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A um grupo de homens que estava trabalhando em uma 

pedreira, foi perguntado a cada um “o que você está fazendo?”, 

ao que o primeiro respondeu: “estou tentando quebrar esta 

maldita pedra”. O segundo, por sua vez, “estou preparando 

pedras para uma edificação”. O terceiro respondeu: “eu estou 

ajudando a construir uma catedral.  

Brian Dumaine 
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Resumo 

A problemática geral desta dissertação é a exploração de atividades de trabalho 

desenvolvidas no contexto de ocupações profissionais caracterizadas por nível de 

escolaridade variável dentre aqueles que as exercem, e, ao mesmo tempo, grau de 

complexidade elevado no que diz respeito às tarefas típicas implicadas em tais práticas 

profissionais. Assim, esta dissertação se propôs a investigar a atividade de trabalho do 

cozinheiro, a partir dos dados de determinado gênero profissional em Natal (RN), 

buscando estabelecer aspectos relacionados não somente à atividade realizada 

(atividade que se manifesta empiricamente em comportamentos registráveis), mas 

também relacionados ao real da atividade de trabalho, que abarca igualmente as opções 

não-realizadas de encaminhamento da atividade profissional, seja por simples escolha, 

seja por impedimento da atividade. Nesse contexto, buscou-se, como objetivo geral, 

avaliar como a atividade de trabalho observada relaciona-se com as práticas de 

referência do gênero profissional, seja em termos de conformidade, seja em termos de 

inovação (estilização) em relação a este gênero, buscando verificar a contribuição dos 

saberes escolar e extraescolar para a prática profissional observada. Tal plano de 

trabalho comportou uma etapa preliminar de descrição do perfil socioprofissional de 

cozinheiro na cidade de Natal (RN), seguido da etapa de abordagem clínica do trabalho, 

cuja ferramenta metodológica utilizada foi o procedimento de autoconfrontação 

cruzada - norteada pelo referencial teórico francófono da Clínica da Atividade. A etapa 

de descrição do perfil do cozinheiro de Natal (RN), da qual participaram 138 

cozinheiros, evidenciou três agrupamentos de profissionais, todos predominantemente 

masculinos em sua composição e diferenciados entre si fundamentalmente pelo tempo 

de inserção profissional, tipo e tempo de escolarização, local de trabalho e faixa salarial. 

A etapa de abordagem clínica, composta por uma dupla de cozinheiros, permitiu 

verificar elementos de conformidade dos cozinheiros ao gênero profissional, mas 

simultaneamente evidências de inovação individual (estilização) por parte desses 

cozinheiros, bem como a predominância de utilização de saberes extraescolares quando 

comparados ao saberes escolares. Buscou-se nessa etapa demonstrar o quanto a 

dinâmica da inclusão e submissão ao gênero, concatenada com as iniciativas de 

estilização, puderam contribuir para a manutenção e ampliação do poder de agir dos 

cozinheiros em sua prática profissional. 

Palavras-chave: gênero profissional; inovação individual; poder de agir; entrevista de 

autoconfrontação; saberes escolar e extraescolar.   
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Abstract 
 

The focus of this dissertation is the study of work activities developed in the context of 

professional occupations characterized by varied previous schooling levels amongst 

those that work in them, and, at the same time, a high degree of complexity related to 

the typical tasks performed in the context of such professional practices. This 

dissertation intends to investigate the cook’s professional activity, based on data from a 

determined specific professional genre in Natal (RN), in order to establish aspects 

related not only  to the activity performed (activity which manifests itself empirically in 

registered behaviors), but also related to the real aspects of the work activity, that also 

compromises the non-realized options of the guiding of professional activity, be it by a 

matter of choice, be it due to the activity’s own impediment. In this context, we tried to 

evaluate how much the professional activity observed keeps in relation to the reference 

practices of the professional genre, be it in terms of conformity, be it in terms of 

innovation  (stylization) in relation to this genre. In addition, we tried to verify the 

contribution of the school and extra-school knowledge to the professional activity 

observed. Such work plan took on a preliminary step of the description of the social-

professional profile of a cook in the city of Natal (RN), followed by a step of clinical 

labor approach, specifically utilizing as a methodological tool the simple and crossed 

self-confrontation procedure – guided by the francophone theoretical referential of the 

Activity Clinic. The preliminary step in the description of profile of cooks from Natal 

(RN), of which 138 cooks took part in, evidenced three professional groupings, all 

predominantly masculine in their composition and fundamentally differentiated amongst 

each other by the time of professional activity, schooling type and time, work place and 

salary. The clinical approach step, composed by a pair of cooks, allowed us to verify 

elements of the cooks’ subordination to the professional genre, but also evidences of 

individual innovation (stylization) by these cooks, as well as the predominance of usage 

of extra-school knowledge when compared to school knowledge. We tried, in this step, 

to demonstrate how much the inclusion and submission to the genre dynamic, 

coordinated with the stylization initiatives, was able to contribute to the maintenance 

and amplification of the cook’s power of acting in his professional practice. 

Key-words: professional gender; individual innovation; power of acting; self-

confrontation interview; school and extra-school knowledge. 
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Résumé 

Ce travail de recherche a exploré l’activité de travail développée dans le contextes de 
certains métiers professionnels caractérisés par niveaux préalables de scolarisation 

variés et, au même temps, complexité de tâches à accomplir. Le métier de cuisinier a été 

l’objet d'intérêt ici, a partir de la réalité spécifique du genre professionnel à Natal (RN-

Brésil). On a essayé d'adresser non seulement des aspects liés à l’activé réalisée 

(activité qui se manifeste empiriquement par des comportements enregistrables), mais 

aussi d'autres aspects liés au réel de l'activité de travail, qui recouvre aussi les 

possibilités non-actualisées dans l'acheminement de l'activité professionnelle, soit par 

simple choix, soit par empêchement de l'activité de travail. Dans ce contexte, nous 

avons vérifié le rapport entre activité de travail de l’individu et les prescriptions du 

genre professionnel, en termes de conformité au genre et d’innovation individuelle 

créatrice par rapport à ce genre. Nous avons aussi essayé de vérifier aussi les 

éventuelles contributions du savoir scolarisé dans l'activité professionnelle du cuisiner. 

Le travail de recherche a eu une première étape de description du profil 

socioprofessionnel du cuisiner de la ville de Natal (RN-Brésil), suivie d'une étape de 

nature clinique, fondée sur l'approche théorique de la clinique de l'activité. Dans cette 

étape clinique nous avons fait usage d'un outil méthodologique spécifique, l'entretien 

d'autoconfrontation simple et croisée. L'étape préliminaire de description du profil du 

cuisiner à Natal (RN-Brésil) a été faite par questionnaire, dans un échantillon de 1 38 

cuisiniersrs, et a permis de vérifier la division du groupe en trois sous-groupes, tous les 

trois avec forte prédominance masculine et séparés entre eux en fonction du temps 

d'insertion professionnelle, temps et type de scolarisation préalable, lieu de travail et 

niveau de salaire. L'étape clinique, pendant laquelle une dyade de cuisiniers a participé 

aux entretiens d'autocofrontation simple et croisée, a permis de constater la 

subordination de ces travailleurs aux normes du genre professionnel, mais aussi des 

initiatives d'innovation de leur part. On a aussi vérifié clairement la prédominance 

d'usage de savoirs extra-scolaires par rapport aux savoirs scolaires formels dans le 

développement de l'activité professionnelle. On a finalement montré, ici, que la 

dynamique de soumission au genre professionnel, combinée avec des initiatives de 

innovation individuelles, a permis aux cuisiniers de maintenir et même amplifier leur 

pouvoir d'agir en contexte d'activité professionnelle. 

Mots-clés: Genre professionnel ; innovation individuelle ; pouvoir d'agir; entretien 

d'autocofrontation ; savoirs scolaire et extra-scolaire.  
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APRESENTAÇÃO 

 

A estrutura deste texto de dissertação foi pensada de forma a facilitar a 

compreensão dos elementos teóricos e metodológicos que serviram de balizadores para 

esta investigação. Assim, os capítulos apresentam-se da seguinte maneira: 

Capítulo 1: Introdução 

Nesse capítulo, a problemática da pesquisa é apresentada de forma geral, sendo 

abordados aspectos da sua contextualização, o problema que é focalizado na pesquisa, a 

justificativa do recorte feito e o potencial de relevância da pesquisa.  

Capítulo 2: Referenciais Teóricos  

Esse capítulo traz os referenciais teórico-conceituais que embasam a pesquisa, 

apresentando literatura pertinente aos fenômenos recortados para análise, a fim de 

fundamentar tanto a investigação do tema quanto a metodologia, análise e interpretação 

dos resultados. 

Capítulo 3: Método  

Nesse capítulo é apresentado o desenho metodológico geral da pesquisa, 

contendo os objetivos, informações sobre o contexto em que a pesquisa foi conduzida, 

os participantes, os instrumentos utilizados, os procedimentos realizados e a técnica de 

análise dos dados.  

Capítulo 4: Resultados e discussão 

 Em tal capítulo é exposto os dados de caracterização do perfil socioprofissional 

do cozinheiro de Natal-RN, bem como o trabalho prescrito e o trabalho realizado dos 

cozinheiros, sendo feita em seguida a análise clínico-qualitativa dos diálogos de 
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autoconfrontação simples e cruzada, focalizando-se, para além da atividade realizada, o 

real da atividade.  

Capítulo 5: Conclusão 

 Este capítulo apresenta uma síntese dos principais resultados da pesquisa, bem 

como algumas considerações finais, importantes para pesquisas futuras. 

Capítulo 6: Referências bibliográficas 

 Por fim, é disposta uma lista completa e detalhada das obras referidas no texto. 
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1. Introdução 

A presente dissertação teve como problemática geral de pesquisa a exploração 

de atividade de trabalho desenvolvida no contexto de ocupações profissionais 

caracterizadas por nível de escolaridade variável dentre aqueles que as exercem, e, ao 

mesmo tempo, grau de complexidade elevado no que diz respeito às tarefas típicas 

implicadas em tais práticas profissionais (Da Rocha Falcão, 2008b). Nesse contexto 

geral, o presente trabalho junta-se a outras iniciativas de pesquisa, tanto em psicologia 

cognitiva (Da Rocha Falcão, 2004; 2006; 2008a; Frade & Da Rocha Falcão, 2008; Lave 

& Wenger, 1991) quanto em psicologia do trabalho (Clot, 2007; 2004; Engestrom & 

Middleton, 1996), as quais exploraram competências e habilidades referentes a 

ocupações profissionais como condutores de trem, pilotos da aviação civil, mecânicos 

de automóvel, operadores de máquinas industriais, dentre outras. O foco, no presente 

trabalho, será a ocupação de cozinheiro, conforme será detalhado e justificado mais 

adiante.       

A análise de tal atividade profissional comportará dois grandes eixos teóricos 

para circunscrição da unidade de análise
1
 da pesquisa.  O primeiro deles diz respeito à 

consideração das competências profissionais não somente a partir de dados explícitos 

(aquilo que o trabalhador fez ou demonstrou concretamente fazer), mas também a partir 

do que este trabalhador poderia ter feito, gostaria de ter feito, ou mesmo gostaria de ter 

feito diferentemente. É importante aqui considerar que esse nível de análise não se 

                                                             
1
 “Unidade de análise“ é proposta aqui como dizendo respeito a determinado corte que o observador 

opera no fenômeno em estudo de forma a ter um conjunto de dados mínimos sobre aquele fenômeno, mas 

ainda assim legitimamente representativos de tal fenômeno (cf. Lyra, 2007; Valsiner, 2001). 
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circunscreve ao que é diretamente observado, o que tem consequências metodológicas 

específicas, que serão mencionadas no capítulo III (Método) mais adiante. O segundo 

grande eixo teórico de circunscrição aqui aludido estabelece que a atividade profissional 

comporta uma abordagem em termos de gênero profissional, que diz respeito a um 

conjunto de práticas, normas, atitudes, representações sociais, expectativas, aspectos 

que em seu conjunto permitem circunscrever determinado grupo de praticantes de uma 

ocupação profissional ancorados historicamente, socialmente e culturalmente, o que 

lhes dá uma referência comum para suas práticas e identidades sociais. Mas essa mesma 

perspectiva estabelece que a dimensão do gênero não esgota a abordagem da atividade 

profissional, pois é preciso também considerar toda a gama de inovação idiossincrática 

que o indivíduo trabalhador, com sua biografia específica, aporta à prática profissional 

(em desafio e/ou enriquecimento do gênero), bem como a realidade que emerge 

dialogicamente das trocas entre indivíduos, no contexto do trabalho. Estas duas 

dimensões, a dimensão pessoal (individual) e interpessoal (inter-individual), se 

acrescentarão à dimensão transpessoal do gênero do trabalho, bem como à dimensão 

impessoal da circunscrição da ocupação profissional como conjunto cristalizado de 

tarefas, competências e habilidades técnicas, para finalmente darem conta do fenômeno 

complexo que é abarcado pelo ofício. Tal amplitude de análise não precisa 

necessariamente ser abarcada pela unidade de análise operada pelo pesquisador, mas 

não pode ser desconhecida por este, sob pena de abordagem ingênua do fenômeno.  

 No contexto da exploração acima mencionada, buscar-se-á ainda abordar as 

inter-relações entre atividades cognitivas de natureza conceitual-formal, 

tradicionalmente aprendidas em contexto escolar, e atividades cognitivas de natureza 

pragmático-informal, aprendidas em contexto extraescolar, notadamente no âmbito do 

trabalho. Tal problemática tem sido abordada em psicologia do desenvolvimento e 
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psicologia cognitiva por autores como Jean Piaget, que se refere a ela em termos de 

relações entre o saber dizer e o saber fazer (Piaget, 1978), bem como Lev Vigotski, que 

discute acerca da relação entre conceitos científicos e espontâneos (Vigotski, 2001).  

A abordagem da problemática acima apresentada comporta questões teóricas de 

peso tanto em psicologia cognitiva quanto em psicologia do trabalho. A primeira delas 

diz respeito à interação entre saberes escolares formais e saberes pragmáticos extra-

escolares desenvolvidos pelos indivíduos no contexto de suas atividades cotidianas 

reais, muitas delas em contexto de trabalho. Mais especificamente, tem-se buscado 

aprofundar a compreensão sobre quais competências cognitivas são desenvolvidas em 

contexto extraescolar (notadamente no contexto do trabalho), bem como quais seriam 

suas eventuais relações com o conjunto de competências cognitivas comumente 

desenvolvidas na escola. Em segundo lugar, e de forma completamente interligada com 

o ponto anterior, cabe mencionar a discussão crítica do que se consideram 

“competências” e “habilidades” cognitivas, o que remete à abordagem do ponto 

inicialmente mencionado, que diz respeito à eleição da atividade como foco de análise 

para a problemática de pesquisa aqui aludida. Tais pontos são retomados nas seções 

abaixo, de forma a criar um quadro teórico de referência sobre o qual se assenta a 

abordagem metodológica apresentada no capítulo 3. 
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2. Referencial teórico 

No presente capítulo serão apresentadas idéias teóricas importantes para a 

fundamentação do presente projeto, tanto em termos de objetivos gerais quanto em 

termos de operacionalização metodológica. Inicialmente, será retomada a discussão 

acerca da diversidade e (eventual) hierarquia de saberes mencionada no capítulo 

anterior, refletindo-se acerca de diferenças e pontos em comum entre o conhecimento 

escolar e extra-escolar, as competências e habilidades que lhes são associadas e os 

modelos de funcionamento psicológico humano que lhes são subjacentes (item 2.1.).  

Em seguida serão oferecidos subsídios acerca da importância dos processos sócio-

histórico-culturais de preparação da comida em grupos humanos ocidentais, de forma a 

contribuir para uma melhor circunscrição da importância social do ofício de cozinheiro 

(item 2.2.). Logo depois, serão apresentados dados descritivos acerca do perfil 

profissiográfico do cozinheiro brasileiro e natalense (item 2.3.), contando com dados 

referentes a levantamento já realizado com amostra representativa deste grupo (cujos 

resultados serão apresentados no capítulo 4 da presente dissertação), bem como 

argumentos no sentido da pertinência de se caracterizar tal ofício como cognitivamente 

complexo, o que contribui para a devida justificativa da escolha do ofício de cozinheiro 

como foco do presente projeto de pesquisa, conforme discutido na seção anterior. 

Seguem-se finalmente as considerações acerca de conceitos teóricos cruciais para a 

proposta metodológica do presente projeto, os conceitos de atividade, gênero, 

estilização e poder de agir, oriundos das reflexões teóricas e iniciativas de pesquisa do 
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grupo “Clínica da atividade” da cadeira de Psicologia do trabalho sediada no 

Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) (item 2.4.). 

  

2.1. Conhecimento escolar e extraescolar: hierarquia ou complementaridade? 

Esta problemática das inter-relações entre contexto escolar e extraescolar pode 

ser entendida a partir de três perspectivas: a) em primeiro lugar, há uma perspectiva 

otimista, segundo a qual tudo o que se aprende na escola facilmente se transfere para o 

contexto extra-escolar (“a escola prepara para a vida”) (cf. discutido por Bruner, 

2001); b) há, em seguida, perspectiva no sentido oposto, segundo a qual não haveria 

relação fácil e/ou transposição de competências entre os dois pólos em questão 

(contextos escolar e extraescolar) (cf. Lave, 1998); c) finalmente, haveria uma 

perspectiva conciliadora, segundo a qual a relação entre os contextos escolar e 

extraescolar vem se estreitando em decorrência do reconhecimento de que a educação 

pode contribuir para a qualificação dos indivíduos (no sentido de desenvolvimento de 

competências e habilidades) no contexto de trabalho, com reflexos sobre o 

desenvolvimento econômico. Esclarecendo as perspectivas (b) e (c) acima, Gondim 

(2002) elucida:  

A primeira perspectiva [perspectiva (b) acima citada] encontra justificativa 

histórica na Antigüidade com o surgimento da propriedade privada, que permitiu 

a ascensão de uma classe ociosa que, ao ter seu sustento garantido pelo trabalho 

alheio, passou a dispor de um tipo de educação que visava mais a formação de 

lideranças políticas e militares do que a preparação para a inserção no sistema 

produtivo. A escola tem aí a sua origem, sendo reservada àqueles mais abastados 

que dispunham de tempo e recursos para usufruir de seus benefícios. Alheio a 

isto o povo continuava se educando pelo trabalho cotidiano. A segunda 

perspectiva [perspectiva (c)], por sua vez, torna-se mais visível não só a partir do 

surgimento das cidades modernas que passaram a atribuir uma outra função à 

escola – a de formar cidadãos cientes de seus direitos e deveres – como também 

das transformações científicas, tecnológicas e econômicas, que ocorreriam mais 

tarde e contribuiriam para o reconhecimento de que os trabalhadores que 
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dispusessem de uma escolarização básica estariam mais habilitados 

intelectualmente a lidar com a complexidade crescente do sistema produtivo. 

(p.299)   

 

Apesar de toda uma tradição teórica em psicologia que chama a atenção para as 

dificuldades no trânsito entre saberes escolares e extraescolares (Piaget, 1978; Da Rocha 

Falcão, 2008b), a educação geral e a educação profissional começaram a ser vistas 

como bastante inter-relacionadas, a partir da associação, em todos os degraus da 

estrutura ocupacional, da educação geral - o ensino fundamental, o ensino técnico de 

nível médio e o ensino superior – com o nível de qualificação (Fogaça, 1998). 

Nesse sentido, o desenvolvimento científico e tecnológico, ao aumentar a 

complexidade do mundo, está levando as organizações formais a se reestruturarem, 

repercutindo no delineamento de um perfil profissional mais compatível com essa nova 

realidade (Gondim, 2002). Esse perfil profissional desejável está alicerçado em três 

grandes grupos de habilidades: i) as habilidades cognitivas, usualmente obtidas no 

processo de educação formal, como raciocínio lógico e abstrato, resolução de 

problemas, criatividade, capacidade de compreensão, julgamento crítico e conhecimento 

geral; ii) as habilidades técnicas especializadas, tais como informática, língua 

estrangeira, operação de equipamentos e processos de trabalho; e iii) as habilidades 

comportamentais e atitudinais, como, por exemplo, cooperação, iniciativa, 

empreendedorismo, motivação, responsabilidade, participação, disciplina, ética e a 

atitude permanente de disponibilidade para aprender a aprender (Assis, 1994; Gílio 

2000; Silva Filho, 1994; Whitaker, 1997; citados em Gondim, 2002). 

No que concerne às habilidades cognitivas, Carraher, Carraher & Schliemann 

(1988) constataram em pesquisas que o desempenho escolar em matemática podia 
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discrepar bastante deste mesmo conhecimento quando utilizado em contexto 

extraescolar. Os autores citam a pesquisa de Scribner (1986) que mostrou que “... uma  

boa solução acadêmica para um problema prático pode não ser a melhor solução 

prática para aquele problema” (Carraher, Carraher & Schliemann, 1988, p. 172), 

contrastando assim aquelas competências cognitivas exercidas em contexto formal-

teórico e aquelas em contexto “de ação” ou prático.   

Elucidando esses dois contextos, Barato (2004) discorre sobre a questão dos dois 

tipos de ensino: o acadêmico-literário e o profissional, destacando que a hegemonia do 

primeiro como solução para organizar a educação sistemática ocorre em detrimento do 

segundo, cujas bases originaram-se no chão de oficinas e ateliês. Em contestação às 

oposições entre os pares teoria e prática, e conhecimento e habilidade, indicadores de 

crença epistemológica hegemônica que subordina prática a teoria e habilidade a 

conhecimento, sugerindo relação de sequência e hierarquia, o autor discute uma 

moldura teórica capaz de adequar o fazer como uma forma de conhecimento, tendo em 

vista o interesse em superar a dicotomia entre teoria e prática como categorias 

explicativas do saber e ações humanas. 

De modo análogo, Da Rocha Falcão (2006; 2008b) discute criticamente e 

contesta a perspectiva bastante disseminada na psicologia cognitiva - tributária da 

perspectiva inaugurada por Jean Piaget -, como também no senso comum, de que os 

saberes formais-escolares seriam hierarquicamente superiores aos saberes extraescolares 

ou práticos. Assim, Carraher, Carraher & Schliemann (1988), bem como Da Rocha 

Falcão (2006; 2008b; 2009) afirmam, a partir dos resultados de suas pesquisas, que não 

se pode pressupor a existência de superioridade do conhecimento desenvolvido na 

escola em relação ao conhecimento desenvolvido fora dela. Esclarecem que, na verdade, 
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os indivíduos escolarizados passam a dispor de certas vantagens sobre os não 

escolarizados, uma vez que a escola transmite amplificadores culturais da 

aprendizagem, tais como sistemas de representação, fórmulas (algoritmos como os das 

operações matemática), próteses cognitivas (como o sistema de agendamento escrito em 

suporte à memória), amplificadores culturais (como os aparelhos eletrônicos multimídia 

e multifunção) etc.    

Nesse sentido, Da Rocha Falcão (2006; 2008a; 2008b) busca oferecer subsídios 

para perspectiva teórica alternativa acerca das semelhanças e diferenças entre os saberes 

formais-escolares e os saberes extraescolares ou práticos, a partir da consideração do 

caráter semiótico de toda atividade humana, baseando-se para tanto em autores como 

Leontiev (1977, 1994), Vigotski (2001) e Clot (2007).  

Considerando que a mediação simbólica é característica crucial da semiosis, 

Leontiev afirma que qualquer atividade humana seria necessariamente mediada, tendo 

em vista que os objetos desta atividade não são determinados por suas relações “diretas” 

com os “organismos” (indivíduos envolvidos), mas sim por suas relações com “outras 

propriedades e influências” decorrentes da inserção cultural desses indivíduos.  

Para Vigotski, a principal diferença entre conhecimento extraescolar fundado na 

prática e conhecimento escolar fundado em conceitos formais não residiria no pólo 

saber-fazer / saber-dizer, como proposto por Piaget, mas no tipo de mediação 

proporcionada pela linguagem. Assim, a mediação da linguagem nos conhecimentos 

práticos extraescolares consistiria na nomeação do concreto (“irmão” como uma pessoa 

específica), enquanto que nos conhecimentos formais as palavras nomeariam relações 

(“irmão” como alguém caracterizado por determinadas relações de parentesco).  
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Clot, por sua vez, chama a atenção para o fato de que toda a atividade humana, 

inclusive aquelas em contexto escolar e de trabalho, vão se caracterizar por uma gama 

de possibilidades interpretativas (qual a questão crucial a resolver) e comportamentais 

(qual o melhor caminho para a resolução), de forma que o comportamento que 

observamos em determinado sujeito de pesquisa é somente uma faceta de uma gama 

plural e rica de possibilidades semióticas (tal perspectiva teórica tem consequências 

importantes que serão discutidas mais adiante).  

Dessa forma, Da Rocha Falcão (2006) propõe que competências práticas e 

conceituais não são passíveis de separação dicotômica, tendo em vista que se 

interpenetram. A linha de pesquisa desenvolvida por tal autor (2004; 2008a) busca 

contribuir para uma melhor compreensão acerca dos processos de aprendizagem que 

têm lugar na escola (aprendizagens formais) e fora dela (aprendizagens informais ou 

práticas ou situadas, cf. Da Rocha Falcão, 2006; 2008a; 2008b; Lave & Wenger, 1991), 

e a relação de tais aprendizagens com o desenvolvimento de competências e habilidades 

no mundo extraescolar do trabalho (Carraher, Carraher & Schliemann, 1988; Frade & 

Da Rocha Falcão, 2008; Perrenoud, 1997).  

As competências profissionais que têm sido extensivamente estudadas pelo 

grupo de pesquisa na qual se insere historicamente os projetos de Da Rocha Falcão 

referem-se a pesquisas realizadas previamente com mestres carpinteiros e seus 

aprendizes (Schliemann, 1984), estudos com feirantes do interior de Pernambuco em 

situação de comércio (Carvalho Lima, 1986), estudos sobre competências matemáticas 

(pensamento proporcional) em pescadores de Itapissuma – litoral de Pernambuco 

(Schliemann & Nunes, 1990), estudos sobre pensamento aritmético-geométrico em 

trabalhadores “bóias-frias” da colheita da cana em Pernambuco (Acioly, 1994; Abreu, 
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1988) e na atividade agrícola em geral (Grando,1988; Mendonça Santos, 1991), estudos 

sobre a prática profissional de cambistas de jogo de bicho da cidade de Recife (Acioly, 

1985) no que diz respeito ao recurso a pensamento analítico-combinatório como 

ferramenta crucial para a confecção de apostas e estipulação de custo do bilhete.  

Tais estudos focaram as competências matemáticas e científicas de vários grupos 

de adultos de baixa escolarização, mais especificamente as diferenças e pontos em 

comum entre as competências matemáticas escolares e extraescolares. No geral, foi 

observado que os adultos de baixa escolarização tiveram um bom desempenho em 

problemas matemáticos no contexto extraescolar de sua atividade ocupacional, apesar 

de terem um baixo nível de desempenho quando esses mesmos problemas foram 

transpostos e apresentados em formato típico de contexto escolar.  

O ponto crucial desses estudos refere-se a uma expectativa que embasa os 

projetos pedagógicos contemporâneos, segundo a qual tudo o que se aprende na escola 

serve como ferramenta para o bom funcionamento sócio-cultural do aprendiz em 

contexto extraescolar, além de inseri-lo no mundo formal dos conhecimentos 

socialmente valorizados. Entretanto, nem sempre se verifica esse trânsito bem sucedido 

entre a escola e o mundo extraescolar, notadamente nos domínios da educação 

matemática. Na verdade, essa transposição de habilidades e competências de um 

contexto para o outro se tem mostrado bastante problemática. 

Vale salientar a pertinência dessas pesquisas, tendo em vista que, apesar da 

reserva teórica e mesmo descrença de alguns estudiosos em relação à possibilidade de 

trânsito de competências cognitivas do contexto escolar para o contexto extraescolar, é 

crescente no mercado de trabalho formal a valorização de perfis ocupacionais 

escolarizados - devido à associação da educação formal como elemento fundamental a 
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um bom desempenho profissional – em detrimento dos menos escolarizados. Tal 

fenômeno pode ser reflexo da crença largamente difundida no senso comum e também 

na psicologia cognitiva, como exposto por Da Rocha Falcão (2006), da superioridade 

hierárquica do saber escolar-formal diante do saber prático ou extraescolar. Como 

exemplo, é comum nos processos seletivos de pessoal das organizações empresariais a 

exigência de Ensino Médio completo para a ocupação de cargos estritamente 

operacionais, tais como: faxineira, camareira, pintor, gari, entre outros. Entretanto, quais 

saberes são mobilizados pelos profissionais na sua prática de trabalho? E quais saberes 

escolares são de fato requeridos na atividade de trabalho?  

O principal questionamento que orientou a presente pesquisa pode ser 

sintetizado da seguinte forma: em que consiste a atividade de trabalho investigada? De 

forma complementar aos estudos relatados anteriormente, buscou-se também enfocar o 

saber escolar e extraescolar de adultos de escolarização média, a fim de verificar como 

tais saberes são utilizados por eles em sua prática profissional.  

Elucidar aspectos sobre a atividade profissional, buscando avançar na 

explicitação dos diversos tipos de conhecimento (escolar e/ou extraescolar) do cotidiano 

da prática profissional observada é relevante na medida em que possibilita o 

aprofundamento da discussão acerca da atividade profissional, buscando contribuir para 

a verificação efetiva da contribuição e interlocução dos saberes escolar e extraescolar 

para o exercício da ocupação.  

