 
adubo. A horta a gente cultiva é adaptada de acordo com o cardápio, então 
eu fecho o cardápio e vejo o que eu consigo plantar, cultivar e a gente 
adapta cardápio com a horta e a horta com o cardápio, faz esse link e isso 
volta para o prato (GUIMARAES, 2017). 

                                                           
41 Em 2015, recebeu dois prêmios pela Revista Veja Comer & Beber, melhor bar para ir a dois e Bar Revelação e 
também é referencia nacional em Sustentabilidade pelo Centro SEBRAE de sustentabilidade. 
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Segundo o chef, sustentabilidade e cozinha são capazes de encantá-lo igualmente. 

A sua vivência na cozinha profissional ampliou seu interesse pela sustentabilidade e 

pela pesquisa sobre a sua aplicabilidade na cozinha. Seu pai é um pesquisador 

sobre o assunto e seus conhecimentos contribuíram para a adoção, no Expresso 

500, de procedimentos considerados sustentáveis. 

 

Bruno relata que seus interesses futuros estão muito relacionados à 

sustentabilidade. Ele pretende fazer outros cursos na área gastronômica, mas cogita 

fazer uma graduação ou pós-graduação na área ambiental e vislumbra um projeto 

de sustentabilidade maior, que extrapola a gastronomia. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pretendeu-se, durante o percurso deste estudo, compreender as mudanças culturais 

na concepção do cozinheiro profissional, o papel da sua formação e o que faz com 

que um chef de cozinha se reconheça como tal em sua profissão.  

 

A diversidade de representações desse ator com crescente visibilidade no cenário 

cultural brasileiro foi descrita a partir de teorias sobre a relação entre a mídia e a 

modernidade contemporânea, verificando-se empiricamente sua participação na 

construção de uma imagem glamorosa, atraente, metropolitana e cosmopolita do 

chef gourmet. Destacou-se que a mídia, contudo, ao mesmo tempo, isenta-se de 

trazer à baila aspectos como processo de formação de um chef, as suas 

possibilidades e seus desafios nesse processo, sistema de inclusão ou de exclusão 

do mercado de trabalho, dentre outros temas que surgiram como relevantes durante 

a pesquisa empírica. 

 

O cenário da alta gastronomia na cultura contemporânea brasileira e da sua 

visibilidade foi, portanto, analisado com base nos estudos culturais, apoiado por 

autores como Bauman (2008); Canclini (2011); Hall (2003; 2000); Bhabha (2008) 

que contribuíram para entendermos o apelo internacional da profissão em pauta que 

faz com que suas representações sejam revestidas de características híbridas e 

multiculturais. 

 

A globalização surgiu como um fenômeno abordado na segunda seção deste 

estudo, por ter possibilitado que novas formas de interação com os alimentos 

fossem conhecidas, intensificando o contato entre culturas diferentes e promovendo 

arranjos interculturais de ampla circulação entre os diferentes modos de comer de 

cozinhar. 

 

Os dados da pesquisa levaram a concluir que, à medida que passamos a conviver 

com maior frequência com a figura do profissional da alta gastronomia por meio de 

sua visibilidade, um vigoroso mercado midiático se constitui na forma de publicação 

de livros, revistas especializadas, programas de TV, concursos, festivais, etc. Esses 

dados permitem concluir que produtores de TV, roteiristas de programas, 
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anunciantes estão convencidos de que há um público disposto a consumir uma 

diversidade de produtos culturais que estejam relacionados à versão midiática do 

chef de cozinha. Esse público pode ser, inclusive, muito maior do que aquele que 

consegue pagar pelos pratos gourmets servidos em restaurantes de alta 

gastronomia.  

 

Se é verdade que há em circulação uma maior “familiaridade” com o universo 

gourmet, esta é construída com auxílio da mídia, e não pela experiência concreta de 

consumir esse tipo de comida. A pesquisa aponta, portanto, para um papel relevante 

dos meios de comunicação na disseminação da cozinha profissional, sobretudo da 

alta gastronomia, como um aspecto cultural contemporâneo. 

 

Os estudos teóricos sobre escolarização da profissão de cozinheiro no Brasil, que 

foram conduzidos também como base em importantes teóricos desse campo sobre 

orientações pedagógicas, como Muller (2013), Santos (2010) e Moraes (2012), 

permitiram uma reflexão teórica acerca de três categorias de educação profissional 

que podem ser aplicadas à formação do cozinheiro: o autodidata, o técnico e o 

graduado.  