De forma mais clara, considera-se aqui como saberes escolares os 

conhecimentos científicos, teóricos, formais, acadêmico, transmitidos tradicionalmente 

por meio da escola. Já os saberes extraescolares aqui considerados compreendem o 

conhecimento prático, popular, cotidiano, de caráter experimental, espontâneo, intuitivo, 
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desenvolvidos nos contextos informais das comunidades onde se está inserido. Convém 

explicitar que nesta dissertação utiliza-se indistintamente os termos “saber” e 

“conhecimento”. 

 

2.2. Acerca da importância dos processos histórico-culturais de preparação da 

comida em sociedades humanas ocidentais 

Para os cientistas modernos, os primeiros mamíferos semelhantes ao homem, 

que já caminhavam sobre dois pés, surgiram há cerca de 3,5 milhões de anos. Esse 

período da história que abrange as origens da atividade humana até o aparecimento da 

escrita é denominado Pré-história. O homem pré-histórico ampliou imensamente sua 

dieta alimentar, uma vez que as suas mãos tornaram-se livres, podendo assim coletar 

frutos de árvores, criar instrumentos - como arcos, flechas, lanças - e caçar animais. 

Entretanto, o sistema de caça e coleta era um modo de vida bastante precário, pois 

exigia que os grupos humanos se deslocassem periodicamente para outro local, assim 

que os recursos se tornassem escassos.  

Com o crescimento da população, a escassez de alimentos foi tornando-se maior, 

demandando, portanto, uma nova forma de sobrevivência. Assim, cultivar a terra para 

extrair dela os alimentos foi uma das descobertas mais importantes da humanidade, 

aliada à domesticação de animais. O homem precisou fixar-se ao lugar onde plantava, 

desenvolvendo assim novos hábitos, como a observação dos fenômenos meteorológicos 

sobre a terra, a invenção de novos instrumentos e aperfeiçoamento de outros, a criação 

de utensílios para armazenar e conservar os alimentos etc. Assim sendo, o início da 

civilização humana está estreitamente relacionado com a busca dos alimentos, bem 

como com os rituais e costumes de seu cultivo e preparo (SENAC, 2004). 
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A história da alimentação não se resume à história dos alimentos – produção, 

distribuição, preparo e consumo -, pois o que comemos é tão importante quanto quando 

comemos, onde e como comemos, e com quem comemos (Carneiro, 2003). Segundo tal 

autor, a prática universal da alimentação pode ser estudada a partir de quatro enfoques 

diferentes: o biológico, o econômico, o social e o cultural; abarcando respectivamente 

aspectos fisiológico-nutricionais, a história econômica, os conflitos na divisão social e a 

história cultural.  

O enfoque biológico é oriundo das ciências naturais, como, por exemplo, as 

disciplinas de Botânica, Zoologia e Medicina, as quais estudam a alimentação como um 

processo orgânico e metabólico. Entretanto, a dimensão física não esgota a dimensão 

humana da alimentação. A dimensão econômica aborda a alimentação pelo aspecto da 

produção agrícola e industrial e do processamento e preparação dos alimentos, bem 

como da sua distribuição através do comércio, das condições do armazenamento e do 

consumo, lidando com estatísticas comerciais, fiscais e de preços. Por sua vez, os 

enfoques sociais relativos à alimentação são múltiplos, abordando aspectos tais como os 

hábitos alimentares e suas transformações, a importância política da alimentação, as 

relações entre a culinária e as classes sociais, entre outros. Já os estudos culturais sobre 

a alimentação focalizam o seu significado simbólico, como, por exemplo, os preceitos e 

tabus alimentícios em curso nas sociedades atuais.        

Desse modo, percebe-se que, além de ser uma das mais básicas necessidades 

biológicas, sendo fundamental à sobrevivência física do homem, a alimentação é uma 

experiência social e culturalmente construída, na qual os homens imprimem 

significados, tanto na escolha dos ingredientes e utensílios como nas regras de 

produção, preparo e consumo de alimentos, servindo, sobretudo, para o reconhecimento 
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e distinção de grupos, regiões e nações (Gonçalves, 2002). Tal autor revela que, nos 

diversos contextos nos quais se insere – cotidiano, comemorações, feiras, botequins etc. 

-, a comida assume significados sociais diversos, expressando saberes, formas de 

convívio e tantos outros significados, a partir do processo de classificação social e 

cultural do que é considerado, ou não, comestível (comidas permitidas e comidas 

proibidas), do que é tido como comida cotidiana e comida festiva, comida de pobre e 

comida de rico, de crianças e de idosos, e assim por diante.      

Nesse mesmo sentido, para além de sua constituição material, a comida é 

apresentada por Montanari (2008) como elemento fundamental da identidade humana, 

sendo resultado de processos culturais que implicaram a domesticação, transformação e 

reinterpretação da natureza. Essa mudança na relação do homem com o ambiente - 

ocorrida a partir da passagem de uma economia de predação (caça e coleta) para uma 

economia de produção (agricultura e pecuária) – significou o domínio dos processos 

naturais, tornando possível o processo civilizatório humano. A tentativa de superar os 

limites naturais de produção propiciou o desenvolvimento de tecnologias e saberes 

complexos, capazes de produzir pelo maior tempo possível (diversificação das espécies) 

e de utilizar os recursos para além do seu ciclo natural (métodos de conservação de 

produtos).  

A cozinha de um povo constitui assim um traço marcante de sua cultura, pois 

resulta tanto das características físicas do local onde ele vive como de sua formação 

étnica e de suas crenças religiosas e políticas, trazendo marcas do passado, da história, 

da sociedade, do povo, da nação à qual pertence (SENAC, 2004). Assim, para além de 

sua função identitária, a alimentação desempenha também uma função constitutiva, 

exercida a partir do desencadeamento de processos de transformação do natural em 
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cultural, na medida em que transforma os produtos da natureza em alimentos, e estes em 

comida. Os alimentos, nesse contexto, passam não somente a saciar a fome, mas 

também se constituem em “comida” do agrado do paladar de determinado grupo sócio-

histórico-cultural (Gonçalves, 2002). Tal autor explica que, ao tornar-se comida, o 

alimento passa a integrar um sistema culinário, tornando-se parte de um sistema 

articulado de relações sociais e de significados partilhados coletivamente, reproduzindo 

assim valores fundamentais da sociedade.     

Nesse sentido, mais do que resultado da cultura, a comida também a representa, 

uma vez que consiste em instrumento de comunicação de seus valores. Assim sendo, a 

comida é discutida por Montanari (2008) como um sistema de sinais que expressa 

valores simbólicos e significados diversos – econômicos, sociais, políticos, religiosos, 

étnicos etc. -, sendo incluída no patamar de código de comunicação. Como exemplo, o 

autor expõe que a qualidade da comida na cultura tradicional européia expressa o 

pertencimento social, tendo em vista que o modo de se alimentar deriva dele e ao 

mesmo tempo o revela. Assim, o valor comunicativo da qualidade da comida exprime 

uma determinada identidade social, em que, por exemplo, na Idade Média, o nobre se 

qualifica como consumidor de carne e o camponês é associado ao consumo de frutos da 

terra (cereais, hortaliças etc.).  

Desse modo, é possível afirmar que o sistema alimentar de um grupo contém a 

sua cultura, sendo instrumento de identidade e depositário das tradições desse grupo. 

Gonçalves (2002) confirma essa perspectiva ao demonstrar que a alimentação exerce 

papel importantíssimo na produção de identidades nacionais, regionais, étnicas e 

religiosas, uma vez que congrega um conjunto de práticas, relações e representações 

sociais que revelam a estrutura social dos diferentes grupos humanos.  
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A competência para cozinhar não se resume a uma mera iniciativa de mistura de 

ingredientes e encadeamento de ações facilmente determináveis (SENAC, 2004).  Todo 

o percurso da comida é perpassado pela cultura, desde a sua produção até o seu preparo 

e consumo. Assim sendo, comida é cultura, uma vez que o homem: a) não se limita ao 

que a natureza dispõe, mas produz a sua própria comida, a partir do domínio dos 

processos naturais (agricultura e pecuária); b) transforma os produtos-base da sua 

alimentação em algo profundamente diverso, por meio de uma elaborada tecnologia, 

empregada nas práticas da cozinha; c) seleciona a própria comida de acordo com 

critérios nutricionais, econômicos, valorativos etc., variáveis no tempo e no espaço 

(Montanari, 2008). A evolução da culinária acompanhou o homem em sua evolução, 

constituindo sempre e simultaneamente o que fomos, somos e seremos, bem como o que 

produzimos, cremos e projetamos (SENAC, 2004). 

Diante dessas considerações, o presente projeto deter-se-á no estágio de percurso 

da comida referente ao seu preparo, isto é, a transformação dos produtos “da natureza” 

em alimento “fabricado”, resultando em comida apropriada para o consumo, processo 

que é historicamente executado na cozinha, seja ela doméstica ou profissional.  

 

2.3.  Acerca da função profissional de cozinheiro 

 Conforme será discutido mais detalhadamente adiante, aceita-se aqui a distinção 

entre atividade e tarefa ou função profissional.  A função profissional diz respeito ao 

estabelecimento institucionalizado de uma série de prescrições caracterizadoras de 

determinada profissão, em termos de suas tarefas habituais, rol de competências e 

habilidades necessárias a seu exercício, e mesmo prescrições em termos de formação 

escolar geral e/ou técnico-específicas necessárias a seu exercício. A atividade, por sua 
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vez, refere-se ao exercício profissional em contexto real, o que algumas vezes 

estabelece certa distância entre o prescrito e o de fato realizado, entre a regra 

profissional e as diversas modificações da regra na confrontação do trabalhador com os 

casos concretos (muitos – às vezes nenhum - dos quais não completamente previstos 

pela regra).  

Na presente seção serão discutidos alguns aspectos referentes à ocupação de 

cozinheiro como função profissional. É importante desde já ressaltar que tal foco de 

discussão não implica em tomada de posição em relação a este olhar em detrimento da 

abordagem da atividade (até porque, na presente pesquisa, o foco metodológico será 

justamente a atividade profissional, e não a função profissional).  A discussão, aqui, da 

função profissional justifica-se em decorrência de nosso interesse em argumentar a 

favor da complexidade cognitiva da função profissional de cozinheiro, e nesse sentido o 

olhar abarca aspectos gerais, genéricos dessa ocupação.  

Convém aqui ressaltar, partindo de proposta de Vygotski, retomada por Yves 

Clot, que a psicologia do trabalho pode e deve trabalhar com quatro níveis de 

abordagem diferentes, mesmo que completamente interligados: o nível pessoal, 

referente ao indivíduo em sua subjetividade (é neste nível, por exemplo, que se insere a 

esfera da afetividade, das emoções, dos esforços do sujeito para dar ao trabalho como 

gênero coletivo um “toque pessoal” –  ou estilo (conforme Clot, 2008, pg. 139); o nível 

interpessoal, referente aos processos interacionais nos quais os indivíduos influem e 

recebem influências em contextos sócio-culturais variados; o nível transpessoal, 

referente aos grupos humanos com história, interesses e outros traços em comum 

específicos, como é o caso dos grupamentos profissionais, religiosos, políticos, etc.; e 

finalmente o nível impessoal, referente às instituições, ao acervo de referências que se 
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esforça por pairar acima das peculiaridades e interesses de grupos, buscando estabelecer 

normas efetivamente gerais (cf. Clot, 2004).  

A abordagem da tarefa abarca, portanto, o nível impessoal, focando-se na 

descrição genérica de determinada ocupação, o que faremos a seguir, como caminho de 

caracterização da aludida complexidade cognitiva da função de cozinheiro. 

A Classificação Brasileira de Ocupações – CBO - (Brasil, 2010), que é o 

documento que reconhece, nomeia e codifica os títulos e descreve as características das 

ocupações do mercado de trabalho brasileiro, dispõe de uma listagem das profissões 

regulamentadas, dentre as quais não se encontra a ocupação de cozinheiro. Tal ocupação 

não é legalmente regulamentada, o que significa que não existem normas oficiais para o 

enquadramento profissional, podendo ser exercida por qualquer pessoa. No entanto, 

existe um projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de 

cozinheiro, é o PL 6.049/05, que está em votação. Tal proposta determina que a 

profissão de cozinheiro poderá ser exercida somente por portadores de comprovantes de 

habilitação em cursos ministrados por instituições oficiais ou privadas, nacionais ou 

estrangeiras, ou ainda por aqueles que estejam exercendo efetivamente a profissão há no 

mínimo três anos na data de promulgação dessa lei. 

2.3.1. Breve descrição profissiográfica do ofício de cozinheiro no Brasil 

De acordo com Carelli (2004), até poucos anos atrás, a atividade de cozinheiro 

no Brasil era típica de quem não tinha condições de seguir estudos escolares formais, 

sendo exercida, em geral, por pessoas egressas dos extratos humildes da população, as 

quais optavam pelo ofício mais por uma questão de oportunidade do que por vocação. 

Tal profissão não gozava de tanto prestígio como o que sucede na atualidade. A 

valorização da profissão de cozinheiro no país, segundo o autor, coincidiu com a 
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multiplicação dos restaurantes de culinária altamente sofisticada, os quais eram poucos 

até o fim da década de 80.  

Nos últimos anos, surgiram no Brasil diversos cursos superiores em 

gastronomia. Nesse cenário atual, cada vez mais jovens da classe média e alta trocam a 

carreira universitária convencional pela gastronomia, no intuito de galgar as etapas da 

profissão que os levam a se tornar chefs de cozinha, ocupação que se tornou glamourosa 

na contemporaneidade.  Entretanto, apesar de todo o glamour, a vida dos cozinheiros, 

principalmente os mais sofisticados, é ainda bastante árdua. Para se chegar a chef é 

preciso passar por todas as atividades incluídas na rotina da cozinha. A jornada é longa 

(com constantes horas-extra e expedientes nos fins de semana e feriados) e, por vezes, 

extenuante (a maioria do tempo em pé, em ambientes quentes). Demora-se algum tempo 

para subir os degraus da carreira. Além de inventar pratos e montar o cardápio, o chef  

tem de coordenar toda a equipe, escolher mercadorias de qualidade e controlar gastos 

(Carelli, 2004).  

De acordo com a descrição da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 

(Brasil, 2010), os cozinheiros “organizam e supervisionam serviços de cozinha em 

hotéis, restaurantes, hospitais, residências e outros locais de refeições, planejando 

cardápios e elaborando o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, 

observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos”. A CBO 

subdivide a ocupação de cozinheiro em cinco classificações: cozinheiro geral 

(cozinheiro de restaurante, merendeiro), cozinheiro do serviço doméstico, cozinheiro 

industrial (cozinheiro de restaurante de indústria), cozinheiro de hospital (cozinheiro 

hospitalar) e cozinheiro de embarcações (cozinheiro de bordo).  
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Sobre as condições gerais do exercício da profissão de cozinheiros, a CBO 

informa que tais profissionais trabalham predominantemente em restaurantes, empresas 

de alojamento e alimentação, transporte aquaviário e em residências, podendo atuar 

individualmente ou em equipe, sob supervisão, em ambiente fechado ou embarcado, em 

horários diurno e noturno, estando expostos a ruídos intensos e altas temperaturas. 

Também podem permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos, além de 

haver situações em que trabalham sob pressão, o que pode ocasionar estresse. Quanto à 

formação e experiência, propõe-se que o exercício dessa ocupação requer ensino 

fundamental seguido de cursos básicos de profissionalização, que podem variar de 

duzentas a quatrocentas horas, ou experiência equivalente. Já o desempenho pleno das 

atividades é estabelecido entre três a quatro anos de exercício profissional. 

As áreas de atuação dos cozinheiros descritas pela CBO são (Brasil, 2010):  

A - Preparar alimentos:  

A.1 - Temperar alimentos de acordo com métodos de cocção. 

A.2 - Controlar tempo e métodos de cocção. 

A.3 - Aquecer alimentos pré-preparados. 

A.4 - Avaliar sabor, aroma, cor e textura dos alimentos. 

A.5 - Finalizar molhos quentes e frios. 

B - Finalizar alimentos: 

B.1 - Montar alimentos de acordo com apresentação definida. 

B.2 - Decorar pratos de acordo com apresentação definida. 

B.3 - Encaminhar alimentos prontos para o local apropriado. 

B.4 - Coletar amostras de alimentos prontos em conformidade com a 

legislação. 

C - Pré-preparar alimentos: 

C.1 - Descongelar alimentos. 

C.2 - Higienizar alimentos. 

C.3 - Limpar carnes, aves, pescados e vegetais. 

C.4 - Desossar carnes, aves e pescados. 

C.5 - Porcionar alimentos. 

C.6 - Marinar carnes, aves, pescados e vegetais. 
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C.7 - Elaborar massas. 

C.8 - Elaborar caldos, fundos e molhos básicos. 

C.9 - Pré-cozinhar alimentos. 

D - Planejar rotina de trabalho: 

D.1 - Colaborar na criação do cardápio. 

D.2 - Planejar cardápios. 

D.3 - Listar ingredientes de acordo com o plano de produção e capacidade de 

armazenamento. 

D.4 - Quantificar ingredientes. 

D.5 - Requisitar materiais. 

D.6 - Especificar alimentos. 

D.7 - Otimizar uso dos equipamentos. 

D.8 - Solicitar manutenção dos equipamentos. 

D.9 - Identificar necessidade de novos equipamentos. 

D.10 - Assessorar compras de medicamentos e utensílios. 

D.11 - Testar receitas. 

D.12 - Planejar rotina de limpeza. 

D.13 - Planejar estocagem. 

E - Iniciar atividades na cozinha: 

E.1 - Usar uniforme. 

E.2 - Distribuir tarefas entre ajudantes e auxiliares. 

E.3 - Organizar utensílios de trabalho. 

E.4 - Higienizar equipamentos, utensílios e bancada. 

E.5 - Verificar funcionamento dos equipamentos. 

E.6 - Definir horários de execução e término de tarefas de acordo com 

prioridades. 

E.7 - Observar padrão de qualidade dos alimentos. 

E.8 - Organizar ingredientes conforme a produção. 

F - Fechar cozinha: 

F.1 - Guardar produtos não utilizados. 

F.2 - Desligar equipamentos. 

F.3 - Lavar equipamentos e utensílios. 

F.4 - Embalar lixo. 

F.5 - Retirar lixo da cozinha. 

F.6 - Lavar cozinha. 
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F.7 - Fechar instalações e dependências. 

G - Proceder estocagem e conservação de alimentos: 

G.1 - Verificar condições de alimentos para reaproveitamento. 

G.2 - Controlar temperatura de alimentos. 

G.3 - Etiquetar alimentos. 

G.4 - Acondicionar alimentos para congelamento. 

G.5 - Armazenar alimentos de acordo com as normas de higiene. 

G.6 - Controlar armazenamento de alimentos. 

Y - Comunicar-se: 

Y.1 - Informar necessidade de matérias primas. 

Y.2 - Conhecer linguagem técnica. 

Y.3 - Comunicar-se com o salão (garçom, maitre). 

Y.4 - Comunicar-se com a equipe. 

Y.5 - Interpretar pedidos e comandas. 

Y.6 - Interpretar manuais de procedimentos. 

Y.7 - Comunicar-se com o superior hierárquico. 

Y.8 - Interpretar receitas. 

Y.9 - Comunicar-se com o cliente. 

Z - Demonstrar competências pessoais: 

Z.1 - Trabalhar em equipe. 

Z.2 - Demonstrar honestidade profissional na preparação dos alimentos. 

Z.3 - Demonstrar capacidade de ser flexível. 

Z.4 - Demonstrar versatilidade. 

Z.5 - Desenvolver paladar e olfato. 

Z.6 - Aguçar visão. 

Z.7 - Demonstrar capacidade de iniciativa. 

Z.8 - Demonstrar criatividade. 

Z.9 - Dominar técnicas de preparação e conservação de alimentos. 

Z.10 - Atualizar-se na profissão. 

Z.11 - Ler livros e revistas especializadas. 

Z.12 - Participar de eventos culinários. 

Z.13 - Frequentar treinamentos quando oferecidos. 

Z.14 - Demonstrar asseio pessoal. 

Z.15 - Evitar perdas e desperdícios. 
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Z.16 - Aprender o manuseio de novos equipamentos. 

Z.17 - Trabalhar com atenção. 

Z.18 - Trabalhar com ética. 

Z.19 - Zelar pelos equipamentos e utensílios. 

Z.20 - Usar epi. 

 

Como recursos de trabalho dos cozinheiros, a CBO (Brasil, 2010) define pedra 

de amolar, processador, fogão, cuter, descascador, descascador de legumes, moedor, 

forno, salamandra, estufa, moedor de carne, balança, panela de pressão, relógio, pia, 

pratos, talheres, bandejas, fritadeira, máquina de lavar, escorredor, grill, freezer, 

geladeira, máquina de café, espremedor de batata, microondas, conchas, extrator de 

suco, turbinador, batedor de bife, triturador, amaciador de bifes, batedeira, chaira, 

balcão térmico, bancada, espumadeira, chinoix, sendo as ferramentas mais importantes 

panelas, assadeiras, liquidificador, máquina de suco, colheres, frigideiras, espátulas, 

batedor, facas e tábua de carnes. 

Segundo dados obtidos em pesquisa feita em 2004 pelo IPEA – Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - e analisada em setembro de 2007 por consultora 

legislativa do Senado Federal, a força de trabalho feminina nas cozinhas comerciais é 

bastante expressiva, representando 65% do total de empregos no setor
2
, o que indica que 

a profissão, ao contrário do que circula no senso comum, veículos de comunicação, 

faculdades de gastronomia e funcionários de restaurantes, não é eminentemente 

masculina (Collaço, 2008)
3
. 

No entanto, a presença feminina nas cozinhas é mais rara quando se trata de 

restaurantes considerados sofisticados - sob responsabilidade, em geral, de um chef -, 

                                                             
2
 Os dados foram obtidos por meio do levantamento dos funcionários declarados oficialmente pelos restaurantes, 

nesse caso, o vasto contingente de empregados informais não pôde ser avaliado. 
3 Dados da amostra de Natal (RN), contudo, reforçam o traço referente à predominância de presença masculina nesta 

profissão, nesta cidade (ver mais adiante dados nesse sentido no capítulo de apresentação dos resultados).  
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destinados às camadas mais privilegiadas. As mulheres predominam nas cozinhas 

consideradas de menor prestígio e visibilidade, que transitam mais proximamente do 

universo doméstico, isto é, em estabelecimentos que servem refeições para quem não 

pode retornar para casa ao longo do dia, como os fast-foods ou bufês; os restaurantes 

que servem refeições coletivas destinadas a uma comunidade (empresa, escola, fábrica 

etc.); os restaurantes informais (bares, botequins); assim como as cozinhas destinadas à 

produção de refeições para bufês, empresas aéreas etc. (Collaço, 2008).  

Reforçando essa perspectiva, Betty Kövesi Mathias, coordenadora da escola de 

culinária Wilma Kövesi, de São Paulo, afirma que a presença dos homens na cozinha é 

um fenômeno que não para de crescer no Brasil desde a abertura das importações no 

início da década de 1990, época na qual chegaram ao país ingredientes requintados, 

como temperos franceses, carnes exóticas, massas italianas e utensílios de cozinha 

alemães, suíços, americanos e franceses, tornando mais acessível a culinária sofisticada, 

o que gerou uma virada no modo de cozinhar (Veja, 2004).  

Os dados da revista supracitada mostram que 90% dos fogões de luxo são 

comprados por homens (fonte: loja Suxxar), 60% dos compradores de livros de luxo de 

gastronomia são homens (fonte: DBA Editora), 60% dos alunos de culinária chique são 

do sexo masculino (fonte: escola de culinária Wilma Kövesi, de São Paulo), 12 das 20 

unidades de um empreendimento imobiliário carioca em que a cozinha é o cômodo de 

maior importância foram compradas por homens sozinhos (fonte: construtora Gafisa), e 

carnes especiais e azeites importados são as extravagâncias dos homens nos 

supermercados, enquanto as das mulheres são os cosméticos (fonte: supermercados Pão 

de Açúcar). 
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2.3.2. Acerca da carga cognitiva da ocupação profissional de cozinheiro 

Uma análise do nível de complexidade de demanda cognitiva das atividades do 

cozinheiro, sugerida pelo exame dos pontos listados acima, permite verificar que tal 

ofício pode efetivamente ser caracterizado como cognitivamente complexo. De uma 

forma geral, propomos aqui considerar como cognitivamente complexo todo rol de 

tarefas, em contexto de trabalho ou fora dele, que apresente as seguintes características 

(cf. Da Rocha Falcão, 2010 – em preparação):   

a) Presença de situações-problema que demandem esforço de raciocínio lógico-

dedutivo para sua resolução, bem como noções explícitas ou tácitas de 

conhecimentos científicos e/ou matemáticos. 

 A prática profissional do cozinheiro comporta inúmeras situações 

envolvendo razão (“x” medidas de “a” para “y”  medidas de “b”) e 

raciocínio proporcional (se se trata de “x” medidas de “a” para “y”  

medidas de “b”, quantas medidas de “b” prever para 4x?). Por outro 

lado, conhecimentos científicos (mesmo que não-formalizados) 

perpassam a prática dos cozinheiros, como, por exemplo, a 

consideração da função esterilizante das altas temperaturas. 

 

b) Necessidade de conhecimentos específicos (dados, princípios e regras) 

referentes a determinado domínio de conhecimento. 

 Conhecimentos específicos referentes ao preparo de determinados 

pratos fazem o renome do cozinheiro, que guarda suas receitas com 

cuidado e muitas vezes não as compartilha facilmente (ou só 

parcialmente). Princípios gerais como “prato x combina com prato y” 

fazem igualmente parte desse rol de competências. 

 

c) Necessidade de conhecimento acerca do gênero, ou seja, acerca dos modos 

usuais de exercício profissional dentre aqueles que exercem a profissão. 

 Qualquer profissional sabe que, além de dispor das competências que 

caracterizam os membros de sua confraria de membros, precisa 

igualmente ter comportamentos “típicos” do grupo, de forma a além 

de “ser” um bom cozinheiro “aparentar” ser cozinheiro. 
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d) Capacidade de autoavaliação em termos de competência geral, habilidades 

específicas e, portanto, lugar social no contexto do grupo de praticantes 

daquela ocupação. 

 Finalmente, um cozinheiro, assim como qualquer outro membro de 

função profissional, precisa desenvolver a capacidade de avaliar sua 

própria competência, saber quão “bom” ele é, quais seus pontos 

fortes e fracos, em que investir para melhorar.  

 

Em face dos pontos de análise acima, parece fora de dúvida afirmar que a função 

profissional de cozinheiro (assim como várias outras funções profissionais 

aparentemente “simples”) pode ser caracterizada como atividade cognitiva complexa, 

para a qual se pode estabelecer toda uma gama de habilidades e competências 

cognitivas formais envolvendo conceitos matemáticos (estruturas aditivas e 

multiplicativas, como multiplicação, divisão e muito especialmente razão e proporção), 

científicos (como, por exemplo, misturas e combinações, reações entre substâncias, 

princípios fisiológicos referentes aos processos de olfação e gustação etc.) e 

psicossociais, relacionados à gestão de participação em grupo e iniciativa criativa de 

proposição de espaço pessoal no gênero coletivo da profissão de cozinheiro. 

 

2.4. Atividade, gênero, estilização e poder de agir: a contribuição teórica francófona 

da clínica da atividade para a psicologia do trabalho  

As propostas teóricas do grupo de pesquisadores reunidos sob a designação geral 

de “Clínica da Atividade” (Clinique de l’Activité) representam uma vertente emergente 

da Psicologia do Trabalho contemporânea, tendo surgido na França, a partir de um 

grupamento de pesquisa liderado por Yves Clot no Conservatoire des Arts et Métiers 

(CNAM), em Paris. Fortemente influenciada pelo quadro teórico da psicologia sócio-
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histórica soviética (notadamente Lev Vygotski e Alexis Leontiev), bem como pela 

contribuição de Mikhail Bakhtin, a Clínica da Atividade representa uma abordagem da 

análise do trabalho embasada numa perspectiva dialógica e do desenvolvimento, que 

“busca intervir na situação favorecendo transformações na atividade e restabelecendo o 

poder de agir dos coletivos de trabalho” (Faita e Vieira, 2003, p. 28). Segundo tais 

autores, essa proposta de análise do trabalho trata-se, basicamente, da criação de um 

enquadramento no qual os trabalhadores associados à pesquisa possam protagonizar as 

expectativas e as condições da intervenção, movimentando as maneiras de pensar 

coletivamente o seu trabalho.  

Tudo o que envolve a atividade de trabalho interessa à Clínica da Atividade, 

desde o que o indivíduo faz explicitamente no trabalho até o que ele não faz, passando 

pelo modo como ele o faz, incluindo por que ele decide fazer determinado procedimento 

e não outro, ou seja, tanto a dimensão do realizado quanto do não-realizado. A 

concepção de atividade defendida pela Clínica da Atividade é uma referência teórica 

central para este projeto de pesquisa, como discutido no próximo item. 

2.4.1. A atividade como unidade de análise  

Propõe-se aqui como opção teórica orientadora o princípio, que vem sendo 

trabalhado por outros pesquisadores em ergonomia e psicologia do trabalho, segundo o 

qual é necessário distinguir tarefa de atividade, e fazer uma escolha, em termos de foco 

da pesquisa, acerca de qual desses dois construtos será privilegiado na montagem dos 

objetivos e método da pesquisa.   