 

Essas categorias, conforme a pesquisa revelou, não são puras nem aplicadas de 

maneira isolada. A combinação de formações é percebida como a estratégia mais 

recorrente da profissionalização de um chef. Também foi possível concluir que as 

escolas de culinária profissionalizantes ou de formação superior partem de um 

consenso quanto à necessidade de aliar teoria e prática não só para transmitir 

conhecimentos sobre a preparação de alimentos e bebidas, mas também sobre a 

gestão da cozinha e dos negócios ligados à gastronomia. A formação de um chef, 

segundo o que foi pesquisado, não se dá sem a construção desses dois pilares que 

são a aquisição de habilidades e competências para a aplicabilidade prática de 

técnicas de produção de alimentos e bebidas e para planejamento, organização e 

liderança de equipes, aspectos normalmente associados à formação em gestão e 

que não são ressaltados no imaginário que a mídia constrói em torno do chef 

gourmet. 
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Ao cotejar os aspectos da formação do chef gourmet destacados pelas escolas de 

culinária no Brasil e no exterior com os depoimentos dos três chefs de cozinha 

entrevistados, é possível concluir que há uma diversidade de significados atribuídos 

à função profissional de cozinhar. Contudo, independentemente da formação do 

chef, seja autodidata, profissionalizante ou superior, a capacidade de liderar uma 

cozinha foi apontada como um requisito essencial que se sobrepõe às habilidades 

culinárias. 

 

Para a pesquisa empírica conduzida com os três chefs gourmets, partiu-se do 

princípio de que a investigação de construções simbólicas é uma tarefa complexa 

que permite ao pesquisador alcançar uma profundidade limitada na análise de seus 

significados. Vale destacar que a metodologia da antropologia interpretativa foi uma 

referência importante para se tentar alcançar as estruturas de significação que os 

chefs gourmet constroem em torno dessa profissão, como parte de um processo de 

análise cultural, sabidamente incompleta (GEERTZ, 2003). 

 

As entrevistas com os chefs Humberto Passeado, Elisa Dayrell Brasil e Bruno 

Guimarães visaram identificar e descrever: 

 

1-  elementos necessários para a formação de um chef gourmet; 

2- significados atribuídos à função profissional de cozinhar; 

3- processos pelos quais se aprende a ser um chef de cozinha; 

4- possível impacto do ensino superior na constituição de significados dessa 

profissão e desse profissional. 

 

Como se espera ter ficado devidamente descrito na quarta seção, é possível concluir 

que há uma banalização do título de chef que foi criticada pelos entrevistados, os 

quais se mostraram cautelosos com relação a seu próprio reconhecimento enquanto 

chef, ao mesmo tempo em que admitiram reunirem os elementos necessários para 

receberem o título de chef, condição reconhecida também pelo meio culinário em 

que estão inseridos. 

 

Os entrevistados valorizam os processos de formação pelos quais passaram para se 

tornarem profissionais, mas não concordam que a condição de chef está atrelada a 
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um diploma, seja de que nível ele for. O chef, em síntese, é o condutor de todos os 

processos da cozinha profissional. Entretanto, de acordo com os entrevistados, não 

basta que essa condução leve ao sucesso dos pratos apresentados aos clientes, se 

não passar por habilidades de liderança, atitudes generosas e de lideranças com 

seus comandados. Os entrevistados mais jovens e que passaram por escolarização 

formal também destacaram como uma das suas preocupações na condição de chef 

uma postura responsável contra o desperdício de alimentos. 

 

O cotejamento das descrições feitas pelas instituições de formação de cozinheiros 

profissionais em seus sites com os depoimentos dos chefs entrevistados encontra, 

como ponto de convergência, não exatamente a capacidade culinária como 

elemento central da formação de um chef nem o tipo de diploma que ele venha a ter 

ou o seu êxito e reconhecimento com o seu público. O foco central, vale reiterar, 

reside nas atitudes e relações internas ao fazer culinário que antecedem a chegada 

de um prato à mesa de seus clientes.  

 

O término da pesquisa levou, portanto, a algumas respostas possíveis à pergunta 

que conduziu este estudo: o que faz do chef um chef?, que não são definitivas nem 

tampouco conclusivas, mas que apontam por construções de significado pertinentes 

em torno desse sujeito, quer seja na mirada de sua atuação profissional, ou de seu 

papel na cultura contemporânea que é marcado por aspectos relativos ao 

cosmopolitismo com um destacado sotaque francês.  

 

A finalização deste estudo deixa transparecer as limitações de tempo e de escopo 

de um mestrado. Além destas, sobressai-se o fato da pesquisa empírica ter sido 

realizada somente com os chefs de cozinha. Teria sido interessante endereçar a 

mesma pergunta aos frequentadores de restaurantes de alta gastronomia de forma a 

verificar se há ou não coincidência nas representações do chef por quem cozinha e 

por quem come. Este pode ser um desdobramento futuro desta pesquisa que, 

espera-se, tenha trazido uma contribuição válida aos estudos culturais. 
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