A tarefa, conforme já discutido acima, diz respeito a prescrições formais, ao que 

deve ser feito ou se espera que seja feito; a atividade, por sua vez, diz respeito ao que é 

feito (Béguin e Clot, 2004; Clot e Faïta, 2000; Clot, Faïta, Fernandez e Scheller, 2000). 
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O que é feito, e que aparece ao pesquisador e é por ele descrito como atividade 

realizada, é tão somente a atualização de uma dentre várias atividades realizáveis para 

determinada tarefa. Nesse contexto, conforme observa Vygotski, a emergência da 

“atividade vencedora” (aquela que é finalmente escolhida para realização da tarefa) é 

resultante de conflitos não necessariamente conscientes entre várias possibilidades de 

atividades que poderiam igualmente realizar a tarefa com caminhos e custos 

(psicológicos, sociais, econômicos) diversos (Vygotski, 1995).  

Disso decorre, como observam Clot e colaboradores, que “(...) o real da 

atividade [como unidade de análise psicológica] é igualmente o que não se faz, o que se 

tenta fazer sem se conseguir, o que poder-se-ia ter feito”, e até mesmo “(...) o que se faz 

para não se fazer o que se espera que seja feito” (Clot, Faïta, Fernandez e Scheller, 

2000, pg. 2 – tradução nossa). Assim, para além das atividades prescrita e real, já 

abordadas pela Ergonomia, Clot acrescenta o real da atividade, que diz respeito à 

atividade do indivíduo sobre si mesmo, a qual não é apenas uma realização, abarcando 

também as atividades suspensas, contrariadas (Lima, 2007).  Nesse sentido, há uma 

distinção entre o real da atividade e a atividade realizada, sendo esta o que se faz e 

aquela o que pode ser feito, mas não se faz. Para que tal unidade de análise seja 

abarcada é necessário pensar em iniciativas metodológicas específicas, conforme será 

discutido mais adiante, no item 2.4.4  

A análise da atividade aqui pretendida se volta para a compreensão dos 

mecanismos de desenvolvimento da atividade, dos organizadores e da organização das 

transformações da atividade. Parte-se aqui do pressuposto segundo o qual “(...) é 

somente através de uma experiência de transformação que a atividade pode revelar seus 

segredos” (Clot, 2004, pg. 31 – tradução nossa, itálicos do autor).  
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O ofício comporta quatro dimensões de análise interconectadas, porém 

irredutíveis umas às outras e, portanto, passíveis de consideração específica (Clot, 

2010): a dimensão pessoal, que diz respeito à singularidade, à subjetividade biográfica e 

circunstancial do sujeito da e em atividade; a dimensão interpessoal, que diz respeito à 

interlocução, à consideração de um outro, de um destinatário; a dimensão transpessoal, 

que se refere ao atravessamento, na atividade, da história de um coletivo, das 

expectativas de um grupo, das circunstâncias sócio-culturais em que se insere a 

atividade; e, finalmente, a dimensão impessoal, composta pelos imperativos 

estabelecidos para a tarefa, e dizem respeito ao esforço de manutenção de um eixo de 

prescrição histórico-cultural (e frequentemente corporativo) para além das outras três 

dimensões.  

Esta última dimensão (como, aliás, as outras três), diga-se de passagem, não 

deve ser compreendida estritamente como uma entidade ontológica em si, pois isto 

explodiria o modelo, na medida em que a tarefa, enquanto prescrição impessoal, é uma 

abstração considerada para fins de análise. A impessoalidade aqui diz respeito a um 

esforço, um movimento, uma busca de um marco de referência no contexto do exercício 

repetido de atividades cotidianas que vá além das peculiaridades de cada situação vivida 

e forneça ao indivíduo uma orientação genérica – naturalmente insuficiente, porém 

igualmente necessária para a constituição da competência de quem exercita determinada 

atividade. No presente trabalho, o esforço de elucidação das condições profissiográficas 

relacionadas à ocupação profissional de cozinheiro busca justamente dar conta deste 

quarto pólo de análise, de forma a contribuir com um quadro de referência institucional-

organizacional onde se situem outros focos de análise pretendidos.  
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2.4.2. Gênero e estilo 

 A noção de gênero desenvolvida por Clot é derivada da de M. Bakhtine, que a 

propôs a partir dos seus estudos sobre a atividade linguageira. O gênero de atividade é 

um instrumento coletivo da atividade individual, isto é, um repertório disponível que 

pré-organiza a atividade, encorajando-a ou proibindo-a, tratando-se assim de formas de 

fazer estabelecidas coletivamente, um conjunto de possibilidades conhecido unicamente 

por aqueles que compartilham da mesma situação (Clot, 2010).  

Clot (2010) expõe que, entre o prescrito e o real, entre a organização do trabalho 

e o próprio sujeito, há um terceiro termo decisivo: o gênero profissional. Também 

designado como o gênero social do ofício, ele refere-se aos deveres compartilhados 

pelos que trabalham para conseguir trabalhar, mesmo diante dos diversos obstáculos. 

Sem o recurso dessas formas comuns de vida profissional, verifica-se prejuízos na 

eficácia tanto do trabalho quanto da própria organização, decorrentes do desregramento 

da ação individual e da diminuição do poder de ação dos trabalhadores.  

Pode-se definir gênero como: 

(...) um sistema flexível de variantes normativas e de descrições que comportam 

vários cenários e um jogo de indeterminação que nos diz de que modo agem 

aqueles com quem trabalhamos, como agir ou deixar de agir em situações 

precisas; como bem realizar as transações entre colegas de trabalho requeridas 

pela vida em comum organizada em torno de objetivos da ação. (Clot, 2007, 

p.50)   

 

O gênero regula as relações entre profissionais e organiza as funções, definindo 

as atividades independentemente das características subjetivas dos indivíduos que as 

realizam em determinado momento (Clot, 2007). Ele é, ao mesmo tempo, restrição e 

recurso, isto é, obrigação a respeitar e recurso a renovar (Clot, 2010).   
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As condições iniciais do ato singular que se desenvolve na atividade são 

mantidas pelo gênero de atividade, isto é, a memória social do trabalho disponível à 

atividade em curso, não dependendo da prescrição formal, mas completando-a (Clot, 

2007). Trata-se de uma memória que não diz respeito somente ao passado, pois serve 

para prever o futuro e assim evitar possíveis erros na execução da atividade, sendo 

compreendida como a parte subentendida da atividade (Clot, 2010).  

O gênero da atividade firma-se em um princípio de economia da ação, pois seria 

impossível a existência do trabalho caso fosse necessário em toda ação sempre criar 

cada atividade (Clot, 2010). Desse modo, segundo o autor, o gênero compreende a parte 

subentendida da atividade, isto é, aquilo que é comum aos trabalhadores de determinado 

meio, aquilo que eles conhecem e esperam, apreciam ou temem, aquilo que sabem que 

devem fazer, sem haver necessidade de reapresentar a tarefa a cada vez que ela surge. 

Sendo assim um meio para agir eficazmente, a estabilidade do gênero sempre é efêmera, 

ele é fundamentalmente inacabado, visto que os trabalhadores não apenas agem por 

meio do gênero, mas também o ajustam e o aperfeiçoam, quando necessário, para 

cumprir as exigências da ação, o que pode resultar em criações estilísticas. 

O estilo individual é a transformação do gênero pelo trabalhador em recursos 

para agir em sua atividade real (Clot, 2007). As recriações estilistas originam uma 

estilização do gênero, possibilitando desenvolvê-lo, isto é, atribuir-lhe novas funções 

para agir, o que o mantém em funcionamento, conservando sua vitalidade e plasticidade 

(Clot, 2010). No entanto, o autor alerta que a elaboração do estilo requer o domínio do 

gênero e de suas variantes. 

“Cada sujeito interpõe, entre si e o gênero coletivo que ele mobiliza, seus 

próprios retoques do gênero” (Clot, 2010, pg. 127). 
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2.4.3. A concepção de trabalho 

Com o objetivo de articular, na análise do trabalho, o diálogo entre os diversos 

saberes (saberes científicos e saberes práticos), encontramos na Clínica da Atividade 

ferramentas teóricas e metodológicas que permitem essa interlocução, possibilitando um 

deslocamento do cientista da posição de “perito” da investigação e a construção de 

saberes junto com os participantes da pesquisa. Este último processo, por sinal, não é 

“neutro” para os trabalhadores envolvidos, podendo resultar em iniciativa que lhes 

permitirá a verificação de impedimentos em sua atividade e/ou ampliação de seu poder 

de agir (“pouvoir d’agir”) no contexto da atividade do trabalho (Clot, 2008; 2010a). É 

justamente esta decorrência clínica de tal abordagem teórico-metodológica que dá 

sentido à denominação “Clinica da atividade”. 

Parte-se aqui de abordagem do trabalho como atividade criativa, não 

rigorosamente restrita às condições de emprego ou assalariamento e não limitada à 

execução mecânica de tarefas. De fato, se se observa o trabalho em contexto real, 

mesmo naqueles com delimitação rígida, restrita e repetitiva de tarefas, verifica-se que 

os trabalhadores, para conseguirem realizar suas tarefas prescritas, improvisam, criando 

formas específicas de realizar o trabalho, fazendo escolhas, tomando decisões que 

muitas vezes não estavam prescritas na descrição organizacional da função. Desse 

esforço criativo do trabalhador, em contexto real da atividade de trabalho, pode surgir 

um estilo pessoal (Clot, 2008, pg. 131) no contexto coletivo do trabalho como gênero.  

Para a Clínica da Atividade, portanto, o trabalho é visto como uma situação de 

conflito resolvido sempre por meio de soluções provisórias, sendo tal conflito vital para 

a atividade, uma vez que, sem contradições, ela seria impossível de ser realizada. 

Assim, a análise da atividade de trabalho vai além dos procedimentos realizados, 
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abarcando também as intenções que levaram a essas escolhas, havendo relação 

subjacente entre as preocupações do trabalhador e suas ocupações (Osório da Silva, 

2002). A atividade mobiliza física e psiquicamente o trabalhador. Ela não se reduz aos 

gestos realizados que observamos diretamente, abarcando também o que não foi feito, o 

que deveria ser feito, o que se gostaria de ter feito (Clot, 2007). Nessa perspectiva, a 

Clínica da Atividade aborda a subjetividade como um elemento crucial na análise do 

trabalho, uma vez que nenhuma atividade é constituída apenas pelas prescrições, 

havendo sempre e simultaneamente uma marca subjetiva e coletiva a considerar (Clot, 

2010). 

Para Clot (2007), em resumo, o trabalho não é apenas uma atividade entre tantas 

outras. Ele exerce uma função psicológica específica na vida pessoal, tendo em vista ser 

ele uma atividade dirigida, que, ao mesmo tempo em que insere o indivíduo num 

determinado coletivo social, abre espaço para que este indivíduo exerça seu poder de 

agir, sua capacidade criativa de se demarcar individualmente sem perder o vínculo com 

as referências coletivas de seu grupo. Ora, essa perspectiva exige abordagem 

metodológica coerente, ponto discutido na seção seguinte 2.4.4. 

O trabalho não é organizado apenas pelos projetistas, pelas diretrizes, pois 

aqueles que o executam também o reorganizam, por meio de uma organização coletiva 

constituída por prescrições imprescindíveis à realização do trabalho real. Desse modo, a 

organização do trabalho limita-se a antecipar-se ao trabalho de organização efetivado 

pelo coletivo dos trabalhadores na confrontação com o real. O trabalho só alcança sua 

função psicológica se insere o sujeito num mundo social cujas regras permitam-lhe 

efetivá-las, levando em consideração que “sem lei comum para dar-lhe um corpo vivo, o 

trabalho deixa cada um de nós diante de si mesmo” (Clot, 2007, p.18). 
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2.4.4. A autoconfrontação cruzada 

Realizada a partir da colaboração entre o pesquisador e os trabalhadores 

envolvidos, a metodologia proposta pela Clínica da Atividade busca uma via alternativa 

para além do dilema de uma psicologia estritamente “compreensiva” ou “explicativa” e 

preditiva: “nem explicação externa dada pelo pesquisador, nem simples descrição do 

vivido pelo sujeito, a análise associa explicação e compreensão” (Clot, 2007, p.130). 

Tal esforço metodológico direciona-se no sentido de que os sujeitos com quem 

entramos em contato na pesquisa possam migrar da posição de “observados” para a de 

observadores, participando como co-analistas de sua própria atividade de trabalho. 

O dispositivo indicado pela Clínica da Atividade é denominado de 

Autoconfrontação Cruzada, proposto inicialmente pelo linguista Daniel Faïta, a partir da 

experiência de confrontar condutores franceses de trens de grande velocidade
4
 com uma 

sequência de atividade filmada (Vieira, 2004). Tal dispositivo de análise da atividade 

utiliza a imagem como suporte para viabilizar a confrontação do trabalhador com sua 

atividade no trabalho, para o qual se apresenta a tarefa de elucidar para outrem e para si 

mesmo as questões suscitadas no decorrer das atividades com o material videografado. 

Assim, o método consiste basicamente em solicitar ao trabalhador que explique o seu 

trabalho, inicialmente para o pesquisador e posteriormente para um colega com o 

mesmo nível de especialização no campo profissional. 

 O procedimento global desse método estrutura-se em cinco fases (Vieira, 2004; 

Faïta e Vieira, 2003; Clot, 2007):   

1) Realização do vídeo-registro: inicia-se com as observações de situações e 

meios profissionais pelo próprio pesquisador, com o intuito de se escolher situações, em 
                                                             
4
 Denominados na França de TGV (Trains à Grande Vitesse). 
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comum acordo com os trabalhadores participantes, a serem analisadas. Segue-se então a 

escolha dos protagonistas e das sequências de atividades que serão filmadas, de forma 

que os trabalhadores desempenhem funções próximas e que as sequências sejam as mais 

homogêneas possíveis. Por último, procede-se à produção de material em vídeo. 

2) Autoconfrontação simples: cada protagonista produz um discurso analítico 

referente à atividade observada no registro videografado, ou seja, o trabalhador 

participante é confrontado com sua própria atividade filmada. Há aqui a abertura de um 

espaço para que o protagonista faça seus comentários na presença do pesquisador, 

momento que também é filmado. 

3) Autoconfrontação cruzada: cada um dos protagonistas confronta-se com o seu 

material filmado da autoconfrontação simples e, na presença do pesquisador, estabelece 

um diálogo profissional com um colega de trabalho – o seu par da díade que está sendo 

confrontada. Há assim a formação de uma relação dialógica entre os protagonistas entre 

si e o pesquisador, desenvolvendo um discurso analítico sobre a atividade de trabalho. 

4) Retorno ao meio de trabalho: produção de um objeto autônomo, resultante das 

fases anteriores, que busca responder à questão inicial do projeto, podendo ser utilizado 

para diversos fins. Constitui-se assim um “ciclo entre aquilo que os trabalhadores 

fazem, aquilo que eles dizem daquilo que eles fazem e, por fim, aquilo que eles fazem 

daquilo que eles dizem” (Clot, 2007, p.136). 

5) As diferentes apropriações do objeto autoconfrontação cruzada pela equipe 

de pesquisa: consiste na análise específica do objeto produzido, com implicações 

conceituais, metodológicas e epistemológicas, originando novos objetos de pesquisa. 

As etapas acima propostas são resumidas pelo quadro abaixo: 
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Fase Natureza Características 

Filme 
Imagens da atividade 

primeira 

Seleção de sequências homogêneas, 

estritamente comparáveis por cada 

participante, escolhidas e montadas em 

função do conhecimento pelo pesquisador 

da atividade e das situações de trabalho. 

Primeira fonte de significações concretas. 

Autoconfrontação 

simples 

Produção por cada 

um dos 

protagonistas (dois) 

de um discurso 

(texto). 

Interação 

protagonista + 

pesquisador. 

Discurso/texto produzido em referência à 

atividade observada. Abertura de um 

espaço aos comentários do sujeito, fora do 

discurso descritivo/explicativo e das 

respostas às questões do pesquisador. 

Desenvolvimento da situação. 

Produção de significações concretas em 

referência ao filme. Segunda fonte de 

significações concretas. 

Autoconfrontação 

cruzada 

Produção discursiva 

contextualizada 

(relacionada à fase 

precedente). 

Instauração de uma 

relação dialógica 

enriquecida e 

complexa: 

-diálogo 

interatividades; 

-Relação dialógica 

protagonista 1 + 

protag. 2 + 

pesquisador 

Esta fase integra dois níveis de referência: 

a atividade inicial, filmada e editada (1ª 

fonte de significações concretas), até o 

contexto discursivo ofertado pelo nível 1 

da autoconfrontação simples (2ª fonte de 

significações concretas), bem como as 

fases de interação entre os protagonistas, 

protagonista-pesquisador, as referências 

de cada um a si mesmo fora do processo 

de interação, podendo ser reportadas as 

duas fontes anteriores. 

Desenvolvimento do objeto dessa nova 

atividade, desenvolvimento dos sujeitos 

engajados na atividade. 

Retorno ao meio 

de trabalho 

Produção de objeto 

(resultante das 

fases anteriores) 

construindo um 

patrimônio em 

resposta à demanda 

inicial (ou ao 

projeto). 

O objeto torna-se autônomo em relação às 

fases de produção. Ele pode servir a 

diferentes usos: suporte de trocas 

consecutivas no ambiente de trabalho, 

formação continuada, material didático, 

etc. 

Apropriação 

diferenciada do 

objeto pela 
equipe de 

pesquisa 

Análise específica 

do objeto produzido 

Implicações conceituais, metodológicas e 

epistêmicas. O objeto, ele mesmo, sob 

todos os ângulos de aproximação, como os 

relatos desenhados entre os estados da 

sua produção, voltam a ser objetos de 
pesquisa. A ligação entre as fases, as 

continuidades preservadas durante a 

ação, a interface atividade/discurso, são 

submetidas às provas da vida. 
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Figura 1: Autoconfrontação simples e cruzada: guia básico de ação (fonte: sistematizado 

a partir de Faïta e Vieira, 2003). 

 

 

A etapa de autoconfrontação, ao constituir-se numa atividade sobre a atividade, 

isto é, na produção de um discurso sobre a atividade, não pode substituir a atividade 

propriamente dita, tendo em vista que esse material discursivo produzido pelo 

protagonista é realizado a partir da atividade observada no suporte vídeo.  Assim, aquilo 

que o protagonista diz de sua atividade não deve ser considerado como sua atividade 

real (Faïta e Vieira, 2003). 

A diferença básica e fundamental entre a autoconfrontação simples e a 

autoconfrontação cruzada consiste na mudança de destinatário da análise, o que 

modifica a própria análise. Considerando que a atividade de verbalização do sujeito 

acerca dos dados videografados de seu próprio trabalho não se dirigi a ele, ela é 

direcionada, no primeiro caso, ao pesquisador e, no segundo momento, ao par. Assim a 

verbalização varia conforme seja direcionada a um ou a outro destinatário, 

possibilitando diferentes formas de acesso ao real da atividade do sujeito. Isso se deve 

ao fato de que “a palavra do sujeito não se volta apenas para seu objeto (a situação 

visível), mas também para a atividade daquele que a registra” (Clot, 2007, p. 135).  

Clot (2007) afirma que a verbalização na metodologia proposta é um 

instrumento de ação inter-psicológico e social, uma vez que, para o sujeito que a utiliza, 

ela intenta conduzir o interlocutor a participar de seus atos e pensamentos, destinando-

se também a conciliar a atividade de seu destinatário com a sua. Desse modo, o autor 

supracitado conclui que a verbalização é uma legítima atividade do sujeito, não se 

reduzindo apenas a um meio de acesso a outra atividade, o que embasa a perspectiva de 

co-análise do trabalho. Assim, nas sessões de autoconfrontação cruzada, o psicólogo-
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pesquisador ou o par-especialista, por exemplo, não transmitem os mesmos estímulos, 

não manifestam as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos, não exprimem ao 

protagonista as mesmas impaciências, espantos e excitações acerca do material 

observado. De certa forma, o protagonista busca agir sobre seus interlocutores, a fim de 

evitar-lhes uma compreensão incompleta ou insuficiente de sua atividade. É a partir 

disso que o sujeito encontra algo de novo em si mesmo, ao vivenciar suas emoções por 

meio das emoções de outrem, enxergando sua própria atividade “com os olhos” de outra 

atividade.  

No capítulo seguinte é detalhada operacionalmente a abordagem metodológica 

preconizada para a consecução das metas de pesquisa, tendo em vista o quadro de 

referência teórico resumido neste capítulo.  
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3. Método  

 No presente capítulos são apresentados os caminhos de operacionalização 

propostos para a consecução dos objetivos básicos da presente pesquisa. Nesse 

contexto, são agora explicitados os objetivos geral e específicos da pesquisa (seção 

3.1.), tendo em vista o recorte de unidade de análise proposto e o quadro de 

referenciamento teórico apresentado. Em seguida serão tecidas considerações acerca do 

perfil de pesquisa aqui proposto (seção 3.2.), em termos de sua vertente clínico-

qualitativa, precedida de estudo descritivo de levantamento (tipo “survey”).  Uma vez 

caracterizada a pesquisa como centralmente de natureza clínico-qualitativa, passaremos 

a descrever o contexto da pesquisa (seção 3.3.), ou seja, os sítios profissionais 

específicos que serviram de contexto para a observação clínico-interpretativa realizada, 

complementados pela descrição dos colaboradores-participantes (seção 3.4.). 

Finalmente, a seção de colheita de dados (3.5.) descreverá os instrumentos utilizados 

para a realização da pesquisa (item 3.5.1.), e os procedimentos (3.5.2.) seguidos nas 

etapas 1 e 2 da pesquisa, sendo complementada pela descrição dos princípios de análise 

de dados (seção 3.5.) que guiaram todo o procedimento analítico nas duas etapas 

supracitadas. 

 

3.1. Objetivos geral e específicos 

 A presente pesquisa buscou investigar a atividade profissional de cozinheiro, a 

partir dos dados de determinado ofício em Natal (RN), buscando estabelecer aspectos 

relacionados não somente à atividade realizada (atividade que se manifesta 
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empiricamente em comportamentos registráveis), mas também relacionados ao real da 

atividade, aquela que abarca igualmente as opções não-realizadas de encaminhamento 

da atividade profissional, seja por simples escolha, seja por impedimento da atividade, 

seja por não-consciência de caminhos alternativos.   Nesse contexto, o objetivo geral é 

avaliar como a atividade de trabalho de cozinheiro relaciona-se com as práticas de 

referência do gênero profissional, seja em termos de consonância, seja em termos de 

inovação (estilização) em relação a este gênero, buscando verificar a contribuição dos 

saberes
5
 escolar e extraescolar para a o exercício dessa atividade. Tal objetivo geral se 

desdobrou em quatro objetivos específicos, conducentes aos focos operacionais da 

presente pesquisa:  

A) Descrever o perfil socioprofissional do cozinheiro natalense 

(RN) com dados atualizados e estatisticamente confiáveis 

(efetivo da amostra tecnicamente adequados);  

B) Identificar consonâncias e iniciativas de estilização pessoal 

em relação ao gênero profissional de cozinheiro;  

C) Identificar impedimentos à atividade dos cozinheiros, bem 

como as estratégias de solução.  

D) Identificar os saberes escolares e extraescolares mobilizados 

pelos cozinheiros em sua atividade de trabalho e como eles 

são utilizados, verificando eventual conjugação desses saberes 

na prática profissional dos cozinheiros observados.  

 

3.2. Características da pesquisa 

Os estudos qualitativos embasados na perspectiva sócio-histórica valorizam os 

aspectos descritivos e as percepções pessoais dos participantes de uma dada pesquisa, 

focalizando o particular como instância co-construtora da totalidade social, buscando 

compreender os sujeitos envolvidos e, por seu intermédio, compreender também o 

                                                             
5
 Saberes e conhecimentos são utilizados aqui como sinônimos. 
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contexto (Freitas, 2002). Adota-se, assim, uma perspectiva de pesquisa qualitativa com 

enfoque sócio-histórico. Nesse sentido, as questões formuladas para a pesquisa 

direcionam-se para a compreensão dos fenômenos em toda a sua complexidade e em 

seu acontecer histórico, indo ao encontro da situação no seu processo de 

desenvolvimento.  

A modalidade de pesquisa qualitativa desenvolvida neste projeto não limita os 

participantes da pesquisa à condição clássica de “sujeitos”, no sentido de indivíduos 

“assujeitados” a determinado aparato de pesquisa, e portanto “estudados” por cientistas-

especialistas aos quais caberá o desvendamento e formulação das respostas às questões 

de pesquisa. Trata-se, portanto, de pesquisa clínico-qualitativa que alarga o seu universo 

de respostas, buscando apoio dos próprios participantes para a formulação de tais 

respostas. Nesse contexto, os participantes da pesquisa atuam como co-investigadores, 

sendo parceiros cruciais na formulação do conhecimento em pauta. Tal metodologia 

assume assim um caráter emancipatório e clínico, conforme será demonstrado na análise 

dos protocolos que se seguirá. Fala-se aqui de caráter emancipatório porque os sujeitos 

da pesquisa, por meio da participação consciente, “passam a ter oportunidade de se 

libertar de mitos e preconceitos que organizam suas defesas à mudança e reorganizam a 

sua autoconcepção de sujeitos históricos” (Franco, 2005, p. 486). Por outro lado, alude-

se aqui ao caráter clínico desse método em decorrência do fato de que a investigação 

interpretativa a que são convocados os participantes da pesquisa pode resultar em 

ampliação do poder de agir destes participantes, em seus contextos de atividade laboral 

(Clot, 2010a). 
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3.3. Contexto da pesquisa 

A presente pesquisa comportou uma etapa inicial de estudo piloto, na qual se 

tentou realizar as entrevistas de autoconfrontação simples e cruzada com duplas de 

cozinheiros de restaurantes de porte médio da cidade de Natal-RN. No entanto, a 

primeira tentativa foi fracassada, uma vez que não foi possível concluir a pesquisa 

piloto com a primeira dupla de cozinheiros porque um deles havia sido demitido quando 

retornamos ao restaurante para realizar a sua autoconfrontação simples. Dessa dupla de 

cozinheiros que trabalhavam no mesmo estabelecimento, composta por um de 24 anos 

de idade e dois anos de experiência na área, e outro de 48 anos de idade e vinte anos de 

trabalho como cozinheiro, conseguimos apenas filmar a atividade de elaboração de um 

prato do cardápio e realizar a autoconfrontação simples de um deles. Assim, foi 

necessário realizar a pesquisa piloto com uma segunda dupla, composta por cozinheiras 

de um mesmo restaurante, com idades de 24 anos e 31 anos, sendo respectivamente três 

anos e quatro anos de experiência na área. Ambos os estabelecimentos onde foram 

feitos o estudo piloto têm capacidade para comportar até 400 pessoas, servindo 

refeições para o almoço, jantar e petiscos, no horário das 11h30min às 23h00min 

durante a semana, estendendo-se até mais tarde nos finais de semana.  

No entanto, a resistência à filmagem da atividade de trabalho real dos 

cozinheiros, encontrada nos gestores dos estabelecimentos comerciais onde tentamos 

realizar a pesquisa piloto, implicou uma distorção da proposta inicial de filmar os 

cozinheiros no horário de trabalho, pois ambas as duplas foram filmadas em horário 

anterior ao de trabalho, simulando assim o trabalho real. A partir desse obstáculo 

recorrente em ambas as duplas provenientes de estabelecimentos comerciais de natureza 

privada, decidiu-se realizar a pesquisa propriamente dita em organização pública, a fim 
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de amenizar a resistência à filmagem dos cozinheiros no exercício real do trabalho 

deles.    

 Nesse sentido, a presente pesquisa foi realizada em uma organização pública de 

natureza militar, localizada na cidade de Natal-RN. Tal organização comporta uma 

cozinha industrial, que serve diariamente uma média de 710 refeições, sendo 170 no 

café, 450 no almoço e 90 no jantar. Em tal organização foi possível a filmagem dos 

cozinheiros no horário de trabalho. No entanto, um aspecto que persistiu também nessa 

organização, comum às organizações privadas pesquisadas, foi o acompanhamento 

intermitente das atividades de pesquisa referentes às etapas de autoconfrontação simples 

e cruzada pelo gestor responsável. 

Por respeito a preceitos éticos relacionados à pesquisa com indivíduos humanos, 

a identidade dos participantes e das instituições onde os mesmos trabalham será mantida 

em sigilo. 

 

3.4. Participantes 

O critério central de participação na presente pesquisa foi a atuação profissional 

como cozinheiro (a) ou similar - como, por exemplo, auxiliar de cozinha -, inserido no 

mercado de trabalho formal, isto é, com registro de contrato em carteira de trabalho, e 

que possuísse nível médio completo de escolaridade formal, denominado atualmente de 

Ensino Médio. A escolha por participantes oriundos do mercado formal de trabalho foi 

uma forma de tentar selecionar cozinheiros com certa habilidade na área, pressupondo-

se que um cozinheiro profissional inserido no mercado de trabalho formal detém no 

mínimo habilidades básicas do seu ofício. A decisão de circunscrever os participantes 

ao nível médio de escolaridade justifica-se em função do interesse de dispor de 
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participantes com aparato escolar suficiente para o acesso a determinado rol de 

conhecimentos formais eventualmente mobilizáveis na prática profissional de 

cozinheiro.  

Nesse sentido, participaram desta pesquisa dois cozinheiros da mesma 

organização. Ambos têm o Ensino Médio completo, mas não possuem qualquer tipo de 

curso técnico específico da área de alimentos ou bebidas. Os dois cozinheiros atuaram 

inicialmente como auxiliares de cozinha antes de tornarem-se cozinheiros. Um deles 

tem 25 anos de idade e 6 anos de experiência na área, o qual será identificado nas 

análises mais adiante como Sd. O outro cozinheiro tem 40 anos de idade e 21 anos de 

trabalho no ofício, e será identificado como Cb.  

 

3.5. Colheita de dados 

 3.5.1. Instrumentos 

 Os seguintes dispositivos de pesquisa foram utilizados: 

1) Entrevistas abertas: contatos preliminares com restaurantes para apresentar a 

pesquisa aos responsáveis, a fim de angariar participantes para o desenvolvimento 

metodológico da pesquisa. 

2) Questionário Sócio-Profissional (QSP): esse questionário foi elaborado com o 

intuito de abranger informações relevantes para a etapa 1 da pesquisa. O QSP (transcrito 

integralmente no apêndice A) é composto predominantemente por questões fechadas, 

sobre aspectos sócio-demográficos, tais como idade, escolaridade, estado civil, bem 

como aspectos relacionados à prática profissional dos cozinheiros, como função, carga 

horária e horário de trabalho. 
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3) Observações globais: familiarização prévia da pesquisadora com os 

participantes da pesquisa, a atividade e contexto de trabalho, bem como acesso a 

material de prescrição relacionado ao trabalho do cozinheiro militar. 

4) Registros videográficos: filmagem dos cozinheiros em sua atividade real de 

trabalho, no contexto dos procedimentos de entrevista de autoconfrontação simples e 

cruzada (Etapa 2), por meio de uma câmera filmadora digital sem fio e com bateria, 

para facilitar o acompanhamento da movimentação dos cozinheiros. A pesquisadora 

posicionou-se em local adequado dos recintos para filmar com boa qualidade e não 

atrapalhar o fluxo de atividade dos outros trabalhadores.  

5) Monitor de vídeo: utilizou-se a tela de um computador portátil como 

dispositivo de armazenamento das sessões videografadas, bem como para a visualização 

das filmagens por parte dos participantes, nas etapas que serão descritas a seguir.   

3.5.2. Procedimentos 

 O presente projeto comportou de modo geral duas etapas metodológicas. A 

primeira etapa, denominada aqui de etapa 1, foi necessária para conhecer os 

profissionais cozinheiros da cidade de Natal-RN, divulgar a pesquisa entre eles e 

estabelecer contatos para a segunda etapa da pesquisa, constituída pelo método de 

autoconfrontação cruzada. 

Etapa 1 

Na primeira etapa, o Questionário Sócio-Profissional (QSP) foi construído e 

aplicado para mapear o perfil sócio-demográfico e profissional dos cozinheiros e 

similares da cidade de Natal-RN. Após a confecção dos questionários, iniciou-se o 

contato com estabelecimentos comerciais da área de preparo e comercialização de 

alimentos para apresentar a pesquisa aos responsáveis, a fim de obter permissão para 
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aplicação do QSP a funcionários e angariar possíveis participantes para a segunda etapa 

do procedimento metodológico: a entrevista de autoconfrontação cruzada. 

De modo geral, o contato com os estabelecimentos foi feito inicialmente por 

telefone, a partir do que se marcava a entrevista com o responsável. Na entrevista 

aberta, apresentava-se a pesquisa, após a entrega de uma carta de apresentação e 

autorização, assinada pelo professor orientador, na qual havia sucintamente informações 

da pesquisadora, objetivo da pesquisa e solicitação de permissão para aplicar o QSP a 

funcionários da área, garantindo a privacidade das informações coletadas. Quando 

autorizada a pesquisa, a aplicação do QSP foi feita individualmente com os funcionários 

que se disponibilizaram, nos horários mais apropriados para a organização – geralmente 

após o término do expediente. No entanto, houve casos em que os questionários tiveram 

de ser deixados com o responsável pela organização e entregues posteriormente à 

pesquisadora, para que assim os funcionários interessados respondessem quando 

pudessem, tendo em vista que o horário de término do expediente desses respondentes 

geralmente era noturno.   

A escolha pelos estabelecimentos foi feita levando em consideração os seguintes 

aspectos: a) o porte da empresa no que diz respeito à maior quantidade de funcionários 

da área de preparo de alimentos; b) a facilidade de acesso aos estabelecimentos, como, 

por exemplo, aqueles localizados em shoppings e centros comerciais; c) a rede de 

relacionamentos com pessoas da área.   

Desse modo, o QSP foi respondido por 138 cozinheiros e similares de diversos 

estabelecimentos comerciais do setor de preparo e comercialização de refeições nas 

zonas Sul e Leste de Natal-RN, tais como restaurantes, bares e lanchonetes, no período 

do primeiro quadrimestre de 2010 (ver detalhamento desses dados no capítulo seguinte, 

reservado à análise e discussão dos resultados). Trabalhou-se, nesta etapa, com amostra 
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da população de cozinheiros profissionais e similares com emprego formal, isto é, 

registrados em carteira de trabalho, com efetivo que permitiu tecnicamente a 

constituição de amostra confiável do universo de referência. Nesse sentido, 

considerando o máximo de 3.824
6
 cozinheiros e similares com emprego formal em 

Natal-RN, seguimos a recomendação da literatura da área de amostragem em termos da 

obtenção de efetivo amostral igual ou superior a 136 respondentes (ver apêndice B).  

A amostra classifica-se como não-probabilística do tipo acidental. Não-

probabilística porque a totalidade dos membros da população de cozinheiros e similares 

da cidade de Natal-RN não teve uma oportunidade conhecida e não-nula de fazer parte 

da amostra, havendo uma escolha deliberada dos membros da amostra. Assim, como as 

amostras não-probabilísticas não garantem a representatividade da população, não é 

possível generalizar os resultados da pesquisa para a população de referência. É 

acidental porque se trata de uma amostra formada por sujeitos que foram 

convenientemente aparecendo, escolhidos até completar o número de elementos da 

amostra. Assim, alguns não tiveram chance de ser selecionados, enquanto outros foram 

mais favorecidos.   

Etapa 2 

Tal etapa desloca o foco de análise da função profissional para a atividade 

profissional de cozinheiro (a), compreendendo a observação e registro videográfico das 

atividades dos cozinheiros em seus locais naturais de atuação, seguindo a sistemática de 

entrevista de autoconfrontação cruzada (“entretien d’autoconfrontation croisée”, cf. 

Clot, 2005; Clot e cols, 2000).  

                                                             
6
 Dado do CAGED 2009, fornecido pelo SINTBAR – Sindicato dos Trabalhadores em Bares e atividades 

similares, em 06/04/10, o qual informou que o número médio de cozinheiros e similares que trabalharam 

formalmente com carteira assinada no município de Natal-RN em 2009 foi de 2.868, com base na 

estimativa do número mínimo e máximo, sendo respectivamente 1.912 e 3.824. 
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Os contatos estabelecidos na primeira etapa, descrita anteriormente, foram 

importantes para conhecer o contexto de trabalho dos sujeitos pesquisados e ajustar o 

procedimento metodológico desta segunda etapa à realidade do campo, no entanto não 

foram suficientes para abrir o espaço necessário para esta etapa da pesquisa nas 

organizações visitadas. O ponto crucial que possibilitou a adesão à pesquisa por parte 

dos responsáveis pelas instituições foi a rede de relacionamentos, isto é, conhecidos que 

trabalham na gestão da área de preparo de alimentos. A partir disso foi que se iniciou, 

em agosto de 2010, esta segunda etapa, com o estudo piloto em dois restaurantes 

comerciais, sendo concluída a pesquisa – isto é, a etapa de filmagens - em setembro do 

mesmo ano.  

Em todas as organizações participantes desta etapa houve uma entrevista inicial 

com o(s) responsável(is), para apresentar-lhes a pesquisa, com ênfase nos 

procedimentos metodológicos. As duas organizações da pesquisa piloto não 

concordaram com o tempo de filmagem da atividade dos cozinheiros proposto no 

planejamento inicial da pesquisa, que era uma média de quatro horas para cada 

cozinheiro. Assim, o tempo disponibilizado pelas organizações para a filmagem da 

atividade do cozinheiro foi aquele necessário para o preparo de uma refeição. Foi 

unânime entre os responsáveis pelas três organizações pesquisadas não concordarem 

com o deslocamento dos funcionários cozinheiros para cumprirem as etapas de 

autoconfrontação simples e cruzada na UFRN ou em qualquer outro lugar fora do local 

de trabalho. Assim, ficou acordado que todo o procedimento do qual os funcionários 

participassem seria realizado no próprio estabelecimento de trabalho, em local 

adequado.  

Nas três organizações, posteriormente à entrevista inicial, após os responsáveis 

acordarem com a equipe pertinente, era marcado o dia e horário mais convenientes para 
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eles participarem da pesquisa. Na data e horário marcado, ocorreu primeiramente a 

apresentação da pesquisadora aos cozinheiros participantes, bem como da pesquisa, 

explicitando detalhadamente as etapas de procedimento das quais eles participariam. 

Uma vez assegurada a compreensão da sistemática de trabalho por parte dos 

participantes, todos eles assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE – (ver apêndice C), documento no qual manifestaram a sua anuência à 

participação na pesquisa, nos termos em que a mesma foi proposta.  

De modo geral, o procedimento na organização militar ocorreu da seguinte 

forma: 

1) Contato com o responsável pelo setor de aprovisionamento (também chamado 

de “rancho”), feito por meio da rede de relacionamentos da pesquisadora, para 

apresentar a pesquisa. Após aprovada, foi agendado o melhor dia e horário para 

apresentação da pesquisa aos cozinheiros e realização da filmagem da atividade 

de trabalho real dos cozinheiros, que selecionaram previamente as suas 

atividades que seriam filmadas.  

2) No primeiro dia e horário marcados, ocorreu primeiramente a apresentação da 

pesquisadora aos cozinheiros participantes, bem como da pesquisa, explicitando 

detalhadamente as etapas de procedimento das quais eles participariam. Uma vez 

assegurada a compreensão da sistemática de trabalho por parte dos participantes, 

eles assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – (ver 

apêndice C), documento no qual manifestaram a sua anuência à participação na 

pesquisa, nos termos em que a mesma foi proposta. Em seguida, a pesquisadora 

conheceu as dependências do setor de aprovisionamento da organização militar 
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3) No segundo dia, cada um dos cozinheiros militares foi videografado em suas 

atividades reais, em seu contexto profissional de trabalho, durante o tempo 

médio de uma hora. Posteriormente, tal material foi editado pela pesquisadora, 

no sentido de eliminar os breves momentos de ausência dos cozinheiros dos 

recintos disponibilizados para a presença da pesquisadora, ocasião na qual 

geralmente o cozinheiro ia buscar algum utensílio, equipamento ou gênero 

alimentício necessário à sua atividade.  

4) No terceiro dia, procedeu-se a etapa de autoconfrontação simples, na qual 

cada cozinheiro, juntamente com a pesquisadora, assistiu à sua atividade 

videografada, selecionando os momentos mais relevantes do material 

videografado. Nesta etapa, cada cozinheiro participante foi sistematicamente 

solicitado a verbalizar seu entendimento, impressões, comentários e 

esclarecimentos sobre tais registros, sendo estimulado a avaliar, refletir e 

elaborar explicações sobre os fundamentos das suas ações, explicitando os 

saberes (científicos ou não) que embasam sua prática, de modo a fornecer 

indícios de se, e como, os conhecimentos escolares se articulam com a sua 

atividade de trabalho. Essa etapa de autoconfrontação simples também foi 

videografada. A duração da filmagem da autoconfrontação simples do 

cozinheiro Sd foi de 53 minutos, composta por 388 falas. Já a filmagem da 

autoconfrontação simples do cozinheiro Cb teve duração de 70 minutos, 

composta por 240 falas
7
. 

5) Nesta etapa de autoconfrontação cruzada, cada cozinheiro foi videografado 

discutindo com seu parceiro acerca do vídeo editado por cada um deles na etapa 

anterior. A instrução que foi dada à dupla de cozinheiros é que cada um deveria 

                                                             
7
 Estamos considerando “fala” cada exposição contínua feita pelo interlocutor. 
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falar sobre a atividade do outro, comentando, questionando, esclarecendo ou 

solicitando esclarecimentos, criticando, comparando com a própria forma de 

proceder naquela mesma situação profissional, bem como informando sobre 

outros modos possíveis de proceder no contexto daquela mesma atividade 

profissional. A duração da filmagem dessa etapa de autoconfrontação cruzada 

foi de 83 minutos, contendo 411 falas.  

6) Somente após alguns dias da realização de todas as filmagens foi possível ter 

acesso a importantes textos de prescrição relacionados ao trabalho do cozinheiro 

militar, ocasião na qual o responsável pelo setor de aprovisionamento retornou 

das férias. 

 

3.6. Análise dos dados 

 Os dados foram transcritos por meio da visualização e escuta do vídeo no 

computador, sendo pausado o vídeo a cada três segundos aproximadamente, para 

registrar o trecho de fala no editor de texto Microsoft Word de acordo com as normas de 

transcrição expostas abaixo. Os trechos de gravação nos quais houve dificuldade de 

compreender o que foi dito foram repetidos até que se pudesse entender o que era 

ouvido ou até que se comprovasse a impossibilidade de compreensão. Após a 

transcrição de todas as filmagens, elas foram revistas acompanhando-se o texto 

transcrito para realizar os ajustes necessários.  

A transcrição dos dados em áudio e vídeo foi feita de acordo com o seguinte 

padrão: 

Ocorrências Sinais Exemplificação
8
 

                                                             
8
 Exemplos extraídos do corpus desta pesquisa. 
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Comentários descritivos do 

transcritor 
(  ) 

e você joga água nela (na 

batata) pra quê? 

Incompreensão de palavras 

ou segmentos 
[...] 

ele fica tipo com a 

consistência de um molho 

branco [...] é colocado 

também na salada de 

verduras 

Qualquer pausa ou não 

conclusão da frase 
... 

aí a gente vira pra num 

ficar um lado... Às vezes 

fica preto demais 

Fala da pesquisadora P P - Há quanto tempo você 

está trabalhando na área? 

Fala do cozinheiro soldado Sd Sd - No início eu era 

auxiliar de cozinheiro. 

Fala do cozinheiro cabo Cb Cb - Aí era o sal. 

Fala do chefe do rancho CH CH - Só muda a forma de 

fazer.   

 

Tendo em vista a sistemática de construção de dados detalhada nas seções 

acima, foram obtidos resultados que são apresentados e discutidos no capítulo seguinte. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados do trabalho de 

campo, composto por duas etapas: a) investigação do perfil socioprofissional do 

cozinheiro da região de Natal-RN e b) análise clínica
9
 da atividade de trabalho do 

cozinheiro militar da região de Natal-RN. Desse modo, a seção 4.1 trata da primeira 

etapa, ficando a etapa clínica disposta nas seções de 4.2 a 4.5, nas quais serão abordadas 

a descrição e análise da atividade, as autoconfrontações simples, a autoconfrontação 

cruzada e uma síntese dos diálogos. 

 

4.1. O perfil socioprofissional do cozinheiro 

Os dados oriundos da aplicação do Questionário Sócio-Profissional (QSP) foram 

devidamente codificados e registrados em banco de dados de aplicativo informatizado 

de análise de dados SPSS (Statistical Package of Social Sciences) e analisados com 

ferramentas estatísticas descritivas multidimensionais de clusterização (“cluster 

analysis” ou análise de busca de organização em grupos), complementadas por 

ferramentas inferenciais-probabilísticas de tipo não-paramétrico para verificação de 

eventuais diferenças entre grupos. A análise multidimensional diz respeito à 

consideração simultânea de informações de várias fontes (variáveis independentes e 

dependentes em estudo). Quanto à análise de cluster, especificamente, ela é uma análise 

de agrupamento que consiste em desenvolver subgrupos de indivíduos ou modalidades 

de variáveis, a fim de definir a estrutura dos dados, posicionando em grupos as variáveis 

                                                             
9 Isto é, clínico-qualitativa. 



68 
 

que caracterizam algum tipo de “comunalidade” ou aspecto(s) em comum. A utilização 

de ferramentas do tipo não-paramétrica supõe que a distribuição dos dados não seja 

normal, isto é, não obedeça aos parâmetros da curva normal, ou que não há elementos 

suficientes para poder afirmar que seja. Como o próprio nome sugere, a estatística não-

paramétrica não se preocupa em estudar os parâmetros de uma população nem 

tampouco suas estimativas. Ela apenas coloca os resultados numa ordem de grandeza, 

medindo a variabilidade dos resultados de forma indireta. 

Tais análises estatísticas destinaram-se unicamente a subsidiar o estabelecimento 

de perfil sócio-profissional do cozinheiro em Natal, como dado auxiliar à análise central 

do presente projeto, que será aquela referente à etapa 2 do método. 

O Questionário Sócio-Profissional (QSP), aplicado à amostra de 138 cozinheiros 

profissionais e similares da cidade de Natal, que trabalham com registro em CTPS – 

Carteira de trabalho e Previdência Social -, após análises descritivas unidimensionais 

simples e multidimensionais do tipo constituição de grupos (análise tipo “cluster”), 

apresentou dados inéditos de caracterização do perfil do cozinheiro potiguar, categoria 

esta que se mostrou constituída por três sub-grupos, conforme será apresentado mais 

adiante.  

As análises frequenciais simples das variáveis propostas no QSP mostraram que 

a maior parte da amostra foi composta por cozinheiros do sexo masculino, que somaram 

84,1%, sendo 15,9% da amostra constituída pelo sexo feminino. A maioria possui filhos 

(71,7%), sendo o estado civil mais freqüente o de casado/união estável (61,6%), seguido 

pelo de solteiro (34,8%), divorciado (2,9%), e viúvo (0,7%). A faixa etária foi ordenada 

em 19 a 29 anos (45,3%), 30-39 anos (31,4%), 40-49 anos (16,8%), 50-59 anos (4,4%), 

e 60 anos ou mais (2,2%). A remuneração foi baseada em salários mínimos, distribuída 

em até 1 salário (23,2%), de 1 a 2 salários (66,7%), de 2 a 3 salários (8,7%), e mais de 4 
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salários (1,4%), não havendo sujeitos no intervalo de 3 a 4 salários mínimos. A 

escolaridade variou de 1ª a 4ª série (4,3%) até o Ensino Superior (5,1%), concentrando-

se a maioria dos pesquisados nos níveis de 5ª a 8ª série (29,7%) e Ensino Médio 

(60,9%).  

O tipo do local de trabalho predominante na pesquisa foi bar/restaurante 

(65,2%), seguido pela cozinha industrial (28,3%). O cargo dos participantes consistiu 

em auxiliar de cozinha (60,1%), cozinheiro (35,3%), e chefe de cozinha (2,9%), 

havendo 47,1% dos participantes feito algum curso específico na área de trabalho. A 

quantidade de dias trabalhados por semana predominou entre 5 (58%) e 6 dias (39,9%), 

com carga horária semanal de trabalho variando de 35 horas (5,1%) a 50 horas ou mais 

(4,3%), concentrando-se em 40 horas (29%), 44 horas (47,8%), e 48 horas (13,8%). Os 

horários de trabalho distribuíram-se principalmente nos turnos manhã e/ou tarde (79%) 

e tarde e noite (10,9%). O tempo na profissão foi categorizado em até 2 anos (26,1%), 

de 3 a 5 anos (23,1%), de 6 a 12 anos (26,9%), e de 13 a 34 anos (23,9%). Os 

participantes que possuem outra ocupação remunerada somam 48,6% da amostra, seja 

ela relacionada ao ofício de cozinheiro (76,1%) ou não relacionada a essa profissão 

(23,9%).  

A segunda análise dos dados, realizada por meio da análise classificatória 

multidimensional do tipo “two-step cluster”
10

, revelou a participação de três sub-grupos 

na composição do grupo profissional de cozinheiros da cidade de Natal (RN), conforme 

a tabela 1 abaixo, ficando apenas cinco cozinheiros (casos excluídos) de fora desses 

grupos. 

 

                                                             
10 Ver breve nota técnica acerca desta ferramenta de análise no Apêndice D do presente projeto. 
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Para cada um dos três grupos, têm-se as variáveis que contribuíram 

significativamente (p < 0,05) para o processo de partição dos mesmos e as que não 

contribuíram, por apresentarem distribuições homogêneas entre os três grupos, não 

servindo assim como fator de diferenciação de um grupo para o outro (ver gráficos 1, 2 

e 3 abaixo).  

 

Figura 2: Quadro de contribuições das variáveis participantes do QSP 

para a constituição do grupo (cluster) 1 da análise multidimensional de 

agrupamento em duas etapas (“two-step cluster”), com valor crítico de p 

< 0,05. 

 

 

Tabela 1 - Distribuição de grupos de cozinheiros da cidade de 

Natal, por frequência e porcentagem. 

  

 
N 

% do 

Conjunto 

% do 

Total 

Grupo 1 48 36,1% 34,8% 

2 48 36,1% 34,8% 

3 37 27,8% 26,8% 

Conjunto 133 100,0% 96,4% 

Casos excluídos 5  3,6% 

Total 138  100,0% 
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Figura 3: Quadro de contribuições das variáveis participantes do QSP 

para a constituição do grupo (cluster) 2 da análise multidimensional de 

agrupamento em duas etapas (“two-step cluster”), com valor crítico de p 

< 0,05. 

 

 

Figura 4: Quadro de contribuições das variáveis participantes do QSP 

para a constituição do grupo (cluster) 3 da análise multidimensional de 

agrupamento em duas etapas (“two-step cluster”), com valor crítico de p 

< 0,05. 
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Por exemplo, a variável “sexo” não serviu para a diferenciação de nenhum dos 

grupos entre si, uma vez que houve uma distribuição quase equitativa entre os três 

grupos, com 42, 40 e 29 cozinheiros homens em cada grupo, de um total de 111, e 8, 8 e 

6 cozinheiras mulheres, de um total de 22. Em outras palavras, apesar de haver uma 

clara predominância masculina de distribuição de cozinheiros por sexo, esta 

predominância se reproduz em cada grupo, o que significa que sexo não é um aspecto 

diferenciador dos grupos entre si. As variáveis que apresentaram validade para a 

diferenciação dos três grupos, conforme gráficos acima, foram: “faixa etária”, “estado 

civil”, “número de filhos” e “tempo de trabalho categorizado”. Além dessas, as 

variáveis válidas para diferenciar o grupo 1 foram: “escolaridade”, “renda mensal” e 

“tem outro trabalho”; para o grupo 2 foram: “escolaridade” e “local de trabalho”; e para 

o grupo 3: “local de trabalho”, “tem outro trabalho”, “renda mensal” e “possui curso 

específico na área de trabalho” (ver tabela 2 abaixo, cujos dados podem ser 

complementados pela série de gráficos disponibilizada no apêndice C). 

Os dados apresentados permitem uma caracterização de cada um dos três grupos 

identificados na amostra de cozinheiros profissionais da cidade de Natal-RN. Então, 

quem são os sujeitos que compõem esses grupos? Considerando a proporção dos 

sujeitos de cada grupo em relação ao total dos sujeitos dos três grupos, o grupo 1 é 

constituído predominantemente por cozinheiros de faixa etária entre 19 e 29 anos 

(79,7% do conjunto dos grupos), solteiros (88,9%), sem filhos (92,1%), com 

escolaridade de Ensino Médio (51,9%) até o nível Superior (83,3 %), percebendo uma 

renda mensal de até 1 salário mínimo (67,7%) e de 2 a 3 salários (50,0%), com 

experiência de tempo de trabalho na área de até 2 anos (68,6%) e de 3 a 5 anos (66,7%), 

não possuindo outra ocupação remunerada (53,0%). Trata-se portanto do grupo de 
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cozinheiros mais jovens, de escolaridade alta, com um sub-grupo com remuneração 

ainda baixa (talvez por conta de se tratar de profissionais em início de carreira) e outro 

com melhor remuneração, com pouco tempo de trabalho na área, porém sem possuir 

outra ocupação remunerada.  

O grupo 2 distingue-se por ser constituído por cozinheiros mais velhos que 

aqueles do grupo 1, com faixa etária predominante entre 30 e 39 anos (74,4%) e 40 a 49 

anos (40,9%), casados (47,0%) e divorciados (100,0%), possuindo predominantemente 

dois filhos (77,4%), com escolaridade claramente mais baixa que os sujeitos do grupo 1, 

ou seja, de 1ª a 4ª série (83,3%) e de 5ª a 8ª (65,0%), trabalhando predominantemente 

em bar/restaurante, com tempo de trabalho na área de 6 a 12 anos (63,9%). Este grupo é 

composto por profissionais mais velhos, portanto predominantemente casados ou 

divorciados, com filhos, mais tempo de trabalho e menor escolaridade que o grupo 1. 

Note-se que a renda mensal não teve contribuição importante para a constituição deste 

grupo, o que significa que aqui se deve observar dispersão desta variável neste grupo, 

que não tem portanto uma faixa de renda que lhe caracterize. 

Já o grupo 3 sobressai-se por ser constituído por cozinheiros de 40 a 49 anos 

(59,1%), 50 a 59 anos (100,0%) e a partir de 60 anos (100,0%), sendo portanto um 

grupo semelhante ao grupo 2, porém abarcando também os profissionais mais velhos da 

amostra. Semelhantemente ao grupo 2, os membros deste grupo são predominantemente 

casados (43,4%) e viúvos (100,0%), com três filhos (66,7%) ou mais (62,5%), 

percebendo predominantemente uma renda mensal de  1-2 salários mínimos (40,4%). 

Dois pontos diferenciadores específicos desse grupo dizem respeito ao local de trabalho, 

pois é nele que se concentram a maioria dos que trabalham em cozinha industrial 

(84,2%), bem como o fato de terem outro trabalho (50,7% dos que estão nesta situação 

encontram-se neste grupo). 
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Tabela 2 – Distribuição da freqüência e proporção de sujeitos por modalidade de 

variável em cada grupo (em cinza, as células referentes às variáveis sem contribuição 

estatisticamente relevante para a constituição dos grupos; em negrito, os valores mais 

importantes das modalidades de variáveis para a constituição dos grupos). 

 

Variável 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Conjunto 

N % N % N % N % 

 

 

Faixa Etária 

19-29 47 79,7 7 11,9 5 8,5 59 100,0 

30-39 1 2,3 32 74,4 10 23,3 43 100,0 

40-49 0 0 9 40,9 13 59,1 22 100,0 

50-59 0 0 0 0 6 100,0 6 100,0 

60 ou + 0 0 0 0 3 100,0 3 100,0 

 

Estado 

Civil 

Solteiro 40 88,9 5 11,1 0 0 45 100,0 

Casado 8 9,6 39 47,0 36 43,4 83 100,0 

Divorciado 0 0 4 100,0 0 0 4 100 

Viúvo 0 0 0 0 1 100,0 1 100,0 

 

Nº de 

Filhos 

0 35 92,1 2 5,3 1 2,6 38 100,0 

1 13 31,7 14 34,1 14 34,1 41 100,0 

2 0 0 24 77,4 7 22,6 31 100,0 

3 0 0 5 33,3 10 66,7 15 100,0 

4 ou + 0 0 3 37,5 5 62,5 8 100,0 

Tempo 

de 

Trabalho 

(anos) 

Até 2  24 68,6 7 20,0 4 11,4 35 100,0 

3-5 20 66,7 5 16,7 5 16,7 30 100,0 

6-12 4 11,1 23 63,9 9 25,0 36 100,0 

13-34 0 0 13 40,6 19 59,4 32 100,0 

 

Escolaridade 

1ª a 4ª 0 0 5 83,3 1 16,7 6 100,0 

5ª a 8ª 1 2,5 26 65,0 13 32,5 40 100,0 

2º grau 42 51,9 16 19,8 23 28,4 81 100,0 

Superior 5 83,3 1 16,7 0 0 6 100,0 

Renda 

Mensal  

(em salário 

mínimo) 

Até 1 21 67,7 10 32,3 0 0 31 100,0 

1-2 21 23,6 32 36,0 36 40,4 89 100,0 

2-3 6 50,0 5 41,7 1 8,3 12 100,0 

Mais de 4 0 0 1 100,0 0 0 1 100,0 

 

Local de 

Trabalho 

Bar/Restaurante 40 46,5 46 53,5 0 0 86 100,0 

Lanchonete 0 0 0 0 5 100,0 5 100,0 

Coz. industrial 6 15,8 0 0 32 84,2 38 100,0 

Outros 2 50,0 2 50,0 0 0 4 100,0 

Possui curso 

da área 

Não 30 41,7 32 44,4 10 13,9 72 100,0 

Sim 18 29,5 16 26,2 27 44,3 61 100,0 

Tem outro 

Trabalho 

Não 35 53,0 28 42,4 3 4,5 66 100,0 

Sim 13 19,4 20 29,9 34 50,7 67 100,0 
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4.2. Análise clínica da atividade de trabalho do cozinheiro  

A análise proposta para a etapa 2, e que se constituiu na análise central aqui 

proposta,  foi de natureza essencialmente clínica: conforme observa Yves Clot acerca do 

proposta central desta abordagem, “lá onde os métodos clássicos [de análise] buscam 

confrontar um grande número de sujeitos em uma situação, nós propomos confrontar 

um sujeito a várias situações encadeadas”. O mesmo autor justifica tal postura 

ressaltando que a mesma se deve ao fato de que “(...) este tipo de pesquisa se volta para 

o desenvolvimento da atividade, e não simplesmente para seu funcionamento”
11

 (Clot, 

2008, pg. 127; tradução nossa, itálicos adicionados). Nessa investigação, tenta-se não se 

restringir ao que é visto (amostra de comportamentos videografados), mas analisar 

também o que é comentado, aludido, ressaltado, buscando-se, assim, ir além do dado 

comportamental imediato videografado, a fim de acessar os mecanismos de organização 

e desenvolvimento da atividade, uma vez que se considera que “(...) a atividade possui 

um volume em relação ao qual a parte visível da mesma, detectada no comportamento 

de determinado sujeito, é somente a superfície” (Clot, 2004).  

Com os procedimentos metodológicos aqui propostos, buscou-se obter subsídios 

interpretativos acerca da atividade cognitiva pesquisada em quatro contextos de análise 

delimitáveis e co-constituintes, já referidos anteriormente (Clot, 2004): contexto 

pessoal, referente a dados e interpretações ancorados na biografia singular do sujeito da 

atividade; contexto interpessoal, referente aos interlocutores com e para os quais a 

atividade é realizada, discutida, avaliada; contexto transpessoal, referente ao acervo de 

experiências e representações acumuladas pela história coletiva da comunidade de 

praticantes daquela atividade (cf. Wenger, 1998; Lave & Wenger, 1991; Lave, 1998; 

                                                             
11 “Là où les methodes classiques confrontent un grand nombre de sujets à une situation, nous proposons de 

confronter un sujet à plusieurs situations enchaînées. C’est que pour nous, la recherche porte sur le développement de 

l’activité, et pas seulement sur son fonctionnement. 
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Lave & Rogoff, 1984); finalmente, contexto impessoal, que se aproxima justamente do 

contexto da tarefa, ou seja, aquelas prescrições, expectativas, objetivos, metas e 

avaliações referentes ao acervo de conhecimentos institucionalmente estabelecidos.  

4.2.1. Contextualização da ocupação profissional de cozinheiro-militar: o trabalho 

prescrito e o trabalho realizado   

O trabalho do cozinheiro-militar é realizado em um espaço institucional 

específico, a organização militar, a qual define as tarefas que são atribuídas a essa 

função. A tarefa, ou o trabalho prescrito, é um conjunto de normas e regras que 

orientam a conduta do trabalhador em determinadas situações. No entanto, como se verá 

mais adiante, o trabalho do cozinheiro-militar não se limita à execução das prescrições, 

havendo também as exigências provenientes do próprio decorrer da situação de 

trabalho.  

Desse modo, como introdução preparatória para análise, relatar-se-ão aqui as 

prescrições do trabalho do cozinheiro-militar, para então deter-se sobre o seu trabalho 

efetivamente realizado, tendo em vista que este se desenvolve a partir das prescrições 

que lhe são feitas. Estas se referem ao que é esperado – aquilo que deve ser feito – do 

trabalhador em um processo de trabalho específico, o objetivo a ser alcançado (Brito, 

2008).   

As prescrições gerais a que o cozinheiro-militar deve respeitar advêm do 

Regulamento Interno e dos Serviços Gerais – R-1 (RISG), aprovado pela portaria nº 

816, de 19 de dezembro de 2003. O RISG prescreve tudo quanto se relaciona com a 

vida interna e com os serviços gerais das unidades consideradas corpos de tropa
12

, 

estabelecendo normas relativas às atribuições, às responsabilidades e ao exercício dos 

                                                             
12

 Corpos de tropa são as organizações militares que possuem a missão principal de emprego em 

operações militares, conforme for estabelecido pelo Comandante do Exército. 
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cargos e das funções de seus integrantes. No referido RISG, Título II – Das Atribuições, 

Capítulo I – Nas Unidades, Seção XXVI - Dos Auxiliares do Aprovisionamento, Artigo 

87, informa que incumbe ao cozinheiro (Brasil, 2003): 

I - receber os víveres do dia, preparar as refeições em conformidade com o 

cardápio estabelecido e proceder à entrega das mesmas aos auxiliares de rancho 

para distribuição; 

II - zelar pela boa ordem do serviço na cozinha, sendo responsável pelo asseio e 

pela disciplina e observância das normas de prevenção de acidentes; e 

III - responder pela carga e conservação do material que lhe for distribuído. 

Parágrafo único. O cozinheiro é auxiliado por soldados auxiliares do rancho, 

designados para aprendizagem dessa qualificação. (p.33) 

 

O Capítulo IV – Do Serviço Interno, Artigo 192, informa que o serviço interno 

abrange os trabalhos necessários ao funcionamento da unidade, compreendendo o 

serviço permanente
13

 e o serviço de escala, que tem a duração de vinte e quatro horas. 

Informa também que o serviço interno é executado segundo determinações dos 

Comandantes das Subunidades e chefes das repartições e das dependências internas, de 

acordo com os preceitos e as disposições do RISG e de outros regulamentos. Desse 

modo, na Subunidade onde foi feita a presente pesquisa, há uma Norma Geral de Ação - 

NGA que estabelece disposições transitórias referentes às atividades dos cozinheiros e 

dos auxiliares de cozinha do rancho
14

. De acordo com essa NGA (documento interno da 

unidade), ao Cozinheiro-de-Dia
15

 ao rancho geral
16

 compete: 

a) retirar o material de consumo na presença do Supervisor-de-Dia ao rancho, 

junto com o Auxiliar-de-Dia à cozinha (nos dias não úteis); 

b) conferir o peso de todo o material utilizado na confecção do cardápio; 

c) verificar as etapas constantes das marmitas, primando pelo correto 

balanceamento nas quantidades de cada item componente do cardápio; 

d) orientar o Auxiliar-de-Dia à cozinha na preparação da alimentação que será 

servida (nos dias não úteis); 

e) colocar nos balcões térmicos, 10 (dez) minutos antes das refeições, todo 

material que será servido nos respectivos refeitórios; 

                                                             
13

 No caso dos cozinheiros da presente pesquisa, a duração do serviço permanente é de quarenta horas 

semanais, distribuídas em oito horas diárias. 
14 Termo utilizado pelos militares para designar o refeitório e suas dependências. 
15 A expressão “-de-dia” refere-se ao funcionário que está em serviço de escala. 
16 O rancho geral diz respeito à cozinha central que atende aos refeitórios. 
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f) confeccionar as dietas previstas; 

g) manter sempre limpa a sala de verduras e a cozinha; 

h) não permitir a presença de pessoas estranhas nas dependências da cozinha, 

comunicando de imediato ao Supervisor-de-Dia ao rancho caso tal fato 

venha a ocorrer; 

i) responder à chamada do pernoite; 

j) caso haja interrupção da energia elétrica, falta de água, atraso no 

recebimento de algum item ou outra situação análoga, e seja verificado que 

poderá haver atraso no horário de atendimento da Seção de Subsistência, 

deverá avisar de imediato à Chefia para as providências cabíveis. Nos dias 

não úteis deverá comunicar de imediato ao Supervisor-de-Dia ao rancho; 

k) cumprir rigorosamente o cardápio do dia, não devendo ser alterado sem 

prévia autorização da Chefia ou Oficial-de-Dia, caso haja necessidade fora 

do horário de expediente; 

l) caso haja alteração de comparecimento no efetivo previsto para determinada 

refeição, e o material recebido pela cozinha ainda não tenha sido preparado, 

deverá de acordo com a situação, devolver ou solicitar mais material ao 

Frigorífico e Armazém para que o atendimento não seja prejudicado e nem 

haja desperdício. Nos dias não úteis deverá comunicar o fato ao Supervisor-

de-Dia ao rancho para que sejam tomadas as providências cabíveis; 

m) quando houver sobra de material, principalmente no almoço, deverá ser 

verificada a possibilidade de sua utilização no jantar; 

n) observar a correta utilização dos utensílios e equipamentos sob sua 

responsabilidade, comunicando de imediato qualquer problema verificado 

nos equipamentos e instalações da cozinha ao setor de serviços gerais e, na 

impossibilidade de resolução, à Chefia da Seção de Subsistência, dando 

ciência ao Supervisor-de-Dia ao rancho para registro em livro de serviço; 

o) deverá acompanhar todo o transcorrer das refeições (café, almoço e jantar), 

não permitindo que o Auxiliar-de-Dia à cozinha se ausente; 

p) antecipar-se às possíveis falhas que possam ocorrer na previsão; 

q) realizar, após cada refeição, a limpeza do setor, equipamentos e utensílios 

utilizados, mantendo o ambiente sempre limpo, asseado e organizado; 

r) manter-se sempre uniformizado e com boa apresentação pessoal, não 

realizando qualquer atividade ou atendimento fora do uniforme previsto; e 

s) passar o serviço ao seu sucessor com todas as normas supramencionada 

executadas, comunicando a ele, ao Supervisor-de-Dia ao rancho e à chefia 

qualquer discrepância ocorrida.  

 

A Subunidade pesquisada atende ao Art. 157. do Capítulo VIII do RISG (Brasil, 

2003), o qual prescreve que “Conforme as possibilidades em pessoal e em material, o 

rancho de cada unidade tem refeitório em três salas separadas – para oficiais, para 

subtenentes e sargentos e para cabos e soldados” (p.53). Apesar das refeições serem 

preparadas na mesma cozinha, cada posição da hierarquia militar tem seu refeitório 

específico. 
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Outra prescrição que regulamenta o trabalho do cozinheiro-militar é o 

Regulamento Técnico de Boas Práticas em Segurança Alimentar nas Organizações 

Militares (Brasil, 2005), que, em seu Capítulo V – Da Higiene do Manipulador, 

determina o seguinte (p.12-14): 

Art. 17. Todo aquele que trabalha com alimentos deverá contar, sempre que 

possível, com uniformes completos, bem conservados, limpos e com troca diária 

de utilização somente nas dependências internas do estabelecimento, e deverá: 

I - usar sapatos fechados, em boas condições de higiene e conservação e com 

meias; 

II - restringir o uso de avental plástico às atividades onde há grande quantidade 

de água, não devendo ser utilizado próximo ao calor; 

III - não utilizar panos ou sacos plásticos para proteção do uniforme; e 

IV - não carregar no uniforme: canetas, lápis, batons, escovinhas, cigarros, 

isqueiros, relógios e outros adornos. 

Art. 18. O manipulador de alimentos deve lavar as mãos sempre que: 

I - chegar ao trabalho; 

II - utilizar os sanitários; 

III - tossir, espirrar ou assoar o nariz; 

IV - usar esfregões, panos ou materiais de limpeza; 

V - fumar; 

VI - recolher lixo e outros resíduos; 

VII - tocar em sacarias, caixas, garrafas e sapatos; 

VIII - tocar em alimentos não higienizados ou crus; 

IX - pegar em dinheiro; 

X - houver interrupção do serviço; 

XI - iniciar um novo serviço; 

XII - tocar em utensílios higienizados; e 

XIII - colocar luvas. 

Art. 19. Durante a manipulação de alimentos deve-se evitar: 

I - falar, cantar, assobiar, tossir, espirrar, cuspir; 

II - mascar goma, palito, fósforo ou similares, chupar balas, comer; 

III - experimentar alimentos com as mãos; 

IV - tocar o corpo; 

V - assoar o nariz, colocar o dedo no nariz ou ouvido, mexer no cabelo ou 

pentear-se; 

VI - enxugar o suor com as mãos, panos ou qualquer peça da vestimenta; 

VII - manipular dinheiro; 

VIII - fumar; 

IX - tocar maçanetas com as mãos sujas; 

X - fazer uso de utensílios e equipamentos sujos; 

XI - trabalhar diretamente com alimento quando apresentar problemas de saúde, 

por exemplo, ferimentos e/ou infecção na pele, ou se estiver resfriado ou com 

gastroenterites; e 

XII - circular sem uniforme nas áreas de serviço. 
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Art. 20. Todo aquele que trabalha com alimentos deverá observar os seguintes 

procedimentos de higiene pessoal: 

I - banho diário; 

II - cabelos protegidos; 

III - barba feita diariamente e bigode aparado; 

IV - unhas curtas, limpas, sem esmalte; 

V - uso de desodorante inodoro ou suave sem utilização de perfumes; 

VI - maquiagem leve; e 

VII - não utilização de adornos (colares, pulseiras ou fitas, brincos, relógio e 

anéis, alianças). 

Art. 21. Descrição de técnica de higienização das mãos: 

I - umedecer as mãos e antebraços com água; 

II - lavar com sabonete líquido, neutro, inodoro. Pode ser utilizado sabonete 

líquido anti-séptico, neste caso, deve-se massagear as mãos e antebraços por 

pelo menos 1 minuto; 

III - enxaguar bem as mãos e antebraços; 

IV - secar as mãos com papel toalha descartável não reciclado, ar quente ou 

qualquer outro procedimento apropriado; e 

V - aplicar anti-séptico, deixando secar naturalmente ao ar, quando não utilizado 

sabonete anti-séptico. 

Parágrafo único. Os anti-sépticos permitidos são: 

I - álcool 70%; 

II - soluções iodadas; 

III – iodóforo; e 

IV - clorohexidina ou outros produtos aprovados pelo Ministério da 

Saúde para esta finalidade. 

   

De acordo com o regulamento de uniformes desta força militar (Brasil, 1998), no 

Capítulo III – Dos Uniformes Especiais, que trata da classificação, da posse, da 

composição e do uso dos uniformes especiais, isto é, aqueles destinados às atividades 

funcionais, prescreve o seguinte: 

Art. 25. Os uniformes do pessoal de rancho obedecem às seguintes prescrições: 

I - uniforme 1º Rancho: 

 
a) posse obrigatória para Cozinheiro e Ajudante de Cozinha; 

b) composição: 

1. gorro para pessoal de cozinha; 

2. camiseta meia-manga camuflada; 

3. avental para pessoal de cozinha; 
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4. calça camuflada; 

5. cinto de náilon verde-oliva com fivela preta; 

6. bota de borracha preta; 

c) uso em serviços de cozinha; 

   

Há também, como prescrição do trabalho do cozinheiro-militar, o Procedimento 

Operacional Padronizado - POP, um documento ativo e operacional, específico e 

exclusivo para cada estabelecimento, que descreve de forma objetiva um procedimento, 

estabelecendo instruções seqüenciais para a realização de operações rotineiras e 

específicas na produção, armazenamento e transporte de alimentos (Brasil, 2005). No 

rancho onde foi realizada esta pesquisa, há diversos POPs expostos em cartazes 

adesivos fixados nas paredes de diversos recintos do mesmo, referentes a procedimentos 

como descongelamento de alimentos, lavagem das mãos, higienização dos alimentos, 

recebimentos de gêneros, entre outros.  

Cabe agora apresentar os aspectos observados da atividade de trabalho do 

cozinheiro-militar, isto é, o conjunto das ações realizadas, as quais são apenas uma das 

diversas possibilidades de realização do que era esperado. A atividade realizada é 

apenas a parte observável do real da atividade do cozinheiro-militar, o qual é constituído 

por diversos aspectos, incluindo-se igualmente o que não se faz, o que gostaria de ter 

feito, os fracassos etc. Assim, o realizado não detém monopólio sobre o real (Clot, 

2010).  

A cozinha onde os participantes trabalham pode ser classificada como industrial, 

tendo em vista que produz refeições em quantidades industriais - em média 710 

refeições diárias - e possui setores com funções específicas. Esses setores são: 

Recebimento e Armazenamento, onde se faz o controle qualitativo e quantitativo dos 

gêneros recebidos e a armazenagem, abarcando as câmaras frigoríficas para carnes e 

hortifrutigranjeiros e a despensa para cereais e enlatados; Pré-preparo, responsável por 
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executar as etapas de descasque, fatiamento, proporcionamento, lavagem e desinfecção 

de hortifrutigranjeiros, cereais e carnes; Preparo, responsável pela cocção dos alimentos 

e pelo preparo final das refeições; Distribuição, responsável pela montagem, 

conservação e reposição dos alimentos nos refeitórios, bem como o atendimento ao 

público; e Higienização, que compreende os serviços de limpeza dos utensílios, 

equipamentos e instalações.  

A equipe é composta por três cozinheiros e seis auxiliares de cozinha. O 

cardápio do dia em que foi feita a filmagem da atividade dos cozinheiros era o seguinte: 

frango assado e ao molho; arroz branco; feijão marrom temperado; salada tropical; 

salada convencional; suco de goiaba; e sobremesa (amendoim processado).  

No que tange aos aspectos observados, o cozinheiro-militar, bem como a maioria 

dos auxiliares de cozinha, usam uniforme todo branco, composto por calça, cinto, 

camiseta meia-manga, botas e touca de plástico. Na camiseta, há as iniciais da 

graduação
17

 e o primeiro nome do funcionário, por exemplo, Sd João (Sd é a sigla para 

a graduação de Soldado) e Cb Francisco (Cb designa a graduação de Cabo). Os 

auxiliares responsáveis pela limpeza da cozinha e arrumação do refeitório não utilizam 

o uniforme branco, mas sim o camuflado, composto por camiseta meia-manga, cinto e 

coturno. De acordo com a NGA (documento da presente unidade militar), é papel do 

cozinheiro “manter-se sempre uniformizado e com boa apresentação pessoal, não 

realizando qualquer atividade ou atendimento fora do uniforme previsto”. O 

Regulamento Técnico de Boas Práticas em Segurança Alimentar nas Organizações 

Militares (Brasil, 2005) também determina, para a higiene do manipulador de alimentos, 

que ele “deverá contar, sempre que possível, com uniformes completos, bem 

                                                             
17

 É a posição da praça - isto é, do militar devidamente incorporado, excluindo-se os oficiais - na 

hierarquia militar. 
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conservados, limpos e com troca diária de utilização somente nas dependências internas 

do estabelecimento” (p.12).  

No entanto, o uniforme utilizado pelos cozinheiros e seus auxiliares no exercício 

da atividade de trabalho não corresponde àquele prescrito pelo Regulamento de 

Uniformes (Brasil, 1998). De acordo com o oficial encarregado do setor, tal uniforme 

regulamentado não é utilizado porque não foi recebido pela cadeia de suprimento na 

referida unidade militar, levando-os assim a confeccionar o uniforme branco, também 

aceito e utilizado pelas organizações militares.  

 No caso dos cozinheiros participantes desta pesquisa, um soldado e um cabo, 

ambos utilizam uniforme branco e avental plástico durante a filmagem. Já os auxiliares, 

alguns usam o avental e outros não. Inclusive, o cozinheiro soldado aparece trabalhando 

sem avental durante a filmagem da atividade do cozinheiro cabo. Quanto a isso, o 

Regulamento Técnico de Boas Práticas em Segurança Alimentar nas Organizações 

Militares (Brasil, 2005) determina que se deve restringir o uso de avental plástico às 

atividades onde há grande quantidade de água, não devendo ser utilizado próximo ao 

calor. No entanto, essa recomendação não é seguida a risca pelos cozinheiros. 

A atividade do primeiro é exposta adiante, a qual foi filmada durante 52 

minutos, seguida da atividade do segundo, que teve duração de 68 minutos. Tais 

atividades filmadas foram escolhidas previamente por eles próprios junto com a chefia, 

de acordo com a conveniência para cada um, não havendo participação da pesquisadora 

nesse momento de decisões em conjunto. 

4.2.1.1. Procedimentos e gestos profissionais do cozinheiro Sd 

Inicialmente, no recinto de pré-preparo, o cozinheiro soldado (doravante 

denominado de Sd) põe luvas descartáveis para manusear pedaços de frango temperado, 
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as quais são utilizadas apenas para esta tarefa, sendo retiradas após concluí-la. Tais 

porções de frango – coxa e sobrecoxa - são retiradas de um recipiente plástico – 

denominado por ele de “caixote” na Autoconfrontação Simples (ACSSd) – para serem 

colocadas em uma assadeira de metal (figura 1)  - chamada por ele de “placa” na ACSSd 

-, que será levada posteriormente para o forno. Como ele explica na ACSSd, essa 

atividade é a elaboração do frango frito. No dia anterior, tem que prepará-lo, isto é, 

descongelá-lo, cortá-lo em pedaços e temperá-los, para então fazer no dia seguinte tal 

procedimento que ele está realizando, do qual a primeira etapa é organizá-los nas 

placas, para posteriormente levá-los ao fogo. 

A colocação desses frangos nas placas não se dá de qualquer forma, há uma 

organização desenvolvida por esse coletivo de trabalho, na qual Sd tenta inverter a 

posição do pedaço seguinte em relação ao anterior. No entanto, ele não faz a inversão 

com cada pedaço, mas tenta fazer por blocos, por exemplo, põe quatro pedaços num 

mesmo sentido e os outros quatro no sentido inverso. Esse procedimento, segundo o 

próprio expõe na ACSSd (ver mais adiante, seção 4.2.2.1.), é para evitar que o frango 

não fique bem assado – isto é, para que não fique cru -, o que geralmente acontece se o 

dispuser de qualquer jeito. Além disso, facilita a retirada dos pedaços de frango já 

assados da placa, os quais saem inteiros, evitando que colem na placa e saiam 

esbagaçados.  

Sd começa a atividade retirando um único pedaço de frango do caixote para pôr 

na placa, mas em seguida retira simultaneamente dois pedaços, e posteriormente 

aumenta a quantidade retirada para três pedaços ou mais de uma só vez, lançando-os na 

placa para organizá-los um a um e então recomeçar mais retiradas. Sua estratégia inicial 

foi modificada no decorrer da atividade, pois ele havia iniciado com a retirada de apenas 

um pedaço de frango e finalizou retirando no mínimo três de uma só vez, 



85 
 

provavelmente tendo em vista a otimização de tempo e o conforto físico. Outra 

estratégia encontrada por ele no decorrer dessa atividade é retirar seguidas vezes os 

pedaços de frango, de modo a formar um amontoado na placa, onde ele os organiza de 

modo mais conveniente. A mudança ocorrida em relação ao procedimento inicial foi 

que neste o cozinheiro retira apenas uma única vez certa quantidade de frango antes de 

organizá-los na placa, enquanto que na última ele retira seguidas vezes – contabilizando 

um máximo de quatro vezes seguidas -, acumulando mais frangos na placa antes de 

organizá-los.  

 

Figura 5. Cozinheiro Sd retirando pedaços de frango do caixote  

(recipiente plástico) para a placa (assadeira de metal). 

 

Sd preenche todo o espaço da placa com o máximo possível de pedaços de 

frango possível, compactando-os para conseguir espaço para pôr o máximo possível de 

porções. No fim dessa atividade de preencher a placa com porções de frango, Sd muda 

sua posição original, na qual ele ficava ao lado da placa, mas distante do caixote, tendo 

assim que se inclinar sobre a placa para alcançar o caixote (figura 5). A mudança de 

posição levou-o a ficar entre a placa e o caixote, um posicionamento aparentemente 
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mais confortável, mas durou poucos segundos, tempo suficiente para ele preencher a 

última aresta da placa, voltando em seguida para sua posição inicial.  

Antes de Sd fazer sua última transposição de frangos do caixote para finalizar a 

primeira placa, ele ajusta suas luvas, puxando-as para baixo. Ao concluir essa atividade, 

ele faz um movimento de sacudir as mãos em cima dos pedaços de frango que estão na 

placa, para escorrer o líquido do tempero que ficou em suas luvas. Em seguida, sai do 

recinto onde se encontrava, levando a placa pelas arestas para o forno (figura 6), que 

tem capacidade para comportar duas placas, uma na parte superior e outra embaixo, 

ficando a sua na parte de baixo, já que havia outra em cima (figura 7).   

 

Figura 6. Cozinheiro Sd segurando a placa pelas arestas. 

 

Posteriormente, Sd continua a tarefa de transpor os pedaços de frango do caixote 

para a placa, para então levá-los ao forno. No entanto, ele muda sua posição original, 

ficando agora entre a placa e o caixote (figura 8), e não mais se debruçando sobre a 

placa para alcançar o caixote, como fizera inicialmente. Essa nova posição permite que 

ele tenha mais domínio sobre os frangos, podendo misturá-los melhor ao tempero no 

qual estão submersos, além de ser mais confortável, tendo em vista que não exige 

inclinação do seu corpo.  
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Figura 7. Cozinheiro Sd pondo a placa na grelha de baixo do forno. 

 

 

Figura 8. Cozinheiro Sd situado entre placa e caixote. 

 

Outro procedimento gestual também é modificado, ou melhor, otimizado no 

decorrer da atividade. Pois, anteriormente, ao retirar várias vezes seguidas as porções de 

frango do caixote para a placa - resultando num amontoando que facilita a arrumação 

das porções na placa -, Sd repetiu essa operação ininterruptamente quatro vezes 

seguidas, acumulando certa quantidade de porções de frango para serem arrumados na 

placa. Já desta vez, utilizando a segunda placa, ele repete oito vezes seguidas a operação 

de retirar várias porções de frango do caixote para a placa, acumulando assim uma 
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quantidade maior de frango para serem arrumados nela. Desse modo, é perceptível o 

aumento da quantidade e variedade de pedaços de frango disponível para arrumação, 

possibilitando a Sd diversas opções de combinação dos tipos e da ordem dos pedaços. 

Novamente, ao concluir essa tarefa, agora preenchendo a segunda placa, Sd ajusta suas 

luvas e respinga nos pedaços de frango da placa o tempero que escorre delas. Dessa vez, 

ao carregar a placa, ele não mais segura nas arestas diagonais, e sim nas laterais da placa 

(figura 9).  

 

Figura 9. Cozinheiro Sd segurando placa nas laterais. 

 

Desta vez, com o forno vazio, Sd põe a placa na grelha de cima e não na de 

baixo (figura 10), como fizera anteriormente. Sua justificativa na autoconfrontação 

simples é que na grelha da parte de baixo do forno assa mais rápido, o que faz com que 

o frango fique pregado na placa. No momento de introduzir a placa dentro do forno, ele 

inicia em uma direção, tenta mudar para outra direção, virando o lado da placa, mas 

desiste e finaliza introduzindo-a na direção inicial.  

Com a ajuda de um auxiliar de cozinha, Sd transporta o caixote do recinto 

climatizado do Preparo Prévio para o de Confecção, onde se faz cocção, despejando 

todo o conteúdo do caixote, isto é, pedaços de frango e tempero líquido, no caldeirão, 
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que funciona como uma panela de pressão (figura 11). A partir desse momento, ele não 

usa mais as luvas descartáveis. 

 

Figura 10. Cozinheiro Sd pondo a placa na grelha de cima do forno. 

 

 

Figura 11. Cozinheiro Sd e auxiliar despejando conteúdo do caixote no 

caldeirão. 

 

No entanto, após o despejo, Sd verifica que resta um pedaço de frango no 

caixote, o que o faz retirá-lo com a mão e pô-lo no caldeirão. Ao terminar essa 

atividade, inicia o transporte do segundo caixote, juntamente com a ajuda do mesmo 

auxiliar. Entretanto, dessa vez o despejo consegue ser completo, não restando nenhum 
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pedaço de frango no caixote. O que Sd fez de diferente da primeira vez foi que, ao 

despejar o conteúdo do caixote no caldeirão, apoiou uma das mãos no fundo do caixote, 

enquanto a outra estava segurando uma das margens (figura 12). No despejo do 

primeiro caixote, ele não segurou uma das mãos no fundo, mas na lateral do caixote 

(rever figura 11), diferentemente do auxiliar, que em ambos os despejos segurou no 

fundo do caixote e na margem. No início do segundo despejo, Sd segura as margens do 

caixote com ambas as mão, transferindo uma delas para o fundo do caixote no decorrer 

do aumento do ângulo de rotação. É perceptível que esse movimento de apoiar uma das 

mãos no fundo do caixote - enquanto a outra segura uma das margens - possibilitou um 

domínio maior do utensílio, o que permitiu que Sd e o auxiliar virassem o caixote num 

ângulo tal que não restasse nenhum conteúdo dentro dele.      

 

Figura 12. Cozinheiro Sd e auxiliar segurando caixote no fundo e 

 na margem. 

 

Após um dos auxiliares lavar um utensílio designado de pá para caldeirão, Sd o 

utiliza para misturar o conteúdo que foi despejado dentro do caldeirão, fazendo 

movimentos circulares em sentido horário e anti-horário (figura 13). Em seguida, 

utilizando fósforo, acende o fogo embaixo do caldeirão (figura 14) e despeja cinco 
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pacotes de colorau, cada um com cem gramas, que foram abertos por um auxiliar, 

misturando novamente o conteúdo. 

 

 

Figura 13. Cozinheiro Sd utilizando a pá para misturar conteúdo  

do caldeirão. 

 

 

Figura 14. Cozinheiro Sd acendendo o fogo do caldeirão. 

 

Após fechar a tampa do caldeirão, Sd põe a pá em cima dela, diferentemente dos 

auxiliares, que penduram a pá em local específico (conforme ressalte com elipse de 

linha preta na figura 15 abaixo).  
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Figura 15. Cozinheiro Sd pondo a pá em cima do caldeirão. 

 

Em seguida, Sd retira a tampa de uma panela que está no fogão industrial, 

preenchida por conteúdo quente, e pede ajuda ao auxiliar para transportá-la para outro 

local. Como a panela está quente, Sd utiliza um pano como isolante térmico para 

segurar uma das suas alças e entrega outro pano para o auxiliar fazer o mesmo com a 

outra alça. Assim, eles transportam a panela para uma pia (figura 16). Em seguida, vão a 

outro recinto e trazem juntos um liquidificador industrial. Sd tenta ligá-lo na tomada, 

mas não consegue, pois o fio do liquidificador não alcança a tomada que está acima da 

pia, mesmo após ele aproximar o liquidificador da pia. Assim, ele passa para outra 

tarefa, que é limpar o liquidificador, utilizando uma “poncheira” – uma espécie de jarra 

de aço – que lhe é entregue pelo auxiliar, a qual ele preenche de água filtrada e derrama 

dentro do liquidificador, passando a mão na parte interna do mesmo. Em seguida, 

sacoleja o liquidificador e despeja a água de dentro dele na poncheira, que é utilizada 

como meio para despejar a água na pia. Essa mesma poncheira será utilizada também 

para transpor o conteúdo da panela para o liquidificador, mesmo sem ter sido lavada 

após o uso anterior já citado. 
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Figura 16. Cozinheiro Sd transpondo panela quente junto com auxiliar. 

 

Juntos, Sd e o auxiliar conseguem ligar o liquidificado na tomada, pois, 

enquanto um aproxima o liquidificador, o outro estica o fio e pluga-o na tomada. Em 

seguida, Sd transpõe o conteúdo da panela, constituído por verduras cozidas, para o 

liquidificador, usando a poncheira. Posteriormente, ele troca a poncheira por uma 

peneira de plástico, utilizando-a também como meio de transporte do conteúdo da 

panela para o liquidificador. Quando indagado, na ACSSd, pelo motivo da troca de 

utensílio, Sd informou ser devido ao equilíbrio que deve haver entre líquidos e sólidos, 

para não ocorrer excesso de líquido. Assim, enquanto a poncheira transporta líquidos e 

sólidos juntos, a peneira serve para equilibrar, transpondo apenas os sólidos.   

Após a transposição de certa quantidade de conteúdo da panela para o 

liquidificador, Sd liga-o e observa sua dinâmica de funcionamento junto com o auxiliar, 

o qual faz um gesto apontando para a panela, ao que Sd retorna a transpor o conteúdo, 

utilizando três vezes a poncheira. Em seguida, observa novamente a trituração do 

conteúdo no liquidificador junto com o auxiliar, que pega uma cuba de alumínio e 

segura-a enquanto Sd despeja o conteúdo do liquidificador nela. A posição demonstra 
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desconforto para o auxiliar (figura 17),  além do vapor quente que emana do conteúdo. 

É perceptível que o auxiliar usa um relógio no pulso esquerdo, o que contraria a 

orientação de higiene pessoal do Regulamento Técnico de Boas Práticas em Segurança 

Alimentar nas Organizações Militares (Brasil, 2005), no item IV do Art. 20, que indica 

a não utilização de adornos, tais como colares, pulseiras ou fitas, brincos, relógio e 

anéis, alianças. Apesar dos cozinheiros Sd e Cb serem casados, eles não utilizam aliança 

durante a manipulação de alimentos.  

 

Figura 17. Auxiliar de cozinha segurando uma cuba. 

 

Após a cuba ser preenchida com o molho de tomate - composto basicamente por 

tomate, alho e cebola -, este é misturado por Sd aos pedaços de frango que estão 

cozinhando no caldeirão. O auxiliar retira a pá de cima do caldeirão e pendura-a 

lateralmente em local apropriado, para que Sd levante a tampa e despeje o molho no 

caldeirão. Assim, Sd retira a pá de seu local para utilizá-la na mistura do molho e, ao 

final, coloca-a novamente em cima da tampa do caldeirão, como já fizera anteriormente. 

Em seguida, ele retoma sua atividade de transpor o conteúdo da panela para o 

liquidificador, utilizando alternadamente a peneira e a poncheira. O auxiliar ajuda-o, 

inclinando a panela para facilitar a transposição do molho restante (figura 18).  
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Figura 18. Auxiliar de cozinha inclinando panela para facilitar a 

transposição do molho pelo cozinheiro Sd. 

 

No momento de despejar o molho de tomate do liquidificador para a cuba, nota-

se que o auxiliar que a segura muda de posição em relação ao mesmo procedimento que 

fizera anteriormente, encontrando uma menos desconfortável (figura 19). Em seguida, 

Sd mistura novamente esse molho com os pedaços de frango do caldeirão, repetindo a 

mesma ação de por a pá em cima da tampa do caldeirão ao terminar. Posteriormente, 

acrescenta molhos industrializados, como o molho inglês e o molho de pimenta, 

misturando-os também com a pá, a qual deixa novamente em cima da tampa do 

caldeirão, mesmo tendo que equilibrar a pá toda vez que procede assim, uma vez que a 

tampa do caldeirão não é plana. 

Após deixar os pedaços de frango cozinhando no caldeirão junto com os molhos, 

Sd segue para o recinto refrigerado, onde realiza a atividade de descascar e cortar 

legumes. Ele utiliza duas panelas: uma contém os legumes e a outra contém água. Na 

primeira, ele descasca os legumes, colocando-os em seguida na panela com água (figura 

16). Inicialmente ele usa faca para descascar a primeira cenoura, mas logo pede ao 

auxiliar o descascador de legumes, o qual utiliza por todo o decorrer dessa atividade. A 
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faca é utilizada posteriormente para cortar os legumes. Ele os descasca na seguinte 

ordem: cenouras, batatas e chuchus. Antes de descascar a cenoura, ele a corta 

transversalmente ao meio, dividindo-a em dois pedaços, e corta também suas 

extremidades.  

É notório o aumento da rapidez ao usar o descascador de legumes, comparando-

o com o uso da faca. Com esta, Sd descasca a metade da cenoura em 31 segundos, 

enquanto que com o descascador ele gasta apenas 10 segundos para a outra metade. O 

sentido em que ele gira os legumes para descascá-los é para a esquerda, girando-os no 

sentido inverso – para a direita – para descascar as extremidades. Após descascar os 

chuchus, partiu cada um transversalmente ao meio, dividindo-o em duas metades, 

partindo em seguida longitudinalmente uma metade, da qual retira o “miolo” do chuchu.     

 

 

Figura 19. Auxiliar de cozinha agachado para segurar a cuba. 
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Figura 20. Cozinheiro Sd descascando legumes. 

 

Ao terminar de descascar os legumes, Sd entrega a panela com as cascas para o 

auxiliar, que entrega-lhe a tábua de cortar legumes. Ele leva a panela com os legumes 

submersos em água para a pia, onde despeja essa água e enche novamente a panela com 

água. Em seguida, começa o corte dos legumes na tábua, colocando-os em seguida em 

uma panela vazia trazida pelo auxiliar. Sd corta os legumes na mesma sequência em que 

foram descascados: primeiro as cenouras, depois as batatas e por último os chuchus.  

Ele corta todas as cenouras da mesma forma, variando apenas na quantidade de 

cortes de acordo com o tamanho delas. Por exemplo, se a cenoura for maior, há mais 

pedaços cortados do que uma cenoura menor. Houve uma falha no corte da última 

cenoura, que iniciou sendo cortada longitudinalmente, mas a faca escorregou para a 

lateral e não finalizou o corte esperado, ficando uma tira da cenoura com formato 

diferente da outra. No entanto, Sd soluciona a situação, cortando a tira mais fina em 

pedaços maiores e a mais grossa, em pedaços menores, para uniformizar todos os 

pedaços. 

 As batatas também são cortadas no mesmo formato que as cenouras, mas de 

modo mais suave e mais ágil, tendo em vista não serem rijas como as cenouras. O 
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tempo mínimo e máximo que Sd gastou cortando esses legumes foi 28 e 43 segundos 

para as cenouras, e 20 e 30 segundos para as batatas. No entanto, houve uma única 

batata com um tipo de corte diferente, o qual durou 15 segundos. Ela foi a penúltima, 

mas, apesar da agilidade, o seu tipo de corte não se estendeu à última. Os chuchus em 

geral também são cortados no mesmo formato padrão das cenouras e batatas, com 

discretas variações. 

Ao finalizar o corte dos legumes, Sd preenche de água a panela que os comporta 

até a altura necessária para cobri-los. Em seguida, despeja todo o conteúdo dessa panela 

no caldeirão onde está cozinhando os pedaços de frango. Um detalhe a ser notado nesse 

momento é que a pá do caldeirão encontra-se pendurada em seu local específico (figura 

21), iniciativa esta feita por outra pessoa que não Sd. Ele retira a pá de seu local para 

misturar os legumes no caldeirão, mas não a recoloca lá, pondo-a em cima da tampa do 

caldeirão, como procedeu em todos os outros momentos anteriores.  

 

Figura 21. Cozinheiro Sd despejando conteúdo no caldeirão 

e pá disposta em local específico. 

 

Posteriormente, após o cozimento do frango, Sd usa a pá - que se encontra mais 

uma vez em seu local apropriado – para mexê-lo no caldeirão. No entanto, depois do 
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uso, ele persiste em pôr a pá em cima do caldeirão, não a recolocando no lugar onde a 

encontrou. Neste momento ele não usa mais o avental. Com a ajuda de um auxiliar, Sd 

transpõe os pedaços de frango cozido do caldeirão para a cuba, utilizando uma concha 

industrial (figura 22). Inicialmente, ele usa apenas a mão direita para manusear a 

concha. Depois, manuseia com ambas as mãos simultaneamente e finaliza usando 

apenas a esquerda. Segundo ele expõe adiante, na autoconfrontação simples, esse 

revezamento é devido ao cansaço no braço causado pelo movimento. Sd equilibra a 

transposição do conteúdo para a cuba, incluindo às vezes o caldo junto com o frango, e 

às vezes escorrendo o caldo no caldeirão para retirar apenas o frango. Segundo explica, 

ele preenche a cuba primeiro com os pedaços de frango e só depois com um pouco de 

caldo porque juntos encheria rápido demais.  

 

Figura 22. Cozinheiro Sd sem avental, transpondo o frango do 

caldeirão para a cuba junto com auxiliar. 

 

Por fim, Sd abre o forno para ver se o frango assado está pronto. Para verificar 

melhor, ele põe luvas térmicas e puxa a placa para fora do forno, girando-a para 

observar os pedaços de frango de toda a sua extensão (figura 23). No entanto, ainda 

espera um tempo antes de considerá-los pronto.  
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Figura 23. Cozinheiro Sd utilizando luvas para verificar se o frango assado está 

no ponto. 

 

4.2.1.2. Procedimentos e gestos profissionais do cozinheiro Cb 

O cozinheiro cabo, denominado aqui como Cb, usa o mesmo uniforme do 

cozinheiro Sd, composto por vestuário branco, isto é, calça, cinto, camiseta meia-manga 

– com inscrição das iniciais da graduação e o seu primeiro nome -, botas e touca de 

plástico. Ele utiliza avental durante toda a sua atividade videografada, diferentemente da 

luva, que não é usada em nenhuma das suas atividades. Ele inicia sua atividade no 

recinto de pré-preparo, onde faz o descasque de legumes, utilizando a faca. Ele lava a 

primeira batata e, enquanto a descasca, deixa a torneira ligada por alguns segundos, 

pondo em seguida uma panela para encher de água pela metade, enquanto descasca 

outra batata. Ele vai pondo as batatas descascadas nessa panela.  

Ao finalizar o descasque, Cb inicia o fatiamento das batatas, cortando a primeira 

em cinco fatias. As duas primeiras são cortadas separadamente em formato de pequenos 

cubos, enquanto as três últimas fatias são cortadas simultaneamente, uma em cima da 

outra. Tal mudança de procedimento reflete perceptivelmente na economia de tempo. 
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Com a segunda batata, ele procede de modo semelhante: fatia em quatro pedaços, corta 

separadamente em pequenos cubos os dois primeiros e corta simultaneamente os dois 

últimos. No entanto, Cb modifica a forma como usa a faca para cortar as fatias da batata 

em cubos, utilizando agora a ponta da faca (figura 24a) e não o centro dela (figura 24b), 

como fizera anteriormente.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Cozinheiro Cb cortando batata com a ponta da faca (a) e 

com o centro da lâmina da faca (b). 

 

Já na terceira batata, ele a fatia em quatro pedaços, corta simultaneamente os três 

primeiro em cubos, com o centro da faca, e corta separadamente o último pedaço, 

usando a ponta da faca. A quarta batata, ele fatia de maneira diferente das outras, pois 

corta as extremidades em suas mãos e não na tábua, como fizera até então. A quinta e a 

sexta batata são fatiadas de maneira semelhante à terceira. Após fatiar a sétima batata 

em quatro pedaços, corta o primeiro em cubos, seguido dos dois do meio 

simultaneamente, e, por fim, o último pedaço. Já com a oitava batata, ele corta 

simultaneamente as duas primeiras fatias e depois as duas últimas. Na nona, ele corta 

separadamente a primeira e a segunda fatia, mas as duas últimas são cortadas juntas. Já 

com a décima batata, ele faz o inverso, corta simultaneamente as duas primeiras fatias e 

 

24a 

 

24b 
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separadamente as outras duas. Da última batata, ele corta simultaneamente as três 

primeiras fatias e em seguida as duas últimas. 

Enfim, nessa atividade de fatiamento das batatas nota-se que Cb alterna o corte 

entre a ponta e o centro da faca, variando também na forma de fatiá-las. Constantemente 

ele vai pondo os pedaços já cortados em uma bandeja, evitando que se acumulem na 

tábua de corte. Ao término dessa tarefa, Cb lava com água os utensílios utilizados: a 

faca, a tábua de corte, a panela e a bandeja. Em seguida, lava as batatas fatiadas, pondo-

as na panela, a qual enche de água até cobri-las, para em seguida derramá-la. Feito isto, 

ele transfere as batatas para uma panela que já está com água no fogão, na qual 

acrescenta sal antes de pô-las.  Em seguida, ele fala algo para o cozinheiro Sd - que está 

no fogão mexendo o conteúdo de uma panela -, solicitando-lhe não deixar a batata 

cozinhar muito, segundo revela Cb na autoconfrontação simples. Nesse momento, nota-

se que Sd encontra-se sem avental, bem como a maior parte dos auxiliares que circulam 

pelo setor de cocção, o que está condizente com a determinação do Regulamento 

Técnico de Boas Práticas em Segurança Alimentar nas Organizações Militares (2005) 

de restringir o uso de avental plástico às atividades onde há grande quantidade de água, 

não devendo ser utilizado próximo ao calor.  

Utilizando dois panos como isolantes térmicos de proteção para as mãos, Cb 

desloca uma panela com ovos em água fervente do fogão para a pia (figura 25), onde 

lava com água um escorredor, no qual despeja o conteúdo da panela, utilizando agora 

apenas um pano em uma das mãos (figura 26). Após escorrer a água, restam os ovos, 

que são colocados em uma vasilha com água natural, para arrefecê-los.  
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Figura 25. Cozinheiro Cb utilizando panos para deslocar panela com 

água fervente. 

 

 
 

Figura 26. Cozinheiro Cb despejando água fervente com ovos em 

escorredor. 

 

Antes de continuar sua atividade na pia, Cb a limpa, retirando as cascas de batata 

e lavando a pia com água. Em seguida, corta as raízes do coentro antes de lavá-lo, pois 

tal parte não é utilizada. Após picá-lo, retira algumas folhas dos pés de alface e lava-as 

em água corrente. Novamente limpa a pia, retirando as folhas que não serviram. As 

folhas escolhidas e lavadas são postas em uma solução de água com vinagre. No 

entanto, Cb interrompe essa atividade para ir ao recinto de cozimento verificar se a 



104 
 

batata está no ponto. Ele retira a tampa da panela com uma colher (figura 27), mexe o 

conteúdo, prova a batata cozida e desliga o fogo. Em seguida, transpõe essa panela 

quente para a pia - utilizando mais uma vez panos para segurar as alças -, onde utiliza o 

escorredor para separar as batatas cozidas da água fervente. Então, lava as batatas com 

água corrente e põe-nas em uma vasilha.  

 

Figura 27. Cozinheiro Cb levantando tampa da panela com colher (indicada por 

seta preta). 

 

Em seguida, Cb retoma a atividade que havia interrompido: lavar as folhas de 

alface em água corrente e pô-las em solução de água com vinagre. Após lavar a tábua de 

legumes e a faca, retira as folhas de alface da solução, lava-as em água corrente 

novamente e as separa em dois blocos. No primeiro, as alfaces são postas uma em cima 

da outra, enroladas sobre si mesmas e cortadas transversalmente. As outras são 

conservadas inteiras, para serem postas mais adiante como primeiro elemento da salada 

que será montada em uma travessa. 

Posteriormente, Cb lava os pimentões, a tábua de legumes e despeja a solução da 

vasilha, enchendo-a novamente com água e vinagre. Ele parte os pimentões ao meio, 

retira as sementes internas e põe-nos na solução de água e vinagre. Em seguida, também 

lava os tomates antes de colocá-los na solução. Na vez das cebolas, elas primeiro são 
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descascadas, lavando-se antes a faca utilizada, para então serem lavadas e postas na 

solução. Já as beterrabas são lavadas antes, durante e após o descasque. Inclusive a 

torneira é deixada aberta durante todo esse procedimento com elas, desperdiçando 

bastante água. No caso da cenoura e do repolho, eles são lavados antes e após o 

descasque. Estes três últimos – beterraba, cenoura e repolho – não são postos na 

solução. Ao finalizar essa atividade, novamente Cb limpa a pia, retirando as cascas e 

lavando-a com água.  

Após lavados e/ou descascados, os legumes e verduras passam agora por 

transformações físicas em seu formato. A cenoura é ralada em utensílio específico, mas 

não completamente, ficando uma parte sua conservada. A tábua e o ralador de legumes 

são lavados antes e após serem utilizados para ralar a beterraba. A cebola é lavada após 

ser retirada da solução de água e vinagre, sendo também lavada a faca que será 

utilizada. A cebola é cortada ao meio, e cada banda é cortada transversalmente em tiras, 

as quais são misturadas entre si de forma a ficarem soltas e despregadas umas das 

outras. O repolho é cortado ao meio, sendo uma banda ralada e a outra conservada.  

A tábua e o ralador de legumes são lavados em seguida, antes do próximo uso. 

Após ser retirado da solução, o pimentão não é lavado. Cada metade sua é fatiada de 

maneira diversa: a primeira é cortada cuidadosamente em tiras finas, sendo algumas 

selecionadas e outras deixadas para serem recortadas com a segunda metade, a qual é 

fatiada em pedaços menores, menos requintados. O tomate também não é lavado depois 

de retirado da solução de água e vinagre.  Cb corta a pele do tomate e faz com ela uma 

arrumação em formato de flor, inclusive fazendo questão de mostrar para a câmera sua 

criação. Em seguida, corta outro tomate ao meio, retira seu conteúdo interno e lava o 

restante, fatiando-o em tiras. Depois disso, Cb pega uma maçã, olha para ela durante 

alguns segundos, lava-a, parte-a ao meio e corta cada banda em tiras, restando apenas a 
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parte central, que é descartada. Em seguida limpa a pia, retirando as sobras que estão 

nela, e lava suas mãos. 

Agora Cb parte para outra atividade, descascar os ovos cozidos, que estão há um 

tempo submersos em água natural. Após descascá-los, lava-os em água corrente. Em 

seguida, utilizando a própria faca, abre duas latas, uma de milho verde e outra de 

ervilha. Após despejar o líquido delas, observa internamente uma e preenche-a de água, 

ao que sacode a lata para então derramar a água posta. Em seguida, lava as mãos, a 

tábua de legumes, a faca e a pia antes de abrir o vidro de azeitonas e despejar seu 

líquido. Após isso, lava novamente as mãos, a faca e agora uma travessa de inox, onde 

será montada a salada. 

Cb transfere-se da pia para uma bancada, levando junto seu material de trabalho, 

e inicia a montagem da salada, arrumando na travessa as verduras e os legumes 

preparados por ele. Primeiro ele mistura em uma cuba as cebolas às batatas cozidas, 

recheando-as com maionese e ervilhas. Na travessa, arruma as folhas de alface inteiras 

ao seu redor (figura 28), para então pôr no centro a mistura referida acima (figura 29). A 

cenoura e a beterraba raladas são postas em cima das alfaces, ao lado das batatas (figura 

30). Cb lava as mãos antes de continuar a montagem, pondo agora o repolho ralado nos 

espaços entre as cenouras e as beterrabas (figura 31). A flor montada com a pele de 

tomate é posta no centro da travessa (figura 32). As alfaces cortadas são postas nos 

espaços entre as hortaliças raladas (figura 33). Novamente Cb lava as mãos, agora antes 

de arrumar as azeitonas na salada, ao redor das batatas. Ele divide cada ovo cozido em 

quatro partes, cortando-o ao meio, e cada metade, ao meio novamente. Ele desiste de 

cortar um dos ovos que pegou e troca-o por outro. Os ovos são postos em diversos 

locais da salada (figura 34). Para finalizar a montagem da salada, Cb põe algumas fatias 

de tomate ao redor da flor de pele de tomate. O resultado final é o que mostra a figura 
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35. Os legumes e verduras que sobraram são utilizados em outra salada, conforme 

informa o cozinheiro Cb. 

  
Figura 28. Cozinheiro Cb arrumando 

folhas de alface em travessa. 

Figura 29. Cozinheiro Cb arrumando 

mistura de batata cozida com cebola. 

maionese e ervilha. 

  
Figura 30. Cozinheiro Cb arrumando 

cenoura e beterraba raladas. 

Figura 31. Cozinheiro Cb arrumando 

repolho ralado. 

  
Figura 32. Cozinheiro Cb arrumando 

flor montada com pele de tomate. 

 

Figura 33. Cozinheiro Cb arrumando 

alfaces cortadas. 
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Figura 34. Cozinheiro Cb arrumando 

ovos na salada. 

Figura 35. Salada montada pelo 

cozinheiro Cb. 

 

 

 

4.2.2. A etapa de autoconfrontação simples 

 

Essa etapa dispõe de um contexto em que o sujeito exerce o papel de observador 

exterior de sua atividade na presença de um pesquisador. Na autoconfrontação simples, 

a clínica da atividade atinge a sua primeira meta: coletar resultados sobre aquilo que os 

membros de um coletivo fazem em relação à tarefa prescrita, bem como o que eles não 

fazem – mas poderiam ter feito. Essa história coletiva fornece assistência ao participante 

na sua auto-observação, quando ele dialoga com ela ao fazer a análise do seu material 

videografado, momento no qual ele comenta ou justifica ao pesquisador determinadas 

maneiras do seu fazer profissional registrados em vídeo (Clot, 2010).  

A fala de cada sujeito pertence a uma autoria sempre coletiva, tendo em vista 

que a ação do trabalhador realiza-se por meio da interlocução com um patrimônio 

construído coletivamente para dar suporte a essa ação (Clot, 2006). Não obstante, cabe a 

este trabalhador eventualmente discrepar deste coletivo, especificando-se criativamente, 

ou correndo o risco da contravenção. Tal dinâmica do coletivo e do individual servirá 

como um dos parâmetros de análise relevantes para as análises que se seguirão. 
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4.2.2.1. Autoconfrontação simples do cozinheiro Sd (ACSSd) 

 

O cozinheiro Sd trabalha há seis anos na cozinha do rancho, onde iniciou como 

auxiliar de cozinheiro, como declara abaixo, ao responder às perguntas feitas pela 

pesquisadora após a visualização do seu vídeo contendo sua atividade de trabalho. 

Extrato nº 1: o ingresso de Sd no ofício de cozinheiro. 

260.   P Há quanto tempo você está trabalhando na área? 

261.   Sd Há seis anos. 

262.   P Há seis anos, certo. E como é que você aprendeu o ofício? 

263.   Sd No dia a dia. 

264.   P No dia a dia? 

265.   Sd Isso. 

266.   P Com os outros? 

267.   Sd Isso, com os outros. 

268.   P E no início você fazia mais o quê? Qual era a diferença... 

269.   Sd No início eu era auxiliar de cozinheiro. 

270.   P Sim. 

271.   Sd Aí com o tempo a gente vai aprendendo aos poucos né? O 

cozinheiro vai ensinando, aí a gente vai aprendendo. 

272.   P Certo. O que é que você fazia de diferente como auxiliar que agora 

como cozinheiro você não faz? O que é que um auxiliar faz de 

diferente de um cozinheiro? 

273.   Sd O auxiliar ele... Por exemplo, ele... O cozinheiro prepara a comida, 

ele tira a comida, entendeu? Já tá pronto, ele faz só tirar a comida, 

lava as panela. Prepara... O cozinheiro precisa de alguma coisa, aí 

pede pra ele preparar, uma verdura, pede pra ele cortar. Essas 

coisas assim. 

274.   P Essa parte é do auxiliar? 

275.   Sd Isso, é do auxiliar. 

276.   P E a parte do cozinheiro é mais... 

277.   Sd É mais na prática, preparar a comida, entendeu? 

278.   P Preparar a comida. 

279.   Sd Isso. Fazer o feijão, arroz, essas coisas, carne, entendeu? Deixar 

tudo pronto já. 

280.   P Deixar tudo pronto, é o cozinheiro que faz essa parte? 

281.   Sd Isso. 

 

Sd declara ter aprendido o ofício gradativamente no dia a dia, a partir dos 

ensinamentos do cozinheiro. Essa forma de aprendizagem via tutoria/imitação na 

própria cozinha é prescrita pela organização militar, pois o Regulamento Interno e dos 



110 
 

Serviços Gerais declara que “o cozinheiro é auxiliado por soldados auxiliares do rancho, 

designados para aprendizagem dessa qualificação” (RISG, p.29). Essa é uma das 

características de um ofício: a transmissão dos saberes do mestre para o aprendiz dentro 

da oficina. A primeira definição do dicionário para a palavra ofício é “ocupação manual 

ou mecânica a qual supõe certo grau de habilidade e que é útil ou necessária à 

sociedade” (Ferreira, 1999). Nesse mesmo sentido, Freidson (1996) detalha que o ofício 

embasa-se primordialmente na experiência, utilizando, sobretudo, conhecimentos 

práticos. Tal autor explica que é um tipo de especialização por compreender um 

conjunto de tarefas desempenhadas por membros do mesmo ofício. Como exemplo de 

um conjunto de tarefas não-especializado, ele cita a ampla variedade de tarefas que 

qualquer pessoa normal de uma sociedade industrial pode executar, sem preparação 

adicional, pois se baseia apenas no conhecimento cotidiano que se aprende em casa, na 

comunidade e na escola. Assim, a atividade que requer treinamento prolongado é 

chamada de “qualificada”, categoria na qual se encontra o ofício.  

De acordo com Vigotski (2001), os conceitos cotidianos ou espontâneos 

originam-se a partir do confronto com as situações concretas do dia a dia, por meio da 

observação, manipulação e vivências. De forma semelhante, Sd declara ter aprendido o 

ofício de cozinheiro: “No início eu era auxiliar de cozinheiro (...) Aí com o tempo a gente 

vai aprendendo aos poucos né? O cozinheiro vai ensinando, aí a gente vai aprendendo”. O 

saber prático do ofício de cozinheiro exige tempo para ser assimilado, pois é necessário 

vivenciar a experiência das atividades de trabalho.  

Apesar de cozinheiros e auxiliares de cozinha trabalharem juntos e dividirem o 

mesmo espaço, Sd expõe a demarcação que os separa. Enquanto o cozinheiro fica 

responsável por preparar a comida, como, por exemplo, fazer arroz, feijão, carne etc., o 

auxiliar detém-se mais nas atividades de suporte ao cozinheiro, tais como cortar 
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verduras, retirar a comida pronta, lavar os utensílios etc. Tal auxílio ao cozinheiro é 

previsto pelo Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (Brasil, 2003): “O cozinheiro 

é auxiliado por soldados auxiliares do rancho, designados para aprendizagem dessa 

qualificação.” (p.33). 

Os cozinheiros-militares participantes desta pesquisa preparam diariamente as 

refeições seguindo o cardápio que é elaborado semanalmente pelo chefe do setor. Eles 

não têm participação na elaboração do cardápio, como segue abaixo, no extrato 

referente ao trecho do vídeo em que Sd põe as porções de frango na assadeira que irá 

para o forno. 

Extrato nº 2:  a prescrição do cardápio. 

37. P Como é que você sabe que o prato do dia era esse daí (frango) pra 

ser feito? 

38. Sd É porque no... Quer responder? (pergunta ao chefe que se encontra 

no recinto) 

39. CH Eu posso explicar. Tem um cardápio né? Por semana tem um 

cardápio aqui, cada dia eles seguem o cardápio da semana. Aí 

geralmente como a gente recebe carne, frango, peixe e porco, só que 

peixe e porco em poucas quantidades, no final de semana como 

almoça menos gente, a gente procura colocar o peixe e porco 

quando tem menos gente. Na semana, um dia geralmente é carne, no 

outro dia é frango, um dia é carne, um dia é frango, aí só varia o 

tipo, que é assado, guisado, no molho, desfiado. 

40. P E quem prepara esse cardápio? 

41. CH Sou eu. E o menino aqui do rancho aqui, o sargento fulano
18

. Aí ele 

prepara, trás, eu assino, e na outra semana é executado. 

 

De acordo com o RISG (Brasil, 2003), compete ao cozinheiro confeccionar as 

dietas previstas e cumprir rigorosamente o cardápio do dia, não devendo ser alterado 

sem autorização da chefia, caso haja necessidade. Em conformidade ao referido 

regulamento, o chefe do rancho declara, nas falas 39 e 41, que a elaboração do cardápio 

é de sua responsabilidade, juntamente com um sargento, ficando sob a responsabilidade 

                                                             
18

 O nome real foi modificado para manter a privacidade das pessoas. 
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dos cozinheiros seguir a cada dia o cardápio da semana. No dia em que o trabalho de Sd 

foi filmado, numa terça-feira, suas atividades focaram a confecção do frango ao molho e 

do frango assado, previstos para o cardápio do dia.  

O saber cotidiano permea constantemente a atividade de Sd, demonstrando-se 

imprescindível para a realização do seu trabalho, como segue no trecho abaixo, 

referente à cena em que Sd, após colocar as porções de frango no caldeirão, acende o 

fogo dele e acrescenta colorau ao frango, misturando-os com a pá industrial (conforme 

figuras 13 e 14). 

Extrato nº 3: os saberes em prática. 

46. P Nesse caldeirão, antes de você jogar o frango, não tinha nada nele? 

 47. Sd Não. Tava limpo pra botar. 

 48. P Só tá aí (no caldeirão) o frango e o caldo? 

 49. Sd Isso. 

50. P Isso aí (referindo-se ao fósforo) é pra acender o fogo? 

 51. Sd É pra acender. Isso é uma panela de pressão. A gente tem que 

colocar água nela aqui ó (aponta para o vídeo, mostrando onde se 

põe água no caldeirão). 

52. P Coloca água nela se quiser colocar? 

 53. Sd Tem que colocar senão ela explode.  

 54. P Ah você coloca senão ela explode. E aquela regulagem em que você 

mexeu, aquela parte é de quê? É pra aumentar o fogo ou diminuir? 

55. Sd Isso, é. Embaixo você tá falando né? 

 56. P É, embaixo. Como é que você sabe a quantidade de colorau 

suficiente para essa quantidade de frango? 

 57. Sd A gente... A quantidade certa é um pacote entendeu? 

 58. P Sim. 

59. Sd Mas como esse colorau aqui ele é muito fraco, a gente quando vem 

aqui, a gente conhece quando o colorau é bom, quando não é, 

entendeu? Aí esse daqui ele é muito fraco, aí a gente coloca um 

pacote desse todinho. Aí quando o colorau é forte, a gente coloca no 

máximo seis. 

60. P Sei... Mas um pacote desse todinho o quê? Você colocou aí uns três 

ou quatro. 

 61. Sd Não, eu coloquei mais. 

 62. P Ah um pacote que você fala é um pacote completo, que vem 

quantos? 

 63. Sd Com dez. No caso eles vêm um de boa qualidade, outro de mal 

qualidade. 

 64. P E como é que você sabe se é de boa ou má qualidade? 

 65. Sd Pela marca. 



113 
 

66. CH Textura. Se ele for muito fino, é ruim, se for mais grosso, é melhor. 

67. Sd É, também. 

68 P Como é que você sabe depois se o frango ficou bom ou não? 

 69 Sd A gente olha ali, por exemplo, desse... Desse tempo aí, quando passa 

mais ou menos 40 minutos, a gente dá outra mexida, aí olha 

entendeu? 

 70 P Mas você olha o quê? O frango? 

71 Sd Não, a gente pega um pedaço e prova. 

 72 P E prova. Sim. 

73 Sd Isso. 

 

Nesse trecho, Sd evidencia alguns saberes cotidianos que são utilizados pelo seu 

coletivo de trabalho, referentes tanto ao uso de equipamentos como à manipulação de 

ingredientes. Nas falas 51 e 53, ele expõe a necessidade de pôr água na panela de 

pressão industrial para ela não explodir: “A gente tem que colocar água nela aqui ó (...) 

Tem que colocar senão ela explode”. Referindo-se ao seu coletivo de trabalho, Sd diz “a 

gente”. Quando ele menciona apenas a necessidade de colocar água na panela de 

pressão, não explicando por que se faz necessário esse procedimento, percebeu-se que 

havia aí uma parte subentendida da atividade, a qual estava evidente para ele, mas não 

para o interlocutor não familiarizado com a atividade. Assim, foi preciso perguntá-lo: 

“Coloca água nela se quiser colocar?” (fala 52). Ao que ele expressou o subentendido: 

“Tem que colocar senão ela explode” (fala 53).  

O critério empregado por Sd para saber a quantidade de colorau necessária é 

baseado em sua textura, isto é, se ele é fino (“fraco”) ou grosso (“forte”). Os mais 

grossos são melhores que os mais finos, pois rendem mais, uma vez que demandam uma 

menor quantidade, como, por exemplo, seis pacotes de colorau “bom” são equivalentes 

a dez pacotes de colorau “ruim”. Segundo Sd, o reconhecimento prévio de um colorau 

de boa ou má qualidade se dá por meio da sua marca (65).  

Em relação à quantidade de colorau utilizada para a quantidade de frango 

manipulada, há uma incoerência entre o discurso de Sd e sua prática. Ele informa que a 
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quantidade de colorau que deve ser utilizada, quando ele é fraco, são dez pacotes (falas 

57 e 59), o que equivale a 1 quilo, já que cada pacote de colorau tem cem gramas. No 

entanto, apesar de Sd considerar fraco o colorau que estava utilizando (59), ele usou 

apenas cinco pacotes, isto é, quinhentos gramas, metade do que deveria ser empregado. 

Nas falas 69 e 71, Sd expõe o modo como verifica o resultado do seu trabalho, 

para conferir se ficou bom ou não: após um tempo determinado, ele mexe novamente o 

frango e prova-o. 

O trecho abaixo foi extraído da discussão da cena em que Sd retira as porções de 

frango do recipiente plástico – chamado de caixote - e as organiza na assadeira de metal 

- chamada de placa -, conforme mostra a figura 1, disposta anteriormente. 

Extrato nº 4: os impedimentos à atividade e as soluções. 

7. P Vocês temperam com o quê esse frango? 

8. Sd Isso aí é... Depende né? Quando têm assim vários temperos, a gente 

coloca. Aí no caso aqui a gente tá colocando só um pouquinho de 

alho, sal e um pouquinho de colorau. Mas quando tem mais alguma 

coisa, por exemplo, cuminho, pimenta do reino, essas coisas, aí 

também acrescenta. 

9.  P E aí pra vocês fazerem o tempero, vocês colocam o frango aí nessa 

bacia? Como é que se chama isso? 

10.  Sd Isso aqui a gente chama caixote. A gente coloca, corta, coloca aí 

dentro, tempera ele aí dentro mesmo pra ele pegar... Dar o gosto 

entendeu? Pegar o gosto do tempero.  A gente coloca assim arrumado 

(referindo-se às porções de frango que são postas na assadeira, 

denominada de placa), num sei se você percebeu, porque, às vezes, se 

colocar muito espalhado, eles cola na placa, entendeu? Aí quando a 

gente vai tirar eles, eles pega, eles esbagaçam todinho. E aí sai a 

quantidade certa, o pedaço. 

11.  P E você colocando assim arrumadinho, ele evita esbagaçar? 

12.  Sd É, evita e fica mais fácil pra tirar. O ideal é colocar coxa, só coxa, o 

outro só peito, entendeu? Pedaço por pedaço, fica mais fácil de sair. 

13.   P Colocar só coxa numa bandeja dessa? 

14.  Sd É, isso, peito só numa. 

15.  P No caso aí, tá misturado? 

16.  Sd No caso aí tá misturado porque a gente já começou tarde, aí senão 

num sai no tempo certo. 

17.  P Sim. E pra não grudar, vocês colocam alguma coisa nessa bandeja ou 

ela vai seca mesmo? 

18.  Sd Não, não, vai seca assim mesmo. 
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19.  P Quantos pedaços mais ou menos dão nessa bandeja? 

20.  Sd Acho que uns 50 a 60 pedaços, mais ou menos. 

21.  P Normalmente então você tenta no dia a dia colocar, como você falou, 

só determinadas partes do frango né? 

22.  Sd Isso. Porque é pra pouca gente, aí fica mais fácil. Quando é pra todo 

pessoal, aí num tem como não, porque até mesmo só tem dois fornos, 

aí num dá conta. 

23.  P No caso, só cabem quatro bandejas no forno, duas nesse e duas no 

outro? 

24.  Sd Isso. O ideal é só colocar só uma, porque se colocar as duas 

embaixo... A gente colocou pra... Porque já tava atrasado já... Que 

pega, entendeu? Embaixo. Assa mais rápido, aí pega muito. 

25.  P Você tá aí mexendo (os pedaços de frango no caixote), mexendo, tá 

escolhendo algum pedaço? 

26.  Sd Não, não. É porque pra... Como, num sei se você viu, dentro tava 

muito cheio de colorau entendeu, aí eu tava tentando mexer pra num 

sair só... 

27.  P Aí tem alguma ordem em que você coloca (o frango na placa)? Porque 

você não pega de qualquer jeito pra juntar. 

28.  Sd Ordem, como assim? 

29.  P Assim, por exemplo, você coloca os pés (do frango) pra baixo ou pra 

cima? 

30.  Sd No caso aí eu tava invertendo cada um, porque fica mais fácil pra 

tirar. 

31.  P Um de um lado e o outro ao contrário? 

32.  Sd Isso, isso. 

33.   P Mas você fazendo essa inversão, qual é o resultado que isso vai ter no 

trabalho? No frango. 

34.   Sd É porque quando ele assar, se colocar de qualquer jeito, não fica bem 

assado, entendeu? Aí fica uma parte crua, outras não. 

35.   P Então seu objetivo aí é colocar da melhor forma pra que ele saia mais 

assado? 

36.  Sd Isso, é. 

 

Nota-se, na fala 8, que nesta situação de temperar os frangos foi usado “só um 

pouquinho de alho, sal e um pouquinho de colorau”, porque não havia mais opções. No 

entanto, quando há mais variedade de temperos, como cuminho, pimenta do reino etc., 

eles acrescentam. Tal impedimento à atividade do cozinheiro é um exemplo de que o 

seu trabalho não depende apenas dele, limitando-se também ao recurso disponível, seja 

ele orgânico, como os ingredientes imprescindíveis ao preparo das refeições, ou físico, 

como os utensílios e equipamentos necessários à transformação da matéria-prima.  
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Na fala 20, Sd demonstra noção de quantidade, ao estimar a número de pedaços 

de frango comportado na assadeira. Nas falas 10, 12, 30 e 34, o cozinheiro Sd utiliza o 

saber cotidiano do seu ofício para justificar seu proceder na atividade de trabalho e 

termos utilizados. Ele explicita uma técnica de trabalho na qual temperam o frango 

dentro de um recipiente plástico para que ele absorva o gosto do tempero (10). Tal 

recipiente é denominado de “caixote” pelo coletivo de trabalho - “a gente” – (10). Sd 

chama a atenção para um detalhe da sua atividade, antes de explicá-la: “A gente coloca 

assim arrumado, num sei se você percebeu (referindo-se às porções de frango que são 

postas na assadeira, denominada de placa)...” (10). Nesse caso, um procedimento 

aparentemente simples, colocar pedaços de frango em uma assadeira de metal que irá 

para o forno, revela-se rebuscado quando é esmiuçado. A justificativa para tal 

procedimento é “... porque, às vezes, se colocar muito espalhado, eles cola na placa, 

entendeu? Aí quando a gente vai tirar eles, eles pega, eles esbagaçam todinho. E aí sai a 

quantidade certa, o pedaço” (10). Tal procedimento de arrumar os pedaços de frango na 

placa é feito intencionalmente, a fim de que não se esbagacem no momento de serem 

retirados, permanecendo inteiros.  

Na fala 12, Sd revela que o ideal é colocar só um tipo de pedaço de frango em 

cada placa, como, por exemplo, só coxa, ou só peito, pois fica mais fácil de retirá-los 

posteriormente, quando já assados. No entanto, como exposto na fala 16, o ideal não foi 

posto em prática nessa ocasião, porque eles haviam começado tarde. Assim, para não 

atrasar o horário do almoço, fizeram a atividade da melhor forma que puderam no 

tempo que dispuseram. Nisto é revelado o valor que é dado por eles à pontualidade. Sd 

não exerceu o previsto como ideal, mas também não realizou a tarefa de qualquer jeito. 

Ele geriu o obstáculo à sua atividade tomando o cuidado de pôr os pedaços de frango na 

placa seguindo uma organização, isto é, invertendo cada pedaço, a fim de que o frango 
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ficasse bem assado, pois “... se colocar de qualquer jeito, não fica bem assado, 

entendeu? Aí fica uma parte crua, outras não” (34). Até a disposição das placas no forno 

segue uma norma coletiva, segundo a qual o ideal é colocar apenas uma placa no forno, 

e na grelha de cima, pois a grelha de baixo deixa os frangos pregados na placa, já que 

assa mais rápido (24). 

Esses conhecimentos utilizados em sua atividade dizem respeito a um saber 

coletivo construído a partir da experiência com o real. Contudo, tal saber é 

frequentemente submetido a alterações e adaptações necessárias em função das 

múltiplas fontes de impedimento da atividade. Nota-se um impedimento à atividade do 

cozinheiro, referente à limitação de recursos para sua ação, quando Sd afirma que 

normalmente tenta fazer o ideal no dia a dia, isto é, colocar só determinadas partes do 

frango em cada placa, o que só é possível quando é para pouca gente (22, 24). Ou seja, 

não há condições de realizar o procedimento ideal quando a demanda é para todo o  

pessoal, pois só há dois fornos disponíveis, não sendo viável dar conta da quantidade 

necessária de frango assado para todos os funcionários. Além do mais, ele expõe que o 

ideal é colocar apenas uma placa por forno, apesar da capacidade dele comportar duas 

placas, pois, se colocar na grelha de baixo, que assa mais rápido, os frangos grudam na 

placa, sendo ideal pôr apenas na grelha de cima. No entanto, devido ao atraso, não 

seguiram o procedimento ideal, tendo que pôr duas placas no forno, uma delas na grelha 

de baixo.    

No trecho abaixo, quando da discussão da cena em que Sd começa a descascar 

legumes com a faca e logo pede ao auxiliar para trazer o descascador de legumes para 

ele usar (ver figura 20), Sd revela um procedimento ideal do seu trabalho, mas para o 

qual não há utensílios suficientes para todos.  
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Extrato nº 5: entre o ideal e o real. 

110.   P  Por que você trocou a faca por esse descascador (de legumes)? 

111.   Sd  Porque o ideal é descascar assim. 

112.   P  O ideal é assim por quê?  

113.   Sd  É mais rápido e prático. E num faz... A pessoa num pode... Não tem 

perigo da pessoa se cortar. 

114.   P  Com a faca você corre o risco de se cortar? 

115.   Sd  É. 

116.   P  Você já se cortou com faca? 

117.   Sd  Já. 

118.   P  Descascando? 

119.   Sd  Não. 

120.   P  Geralmente quando você se corta, tá cortando o quê?  

121.   Sd  Agora não, mais antigamente. Às vezes pão, que corta o pão assim 

(mostra o movimento com as mãos), carne. Até assim mesmo 

(aponta para o vídeo, onde ele está descascando legumes), porque às 

vezes não tem suficiente esse descascador, aí tem muita gente que 

utiliza faca, às vezes se corta. 

 

No trecho acima, Sd revela a distância que existe entre o que é considerado ideal 

e o que de fato acontece. Ele apresenta argumentos para justificar porque o ideal é 

descascar legumes utilizando o descascador e não a faca (111), alegando ser mais rápido 

e prático, além de não se correr o risco de se cortar (113). No entanto, o ideal nem 

sempre é praticado, “... porque às vezes não tem suficiente esse descascador, aí tem 

muita gente que utiliza faca...” (121). Esse impedimento à atividade ideal do cozinheiro 

implica um risco à sua segurança, tendo em vista que o uso da faca facilita o cortar-se: 

“... aí tem muita gente que utiliza a faca, às vezes se corta” (121).    

Outro risco admitido por Sd em seu trabalho como cozinheiro refere-se à 

facilidade de se queimar, como segue abaixo, referente à cena em que ele, com a ajuda 

de um auxiliar, manuseiam panela com líquido quente sem usar luvas (ver figuras 16 e 

17). 

Extrato nº 6: o descuido na origem de incidentes. 

96.  P  Vocês trabalham muito com material quente né? É o fogo, é panela, 
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é o líquido, vocês têm facilidade de se queimar? 

97.  Sd  Tem, bastante. (sorri) 

98.  P  Bastante. Mas geralmente quando vocês se queimam é devido a 

quê? 

99.  Sd  Às vezes é descuido. 

100.  P  Descuido. 

101.  Sd  Eu fiz um curso de segurança no trabalho, a professora perguntava 

tudo sobre isso aí. Até aqui mesmo, essa panela tá aqui (aponta para 

o vídeo), se alguém passar, me chama né? Eu vou olhar, aí sem 

querer queima. 

 

No trecho acima, Sd revela que o descuido é uma das causas responsáveis por 

eles se queimarem e até cita um exemplo possível dessa falta de atenção. No trecho 

abaixo, após a visualização do vídeo, quando perguntado sobre erros cometidos no 

trabalho, Sd cita novamente o descuido como uma das causas, mas inclui também a 

pouca experiência. 

Extrato nº 7: os erros cometidos e os consertos conseguidos. 

342. P Alguma vez você já errou no seu trabalho? 

343. Sd Já. 

344. P E por que você errou? Me dê um exemplo do erro e por que errou. 

345. Sd Eu errei porque eu não tinha muita experiência, entendeu? E também 

por descuido. 

346. P Certo. E quando você errou... Um exemplo, você errou em quê? 

347. Sd É... Arroz, por exemplo! Era pra colocar assim uma quantidade de 

água no ponto certo. Nunca a gente pode colocar mais ou menos, 

entendeu? Eu sempre colocava ou a mais ou menos. 

348. P Não colocava o suficiente. 

349. Sd Isso. 

350. P Quando acontece um erro desse tipo, como é que você faz pra 

consertar? 

351. Sd A gente olha se tem conserto. Se num tiver, o jeito é fazer outro... 

Outra... Outra comida de novo. 

352. P Outra comida, mesmo em grandes proporções tem que fazer 

novamente? 

353. Sd Isso. Depende do que seja. 

354. P E como é que você sabe quando tem jeito ou não tem jeito? 

355. Sd Por exemplo, no caso um frango, que nem aquele que a gente fez ao 

molho, quando a gente... É... Naquele caso era frango ao molho, 

quando a gente deixa passar do ponto aquele, dava pra fazer um... 

Um creme de frango, entendeu? Desfiado, entendeu? Aí já 

aproveitava já o frango já. 

356. P Certo, então você já aproveitava de uma outra forma se errasse o 

ponto daquele frango ao molho? 
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357. Sd Isso. 

358. P E caso não tivesse chegado ao ponto? Você... 

359. Sd Aí é esperar. Deixava um pouco no fogo pra ficar no ponto. 

 

 

Os erros de Sd no trabalho foram ocasionados, segundo ele próprio, pela pouca 

experiência e por descuido (345). No exemplo dado por ele na fala 347, ele não 

conseguia pôr a quantidade de água certa no arroz, violando assim a norma do ofício 

segundo a qual não se pode colocar mais ou menos água nesse procedimento. No 

entanto, a despeito dos erros cometidos, é preciso consertá-los, mesmo que seja 

necessário refazer a comida (351).  Assim, por exemplo, de um frango ao molho que 

passou do ponto, dá para fazer um creme de frango desfiado (355). Essas estratégias de 

corrigir erros são abordadas de certo modo na prescrição do cozinheiro como 

competência sua “antecipar-se às possíveis falhas que possam ocorrer na previsão”, 

conforme a Norma Geral de Ação – NGA (documento interno). 

No trecho abaixo, Sd alude mais uma vez ao saber do cotidiano de trabalho, ao 

explicar o seu procedimento de transferir o frango ao molho do caldeirão para a cuba, 

uma vasilha grande de inox que é posta no balcão térmico do refeitório para servir as 

refeições. O extrato abaixo se refere ao momento do vídeo em que Sd verifica se o 

frango ao molho e o frango assado estão prontos. 

Extrato nº 8: detalhes técnicos. 

195 P Sim, aí já é você observando se está pronto? (referindo-se ao frango 

que está no caldeirão) 

196 Sd Humrum. 

197 P Certo. 

198 Sd Aí já tá pronto já.  

199 P Já tá pronto. Ele vai pro refeitório nessa... 

200 Sd Isso. 

201 P Vasilha? Como é que se chama? 

202 Sd Cuba. (sorri) 

203 P Cuba. 

204 Sd Cuba, o pessoal chama baiúca, panela. 

205 P Nessa cuba, ela não vai com o caldo (do frango)? Você tenta colocar 
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mais o... 

206 Sd Coloco, depois coloco um pouquinho de caldo. 

207 P Coloca um pouquinho de caldo depois? 

208 Sd Isso. Porque se colocar junto (o frango e o caldo), aí enche rápido 

demais (a cuba). 

209 P Sim, então você primeiro coloca a quantidade de frango correta e 

completa com o caldo? 

210 Sd Isso. 

211 P Você encostou no...? 

212 Sd Na panela? (sorri) 

213 P Na panela. 

214 Sd Não. 

215 P Você pega de um lado e de outro, tenta pegar de diferentes... 

(referindo-se ao momento do vídeo em que Sd retira o frango do 

caldeirão com uma concha, utilizando um braço e depois o outro) 

216 Sd É porque cansa o braço. (sorri) 

217 P Cansa o braço. 

218 Sd Isso 

219 P Sim, aí você foi olhar se tava pronto já? (referindo se ao frango 

assado) 

220 Sd Isso. 

221 P O que é que você observa aí pra saber se tá pronto ou não? 

222 Sd Se ele já tá dourado, se ele já tá... 

223 P Se ele tiver douradinho, ele tá no ponto? 

224 Sd Isso. 

225 P Aí você viu que não estava? 

226 Sd Não. 

227 P Você vira (a placa)... Você olha todos eles? (os pedaços de frango que 

estão no forno) 

228 Sd É porque tem parte do frango que ele assa mais rápido, entendeu? Aí 

a gente vira pra num ficar um lado... Às vezes fica preto demais, 

queima, entendeu? A gente vira, tenta virar pra ficar tudo por igual. 

229 P Sim, pra ficar uniforme né?  

230  Sd (acena que sim com a cabeça) 

 

Nas falas 202 e 204, Sd revela os nomes específicos de um utensílio que se 

utiliza em seu ofício, chamado predominantemente de cuba, mas também de baiúca e 

panela. Quando ele diz que “o pessoal” (204) chama por tais denominações, ele faz 

referência ao seu coletivo de trabalho. Nas falas 206, 208 e 210, ele justifica o seu 

procedimento de colocar primeiro os pedaços de frango na cuba e só depois preencher 

com o caldo, revelando assim o saber cotidiano que embasa sua prática de trabalho.  
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Verifica-se que Sd muda de braço devido ao cansaço provocado pelo esforço de 

retirar o frango ao molho do caldeirão com uma concha (216). 

No trecho acima, Sd expõe mais um saber cotidiano, referente ao aspecto que 

observa no frango para verificar se está assado ao ponto, o que é indicado pela sua 

coloração dourada (222, 224).  Além disso, ele justifica o seu procedimento de virar a 

placa que comporta os frangos no forno, esclarecendo que é uma forma de uniformizar 

o grau de assadura (228, 230). 

No trecho abaixo, quando da cena em que Sd fatia hortifrutigranjeiros para 

adicionar ao molho do frango, ele revela um procedimento ideal do ofício de cozinheiro, 

bem como o saber cotidiano que o perpassa. 

Extrato nº 9: o fatiamento de hortifrutigranjeiros. 

144 P Aí você corta no meio, aí corta... (o chuchu)   

145 Sd Aí tira aquela parte... Do chuchu, esse miolo que tem ele aí. 

146 P Tira o miolo por quê? 

147 Sd É porque ele é um... Ele é tipo um caroço, entendeu? 

148 P Sim, não se come esse caroço não é? 

149 Sd Não se come. É tipo um limão, num tira aquele talo? Pronto, é desse 

mesmo jeito. 

150 P Tipo o quê? 

151 Sd Limão. Quando a gente vai fazer suco de limão, tem que tirar aquele 

talo do limão, senão amarga. 

152 P O talo. Sabia não. (sorri) 

153 Sd Sabia não? (sorri) 

154 P Esse aí também? Esse caroço amarga? (do chuchu) 

155 Sd Não, esse aí num amarga não, só num é ideal. 

156 P Essas cascas (dos legumes descascados), vocês utilizam pra alguma 

coisa? 

157 Sd Não. 

158. P  A cenoura é dura assim mesmo ou... (referindo-se ao fatiamento da 

cenoura) 

159. Sd  É dura assim mesmo. Como ela tá muito velha já, aí fica meio...   

160. P  Quando vai ficando mais velha, fica mais dura? 

161. Sd  É. Num sei se você percebeu, mas ela tá quase branca, entendeu? 

Quando ela é bem novinha, é bem vermelhinha. 

162. P  Quanto mais nova, mais laranjinha ela fica? 

163. Sd  É. 

164. P  Ela é a verdura mais difícil de cortar? Ou tem outra que é mais... 

165. Sd  Na verdade, pra mim eu acho, porque ela é dura e a pessoa força 



123 
 

muito, é arriscado, se num tiver cuidado corta os dedos. 

166 P  Essa é a batata? 

167 Sd  Isso. 

168 P  Ela é bem mais suave pra cortar né? (comparando com a cenoura) 

169 Sd  É. 

170 P  Você sempre a corta dessa forma no meio e aí no meio novamente?  

171 Sd  Isso, sempre dessa forma. Dependendo pra que seja, a gente corta 

menor ou maior entendeu? 

172 P  Sim. Quando é que você corta maior ou menor o pedaço? 

173 Sd  No caso aí, pra frango, entendeu? Um guisado. 

174 P  Esse pedaço tá grande? 

175 Sd  Não, tá ideal. 

176 P  Não, assim, é o maior? 

177 Sd  Isso. Porque quando ela for cozinhar, ela vai diminuir, entendeu, um 

pouco, às vezes esbagaça. Quanto melhor... Maior, melhor né? Tão 

exagerado não. Se cortar pequeno demais ela esbagaça. 

178 P  E quando é que você corta ela menor? Pra qual finalidade? 

179 Sd  Quando é... Quando vai usar em... Por exemplo, salada. 

180 P  Em salada. 

181 Sd  Aí corta menor. Quanto menor, melhor. 

182 P  Mas quando é pra salada, qual é a diferença do corte que você faz 

pra esse aí? 

183 Sd  É porque quando é pra salada, no caso, a gente passa na máquina, 

tem uma máquina que é aquela tipo que faz batatinha frita. 

184 P  Sim, que ela já sai cortada. 

185 Sd  Ela já sai no ponto ideal. 

 

Sd justifica o seu procedimento de tirar o miolo do chuchu antes de fatiá-lo, 

fazendo o esforço de compará-lo ao talo do limão para que a pesquisadora pudesse 

entender melhor porque é necessário retirá-lo. Assim, ele deixa claro outro 

procedimento recomendado pelo ofício: “... quando a gente vai fazer suco de limão, tem 

que tirar aquele talo do limão, senão amarga” (151). No entanto, explica que, apesar de 

o miolo do chuchu não amargar, tem que retirá-lo porque é o ideal (155). 

Sd expõe um conhecimento coletivo referente aos efeitos do tempo nos legumes, 

informando que a cenoura fica mais dura quanto mais velha, aspecto este notado 

também pela sua cor esbranquiçada, estando ela mais vermelhinha quanto mais nova for 

(159 e 161). Na fala 165, ele revela um risco existente no corte de cenoura, devido à 
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força que é necessário empregar para fatiá-la, o que favorece o corte dos dedos se não 

houver cuidado.  

Sd revela a norma que fundamenta o seu procedimento de fatiar batatas: para 

cozinhar, quanto maior o pedaço, melhor; para saladas, quanto menor o pedaço, melhor 

(177, 179, 181). É baseando-se nessa norma que ele corta a batata no tamanho ideal para 

colocar no frango ao molho, isto é, um pedaço maior, “... porque quando ela for 

cozinhar, ela vai diminuir...” (177). 

No trecho abaixo, referente ao momento do vídeo em que Sd limpa o 

liquidificador para em seguida usá-lo na finalização da preparação de um molho, Sd 

revela a pretensão de fazer uma comida saborosa. 

Extrato nº 10: “A gente faz pra dar um gosto melhor”. 

78 P Aí você estava limpando o liquidificador? 

79 Sd Humrum (acena que sim com a cabeça). Isso aqui (aponta para o 

vídeo)... Isso aqui é o molho de tomate. A gente faz pra dar um gosto 

melhor no frango. 

80 P Molho de tomate? 

81 Sd Isso. A gente pega o tomate, lava, coloca dentro da panela, coloca 

umas cinco cabeça de alho e coloca pra ferver no fogo. Depois que ele 

tiver já mole, aí passa no liquidificador. 

82 P E joga no frango? 

83 Sd E joga no frango, é. 

84 P Mas aquilo ali é tomate? Nessa cor? 

85 Sd É porque ele tava verde (sorri). 

86 P Ah tomate verde (risos). Eu achei que era cebola. 

87 Sd Não, mas também tinha cebola. 

88 P Tinha também cebola? 

89 Sd Isso. 

 

 

“A gente faz pra dar um gosto melhor no frango” (79). É perceptível que o 

objetivo de Sd vai além de cumprir a prescrição de “preparar as refeições em 

conformidade com o cardápio estabelecido” (RISG, p.29), preocupando-se, sobretudo, 
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com o sabor da comida preparada. Na fala 81, ele expõe mais um saber do seu coletivo 

de trabalho, explicando como se faz o molho de tomate. 

No trecho abaixo, referente às perguntas feitas após o vídeo, há outra 

manifestação que indica o objetivo desse coletivo de fazer a melhor comida possível 

dentro das condições dadas. 

Extrato nº 11: A intenção de sempre melhorar o produto do trabalho. 

326 P Existe assim um padrão a ser seguido no trabalho? Você tem que 

fazer a comida de determinada forma ou você faz do jeito que você 

acha melhor? 

327 Sd Tem um padrão. 

328 P Tem um padrão? 

329 Sd Tem. A gente às vezes acrescenta assim algo a mais pra melhorar né? 

Só. 

330 P Sim, que algo a mais, por exemplo, você pode acrescentar no seu 

trabalho? 

331 Sd É... Por exemplo, um arroz, a gente às vezes pode fazer ele simples, 

mas pode fazer o arroz refogado, entendeu? Aí vai melhorando. 

332 P Sim. Fica a seu critério fazer simples ou refogado. 

333 Sd Isso 

334 P E qual o padrão então a ser seguido? O tipo da comida do dia? Esse é 

o padrão? 

335 Sd Isso. 

336 P Mas a forma como se faz, são vocês quem decidem? 

337 Sd Isso. 

338 P Certo. E assim, você se lembra de alguma sugestão de mudança que 

você fez pra melhorar o trabalho? Que era feito de uma determinada 

forma e você viu que poderia melhorar? 

339 Sd Isso aí a gente sempre faz no dia a dia. 

340 P Sempre faz, me dê assim um exemplo de algo que você tenha 

sugerido. 

341 Sd É um... Como eu falei, um arroz, a gente às vezes faz refogado, 

entendeu? Uma carne de sol, a gente dá aquela melhorada nela, 

refoga também, essas coisas. 

 

 

Sd informa que, apesar de haver um padrão a ser seguido no modo como a 

comida deve ser preparada, às vezes eles acrescentam algo a mais para melhorar (329), 

como, por exemplo, fazer um arroz refogado, em vez de simples (331). Ou seja, mesmo 

havendo a prescrição de seguir rigorosamente o cardápio do dia, o próprio cardápio 
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deixa espaço para que o cozinheiro decida como preparar determinada comida. Por 

exemplo, se o cardápio do dia determinada fazer arroz, eles podem prepará-lo de modo 

simples ou refogado. São nesses espaços de autonomia que eles tentam às vezes 

melhorar a comida (329), inclusive sempre sugerindo no dia a dia mudanças para 

melhorar (338).   

Quando perguntado sobre os conhecimentos escolares que o ajudam na sua 

atividade de trabalho, Sd declarou o que segue abaixo. 

Extrato nº 12: Os conhecimentos escolares no contexto extraescolar do trabalho. 

310 P Certo. E algum conhecimento que você aprendeu na escola te ajuda a 

exercer seu trabalho como cozinheiro?  

311 Sd (acena que não com a cabeça) 

312 P Assim, que tipos de conhecimento que você aprendeu na escola te 

ajudam hoje no seu trabalho? 

313 Sd Na verdade, em termos de trabalho, nada. Só o que ajuda um pouco 

assim é na parte da educação, entendeu? Respeito, essas coisas, que 

eu prendi muito na escola também. Mas na parte de trabalho não. 

314 P Mas assim na parte de conhecimentos como português, matemática, 

física ou química? 

315 Sd Só a respeito da quantidade assim de... Algum tempero... Algum... 

É... Como posso dizer... Noção das coisas, por exemplo, quando tem 

muito... A gente olha assim, acha que a comida não vai dar pra 

aquelas pessoas, entendeu? Já no olhar a gente já sabe que não vai 

dar, aí tem que fazer mais, essas coisas assim. 

316 P Sim, então você tem a noção de quantidade que você utiliza na sua 

prática. 

317 Sd Humrum. 

318 P Certo. E mais algum conhecimento que você se lembre? 

319 Sd Não, não me recordo não. 

320 P Você tem o segundo grau né? 

321 Sd Tenho. 

322 P Algum conhecimento de física, química ou biologia que você utiliza 

no seu dia a dia? 

323 Sd Não.  

324 P Que você se recorde não tem? 

325 Sd Não. 

 

Sd declara que não utiliza saberes escolares em sua atividade de trabalho. Mas 

revela uma contribuição de tais saberes no que diz respeito à noção de quantidade (315). 
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No entanto, o exemplo que ele cita, informando que só em olhar já sabe se a quantidade 

de comida é suficiente para a quantidade de pessoas, aproxima-se mais dos conceitos 

cotidianos do que dos conceitos científicos, tendo em vista que estes apresentam 

fundamentalmente um alto nível de sistematização, hierarquização e logicidade, 

expressas em princípios, leis e teorias, enquanto aqueles são conceitos intuitivos e 

assistemáticos, originados em situações contextualizadas, cujas relações são norteadas 

pelas semelhanças concretas e por generalizações isoladas (Damazio, 2000). 

Quando perguntado sobre realização no trabalho e trabalho bem feito, Sd 

declarou o que segue abaixo. 

Extrato nº 13: Realização no trabalho e trabalho bem feito. 

360 P E o que te deixa mais realizado no seu trabalho? 

361 Sd Ah... Durante o... A convivência com o pessoal, entendeu? O 

ambiente de trabalho distrai um pouco.  

362 P Distrai um pouco? 

363 Sd Isso. 

364 P E o que te deixa insatisfeito no trabalho? O que precisa ser 

melhorado? 

365 Sd Ah! As inimizades, as... Sempre têm aquelas fofocas, essas coisas. 

Isso aí tem... Acho que em todo trabalho tem isso. As piadas, essas 

coisas. 

366 P Certo. O que é que você gostaria de fazer no seu trabalho que você 

ainda não pôde fazer? 

367 Sd Acho que é fazer bastante cursos que eu num fiz ainda. (sorri e olha 

para o chefe) 

368 P Cursos, certo. E o que é que te impede de fazer os cursos? 

369 Sd A oportunidade. 

370 P Oportunidade 

371 Sd É. 

372 P Certo. Tem alguma coisa que você faz no seu trabalho como 

cozinheiro, mas que você não gostaria de fazer? 

373 Sd Não, tem não. 

374 P Tudo o que você faz você gosta? 

375 Sd Humrum. (acena que sim com a cabeça) 

376 P Certo. E como é que é sua relação com a equipe de trabalho? 

377 Sd Eu acho boa, eu acho. De acordo com os meus conhecimentos, eu 

acho que é boa. Tem nada a reclamar não. 

378  P Pra você o que é um trabalho bem feito? 

379  Sd Trabalho bem feito... É fazer acho que tudo... Correto, na hora certa 

e... Como é que eu posso dizer... Fazer tudo é... Com vontade e 
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gostar do que tá fazendo. 

380  P Certo. E como é que você avalia se você fez ou não um trabalho bem 

feito? Você fazendo uma autoavaliação do seu trabalho. 

381  Sd Ah pelo... Pela pessoa mesmo né? Assim... Que tem gente que não 

gosta do que faz né? Mas faz. Faz aquilo bem feito, mas num faz de 

coração, entendeu? E pelo menos aqui todo mundo faz porque gosta 

e faz bem feito.  

 

Sd expõe a vontade de fazer cursos na sua área, mas, devido à falta de 

oportunidade, ainda não os fez (367, 369). Esse impedimento, segundo o chefe revelou 

nos bastidores da pesquisa, refere-se à falta de condições financeiras da organização 

para oferecer um curso de cozinheiro profissional para os seus cozinheiros. Curso este 

bastante desejado pelos cozinheiros da referida organização militar. 

Para ele, um trabalho bem feito é avaliado em dois aspectos: fazer tudo correto, 

na hora certa e gostar do que faz (379). No local onde ele trabalha, Sd considera que 

“todo mundo faz porque gosta e faz bem feito” (381). 

4.2.2.2. Autoconfrontação simples do cozinheiro Cb (ACSCb) 

 

O cozinheiro Cb trabalha há 21 anos no rancho, onde iniciou como auxiliar de 

cozinha antes de tornar-se cozinheiro. Ao relatar o seu ingresso no ofício de cozinheiro 

militar, Cb expõe o que segue adiante, conforme fala 178:  

“(...) no primeiro ano mesmo me colocaram pra vim pra cá. Perguntaram se 

eu sabia cozinhar, eu disse que sabia, o básico eu sabia né? E me colocaram 

aqui como auxiliar. Tive algumas dificuldades porque é diferente, mas no 

dia-a-dia fui aprendendo e sempre com interesse, com vontade de vencer, 

porque eu vinha de família carente, tinha vontade de vencer e sempre tive o 

interesse de aprender. (...) E sempre me interessava e me destacava, tinha 

vontade de... Acordava de madrugada pra ajudar os cara. Não tava de 

serviço, mas acordava de madrugada pra aprender a fazer o café, aprender 

fazer um arroz. (...)”. 

 

Nesse discurso, Cb mostra como aprendeu o ofício: no cotidiano, ajudando aos 

cozinheiros. Apesar de na época ele ter noções básicas de cozinha doméstica, adquiridas 

em sua origem campestre, Cb teve algumas dificuldades como auxiliar de cozinheiro, 
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devido às grandes quantidades alimentares manuseadas. Assim são os ofícios, 

aprendidos na vida prática, a partir da experiência dos mais velhos. 

Os saberes práticos são revelados a todo o momento na atividade de Cb, 

permeando minuciosamente o seu proceder, como mostra o diálogo abaixo, referente ao 

trecho do vídeo em que Cb prepara os hortifrutigranjeiros para a salada. 

Extrato nº 14: Os saberes práticos em prática. 

57 P Você provando o macarrão (referindo-se ao vídeo), como é que você 

sabe se ele tá pronto? 

58 Cb No caso aí foi a batata né? 

59 P Foi a batata aí? 

60 Cb Foi. É... Pelo tempo de cozimento e o... Assim, como eu falei pra 

você, ela não pode cozinhar muito. Uma pequena fervura nela já 

deixa ela bem consistente. Ela não pode cozinhar muito. Na 

consistência dela você sabe. 

61 P Sim. E você joga água nela (na batata) pra quê? 

62 Cb Aí ela... Como vai ser uma salada com maionese, ela tem que resfriar 

né? Deixar ela fria pra poder colocar a maionese. Não pode colocar a 

maionese com a batata quente. 

63 P É? Por quê? 

64 Cb Devido à maionese ser um... Assim... Ela com quentura ela derrete 

né? Fica tipo uma manteiga. A consistência da maionese chega a 

derreter. Então a maionese tem que ser fria, a verdura fria no caso: a 

cenoura, o chuchu, a batata, tudo frio.  

65 Cb Então você tá observando que, depois que eu retiro (as alfaces) da 

água do vinagre, eu passo mais uma água que é pra tirar a acidez do 

vinagre, pra que o alface não venha a queimar nem ficar tipo 

queimado. 

66 P Sim. Você aí tá separando as alfaces né? 

67 Cb Isso. 

68 P Qual o critério que você utiliza pra separar? 

69 Cb Separação desses alfaces. As folhas maiores, as folhas perfeitas no 

caso, as que tão rasgadas assim a gente vai... Eu particularmente faço 

a separação assim: as que tão perfeitas deixo pra enfeitar a bandeja, a 

que tá com algum defeitozinho a gente faz ela cortadinha pra decorar 

o prato. Então se faz essa diferença pra que use as duas sem perder 

nenhum... Sem nenhum desperdício, entendeu? No caso você usa a 

que tá com defeito e usa a que tá... Pra o enfeite no caso.     

70 P Certo. Essas daí são as que estão com algum defeito? 

71 Cb Isso. 

72 P E como é que você arruma assim elas? 
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73 Cb Aí isso é uma experiência que a gente tem de trabalho no dia a dia. 

Aprende-se isso: colocar uma em cima da outra. Na filmagem você 

vê que eu coloco uma em cima da outra, enrolo e corto, pra que fique 

todas praticamente num sentido só. Você coloca o alface sem... 

Praticamente sem uma diferença, uma folha maior, uma tira maior, 

uma tira menor, entendeu? 

74 P Pra elas ficarem mais uniformes? 

75 Cb Isso. Nesse sentido dá uma boa aparência na salada, pra arrumação 
da salada, decoração. Isso aí também serve pra... Nesse tipo de corte, 

de arrumação que eu fiz aí, pode ser pra a couve de feijoada. Você 

vai fazer o couve de feijoada, você pode fazer esse tipo de 

arrumação, enrolar ela, que é até melhor do que o alface devido ser 

uma folha maior e fica bem apresentado, tanto o alface como o 

couve. No caso a verdura também, sempre lavada e colocada na água 

com vinagre pra retirar qualquer tipo de agrotóxico que tenha. 

76 P Inclusive você troca a água, fica trocando né? 

77 Cb  Isso. 

78 Cb A cebola, no caso que ela tem a acidez, devido a ser muito forte, ela 

pode ser colocada na água também que ela tira um pouco da acidez 

dela. 

79 P Colocar a cebola na água? 

80 Cb Isso. 

81 P Durante quanto tempo? 

82 Cb Não, eu digo assim, na hora do corte, entendeu? Pra tirar a acidez. 

83 P Sim, passar na água antes de cortar? 

84 Cb Na hora cortando, você cortando até na água assim embaixo da 

torneira ela tira um pouco da acidez. 85 P Sim, você cortando embaixo da torneira. 

86 Cb É. No caso aí, essa salada tem beterraba. A beterraba também poderia 

ser cozida, mas nesse caso aí foi feito ralada, que pode ser de forma 

ralada também. 

87 P  Por que você utiliza a faca e não aquele descascador (de legumes)? 

88 Cb  Isso aí é muito relativo. Assim, eu particularmente, eu gosto mais da 

faca, de trabalhar com a faca, eu acho mais rápido do que aquele 

próprio descascador. Devido à prática que já tenho, eu acho melhor a 

faca. 

 

 

Na fala 60, Cb explica como sabe quando a batata cozida está no ponto, o que 

abrange dois aspectos: o tempo de cozimento e a consistência dela. Ele também revela 

uma norma do ofício, isto é, um saber prático: na salada, não se pode misturar a 

maionese com a batata quente, ela tem que resfriar (62), pois a maionese derrete com o 

calor, justificativa pela qual a verdura tem que estar fria (64). São aspectos técnicos 

aprendidos na prática. 
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Cb expõe claramente, na fala 73, o saber prático adquirido no cotidiano de 

trabalho: colocar as folhas de alface uma em cima da outra, enrolá-las e cortá-las de 

modo uniforme. Seu objetivo com essa padronização é dar uma boa aparência na salada 

(75). Na fala 69, fazendo referência tanto ao coletivo (“a gente”) quanto a si mesmo 

(“eu particularmente”), ele explica o procedimento adotado com as folhas de alface, que 

são destinadas para enfeite da bandeja quando estão inteiras e perfeitas, sendo fatiadas 

para decorar a salada quando estão com algum defeito. Nessa fala, nota-se que Cb 

alterna entre o “a gente” e o “eu”, como se transitasse entre o que é de sua iniciativa e 

especificação e o que é da ordem do coletivo de trabalho. O último nível alcançado pelo 

profissional é a esfera pessoal, quando se é capaz de sair de si. No início, o profissional 

está sozinho, baseando-se muito no impessoal, isto é, no prescrito. Em seguida, ele tenta 

imitar como os outros profissionais fazem, até se apropriar da memória transpessoal do 

trabalho.  Tal domínio tem relação com o gênero profissional, mais específico que a 

ocupação profissional descrita no nível impessoal. Por fim, chega-se ao nível pessoal.  

Ainda na fala 69, Cb expõe uma preocupação com o não desperdiçar, o que diz 

respeito a uma norma do ofício. Nas falas 78 a 86, Cb mostra um saber cotidiano, ao 

informar que a cebola diminui a sua acidez ao ser cortada na água. No entanto, em sua 

atividade videografada, ele não segue esse procedimento. O que ele faz é lavar a cebola 

em água corrente, após descascá-la, e colocá-la na solução de água com vinagre por um 

tempo, lavando-a novamente em água corrente antes de fatiá-la. Mas ele não corta a 

cebola na água. 

Nem sempre os utensílios modernos criados especificamente para facilitar certos 

procedimentos satisfazem a todos, o que estimula os cozinheiros a permanecerem com 

as tradicionais alternativas. Ao justificar sua preferência pelo uso da faca para descascar 
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legumes em vez do descascador, Cb demonstra resistência à inovação proposta pelo 

gênero, apoiando-se para isso em sua experiência prática.  

A fala 65 será discutida mais adiante. Abaixo seguem outras situações nas quais 

se evidenciam os saberes utilizados na atividade de trabalho do cozinheiro Cb. 

Extrato nº 15: Saberes que embasam a prática do cozinheiro Cb. 

127 P Você coloca os ovos na água pra quê? (referindo-se ao trecho do 

vídeo em que Cb põe os ovos recém cozidos em uma vasilha com 

água natural) 

128 Cb Pra facilitar ele soltar a casca. 

129 P Sim, colocando na água ele solta melhor a casca? 

130 Cb É mais fácil, tem mais facilidade. Quer adiantar esse pedaço que vai 

demorar um pouquinho? (descascando ovos cozidos) 

131 P Certo. Ele vai guardar o que sobrou? (referindo-se ao auxiliar de 

cozinha que leva os hortifrutigranjeiros que sobraram) 

132 Cb Isso. O que sobrou vai voltar pra câmara de resfriamento pra ser 

usado depois. 

133 P O que é que você observa nessa parte? Você inclusive coloca água. 

(ao abrir a lata de ervilha) 

134 Cb Eu sempre observo assim, porque às vezes acontece de vim 

enlatados vencidos. Não vencidos, estragados né? Tá na validade, 

mas eles estragam. Eu sempre observo isso assim. 

135 P E por que você coloca água? (dentro do enlatado) 

136 Cb Porque tem delas que vem com um líquido muito grosso, então ela 

fica muito úmida, a partir do momento que eu passo... Que eu boto 

um pouco d’água, ela tira aquele líquido grosso e dá uma melhor 

aparência na ervilha. 

137 Cb Nesse caso aí (referindo-se ao trecho do vídeo em que ele prepara a 

salada, misturando alguns ingredientes), é a batata com cebola e 

maionese. Ela dá uma acidez na salada, um sabor diferente. 

 

 

P O que é que dá acidez? 

139 Cb A cebola. Com a maionese, ela tira aquele ardor, porque ela tem um 

ardor né? Mas com a maionese e a batata, ela dá um sabor diferente 

na salada. 

140 P Não fica ardendo não a cebola? 

141 Cb Não, não tanto. 

142 P Não tanto né? 

143 Cb Fica diferente. Nesse momento aí (misturando a batata e a cebola 

com a maionese), eu esqueci de colocar o cheiro-verde né? O 

coentro que dá uma aparência na salada, o coentro na maionese. 

144 P Você coloca e mistura? 

145 Cb Isso, mistura. Só que aí no caso eu esqueci. 
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Ao falar sobre o seu procedimento de misturar a batata cozida com cebola e 

maionese, no diálogo 137-143, Cb mostra o conhecimento sobre mistura de sabores, 

informando que a cebola dá um sabor diferente à salada ao ser misturada com batata e 

maionese, proporcionando assim uma acidez amena quando comparada ao ardor natural 

da cebola.   

Nas falas 128 e 130, Cb expõe um saber prático do seu coletivo de trabalho, que 

embasa o seu procedimento de pôr os ovos recém cozidos em uma vasilha com água 

natural, tendo em vista que isso facilita soltar a casca do ovo. Ou seja, tal procedimento 

feito por Cb é intencional, pois existe um propósito nele. 

Nas falas 143 e 145, Cb revela uma pequena falha cometida na sua atividade 

videografada: esqueceu de pôr na salada o coentro que havia preparado para a mesma. 

O diálogo abaixo se refere ao trecho do vídeo em que Cb lava as batatas fatiadas 

e coloca-as numa panela com água que está no fogo, delegando ao outro cozinheiro, que 

está no fogão mexendo o conteúdo de uma panela, a tarefa de controlar o cozimento da 

batata, retomando em seguida sua atividade na sala de verduras. 

Extrato nº 16: Transgressão assumida. 

15   P Essa água é pra lavar a batata? 

16 Cb Isso. Nesse caso aí já tinha o... Uma água fervendo já pra adiantar. 

17 P Sim. Aí você pegou o quê aí nesse saco? 

18 Cb Aí era o sal. 

19 P O sal né? Que instrução você dá pra o cozinheiro ali do lado? O que 

você fala pra ele? 

20 Cb Pra não deixar a batata cozinhar muito. Ela tinha assim tipo o quê? 

Uns três a quatro minutos só de cozimento. Pra ela não cozinhar 

muito e num ficar é... Na hora de colocar a maionese, num 

desmanchar, entendeu? No caso, pra batata ficar inteirinha. 

21   P Você tá assim lidando com água quente, panela quente, sem luva, 

você se queima com facilidade? 

22 Cb É devido à prática de trabalho. Na verdade é pra ser de luva né? Mas 

como tem prática assim a gente... Eu sei que é um risco que a gente 

corre de tá sem luva [...] como já aconteceu com outros que não tem 

experiência e já queimar a mão. 
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Nessa conversação acima, Cb expõe um saber adquirido na prática: se a batata 

cozinhar muito, ela se desmancha ao ser misturada com a maionese, o que não acontece 

se ela cozinhar no tempo certo, permanecendo assim inteira. Esse conhecimento prático 

é adquirido no cotidiano do ofício, aprendido com outros cozinheiros mais experientes. 

Apesar de não ter sido perguntado sobre o porquê de não usar luvas, Cb 

justifica-se, conforme fala 22. Mesmo sabendo do risco que corre, ele declaradamente 

admite a transgressão de uma importante prescrição: usar luvas ao lidar com material 

quente. Ao mesmo tempo em que limita o trabalhador, o trabalho prescrito também 

orienta a sua atividade, sendo tomado como ponto de partida para a realização da 

mesma. No entanto, o trabalho real vai além do prescrito, tomando proporções mais 

amplas, chegando até mesmo a atingir o nível da contravenção, como é o caso acima 

exposto, no qual Cb assume a violação de uma importante norma do ofício.    

Em alguns momentos do discurso do cozinheiro Cb evidencia-se a referência ao 

trabalho prescrito, ao que deve ser feito, como mostra o diálogo abaixo, relativo ao 

trecho de higienização de hortaliças. 

Extrato nº 17: A referência ao trabalho prescrito. 

27   P Por que você corta o pé do coentro? 

28 Cb É... O certo, eu acho, é cortar pra poder lavar. 

29 P Sim. 

30 Cb Tem gente que lava com raiz, com tudo. Mas aí aquela raiz ela tem o 

quê? Tem adubo, tem sujeiras que ao ser lavada passa a sujeira pras 

folhas. Então você tem que eliminar logo as raízes pra poder lavar, 

pra dar uma higiene melhor no caso do coentro. 

31   P Certo. Aí você está escolhendo as folhas do alface? 

32 Cb Isso. 

33 P Como é que você escolhe? 

34 Cb Porque essas folhas vêm geralmente... Vêm uns que vêm com 

fungos... 

35 P Com fungos? 
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36 Cb É. E a gente tem que tirar as que tão com fungos e deixar só as folhas 

que realmente tá sem queimado, alguma coisa assim, só as que estão 

no caso sem nenhum... Nenhum fungo pra consumo, pra ser 

consumida né? 

37 P E como é que você vê se ela tá com fungo ou não? 

38 Cb Ela tem a marca... 

39 P Fica uma marca? 

40 Cb Sempre aquela marca preta que destaca. 

41 P Sim. 

42 Cb Tem folhas queimada também que têm que ser eliminado. 

43 P Folhas queimadas? 

44 Cb É... Assim do sol, alguma coisa assim, amassado, às vezes a 

refrigeração, assim o próprio gelo queima se tiver num local bem 

gelado. Aí tem que ser eliminado. No caso aí elas (as alfaces) são 

selecionadas, como recomendado né? Sempre passar ela na água com 

vinagre. 

45 P Água com vinagre. 

46 Cb São lavadas uma a uma. 

47 P Isso que você tá abrindo aí é vinagre? 

48 Cb É vinagre. 

49 P Coloca ela na água com vinagre pra quê? 

50 Cb Pra eliminar agrotóxicos. 

51 P Sim. 

52 Cb Não pode passar muito tempo no vinagre porque a acidez do vinagre 

queima a folha, deixa a folha preta. Então ali lava uma a uma, depois 

coloca no vinagre, retira. Eu particularmente gosto de depois de sair 

do vinagre passar água novamente pra tirar a acidez do vinagre. 

53 P Você passa na água com vinagre, depois na água novamente. 

54 Cb Na água novamente. 

55 P Certo. 

56 Cb Porque deixando a água com vinagre, o vinagre pode queimar a 

folha. 

 

 

Na fala 36, Cb faz referência ao prescrito, quando esclarece o procedimento de 

selecionar as folhas de alface, expondo que eles têm que tirar as folhas que estão com 

fungos e deixar para consumo apenas aquelas que estão sem queimado ou algo 

semelhante. Nas falas 42 e 44, ele ressalta que as folhas queimadas têm de ser 

eliminadas. Tal proceder é prescrito pelo Procedimento Operacional Padrão (POP) que 

orienta a higienização de hortaliças, frutas e legumes, determinando como primeiro 

passo selecionar, retirando as folhas, partes e unidades deterioradas. Cb informa 
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também outra norma impessoal do trabalho, a qual recomenda lavar uma a uma as 

folhas selecionadas e colocá-las na água com vinagre, a fim de eliminar agrotóxicos, 

mas não se deve deixá-las por muito tempo, pois a acidez do vinagre pode queimá-las 

(44, 46, 50, 52).  

No entanto, apesar de Cb informar que as alfaces são selecionadas como 

recomendado, isto é, sempre passá-las na água com vinagre (44), o Procedimento 

Operacional Padrão (POP) de Higienização de Hortaliças, Frutas e Legumes (disposto 

abaixo), exposto em cartaz fixado na parede do recinto de pré-preparo, recomenda que 

se use água clorada por 10 minutos, e não água com vinagre, na qual Cb deixa as alfaces 

de molho por quase cinco minutos antes de enxaguá-las, diferentemente do coentro, que 

é apenas lavado em água corrente. Tal discussão é retomada no extrato n° 32 da 

Autoconfrontação Cruzada (ACC). 

Higienização de hortaliças, frutas e legumes: 

              

1) Selecionar, retirando as folhas, partes e unidades deterioradas; 

2) Lave em água corrente vegetais folhosos, folha a folha, e frutas e legumes um 

a um; 

3) Colocar de molho por 10 minutos em água clorada, na diluição de 200 ppm (1 

colher de sopa para 1 litro); 

4) Enxaguar imergindo em água potável; 

5) Fazer o corte dos alimentos para a montagem dos pratos com as mãos e 

utensílios bem lavados; 

6) Manter sob refrigeração até a hora de servir. 

 

Nas falas 52, 54 e 56, Cb releva um procedimento que parece ser uma escolha 

sua, mas que, no entanto, é recomendado pelo POP exposto acima: particularmente ele 

gosta de passar água novamente nas folhas de alface após tirá-las da água com vinagre, 

pois, sem esse enxágüe, o vinagre pode queimar a folha. Esse seu procedimento é 

enfatizado por ele na fala 65 da sua ACS, demonstrando certa satisfação dele com o seu 

modo de agir, como segue adiante: “Então você tá observando que, depois que eu retiro 
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da água do vinagre, eu passo mais uma água, que é pra tirar a acidez do vinagre, pra que 

o alface não venha a queimar nem ficar tipo queimado”. 

Nota-se no POP exposto acima uma incompletude da norma prescrita, quando 

no item 1 refere-se a “folhas, partes e unidades deterioradas”. Não explica o que se 

considera deteriorado, como e quando identificar algo deteriorado. 

Há situações nas quais se mostra não haver uma norma geral de procedimento 

indicado pelo coletivo, possibilitando ao cozinheiro individualmente decidir-se por qual 

achar mais adequado, como mostra as falas 28 e 30, nas quais Cb fundamenta sua 

opinião em relação ao procedimento de higienização do coentro, revelando que há outro 

modo de fazer a higienização, mas com o qual ele não concorda.  

Nas declarações abaixo, relativas ao trecho do vídeo em que Cb fatia 

hortifrutigranjeiros, ele expõe a existência de possibilidades diversas de realizar as suas 

tarefas como cozinheiro.  

Extrato nº 18: Diversos modos possíveis de preparar uma salada. 

9 P Você corta a batata de diferentes formas (referindo-se ao fatiamento 

das batatas para compor a salada). Tem algum sentido ou não? 

10 Cb Não, porque aí é... É de cada um né? Um jeito de trabalho. Aí cada 

um vai trabalhando de uma forma. 

(...) 

87 Cb No caso aí, essa salada tem beterraba. A beterraba também poderia 

ser cozida, mas nesse caso aí foi feito ralada, que pode ser de forma 

ralada também. 

(...) 

93 Cb No caso da cenoura (ralada), aí também poderia ser cozida com a 

maionese. No caso da salada, eu fiz só... Pra colocar a maionese, só a 

batata. Então aí, esses tipos de legumes, pode ser feita de várias 

formas essa salada, tanto nesse sistema (com ingredientes crus e 

cozidos), como ela toda cozida, pode ser até tudo misturado com a 

maionese. 

94 P Mas quem decide isso é você ou... 

95 Cb Isso, justamente, ou é eu ou então o próprio cardápio que é 

solicitado. 

96 P Mas o cardápio ele diz a forma como tem que ser feito? 
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97 Cb Depende, porque tem cardápio lá que é carne de sol com farofa 

d’água e salada de maionese, quer dizer, uma salada de maionese 

então vai ser só maionese, no caso pode ser a batata, a cenoura, o 

chuchu, feito só a maionese. E pode ser também a cargo da pessoa 

que tá fazendo, pode ser feito de várias formas. 

 

Na fala 10, referindo-se ao fatiamento das batatas, Cb revela o modo singular 

que cada cozinheiro tem de realizar as tarefas. Esse “jeito de trabalho” de cada um abre 

espaço para o sujeito deixar sua marca pessoal na atividade.   

Na fala 87 e 93, Cb revela uma margem de liberdade de agir consonante ao 

próprio cardápio, ao mostrar duas possibilidades de preparar a beterraba e a cenoura 

para a salada do dia, quais sejam: cozida ou ralada. Nas falas 95 e 97, nota-se que apesar 

de o cardápio do dia determinar o que deve ser feito, ele não limita minuciosamente os 

ingredientes utilizados e os procedimentos realizados, havendo sempre um espaço para 

os cozinheiros decidirem como proceder com relação à realização do prato solicitado e 

atuarem do modo que achar mais pertinente.  

Em consonância com a atribuição do cozinheiro-militar de manter sempre limpa 

a sala de verduras e a cozinha (cf. item g da NGA), Cb ressalta o cuidado que tem com a 

limpeza da pia na qual manipula os hortifrutigranjeiros, como segue no trecho abaixo, 

relativo aos momentos de limpeza da pia após sua utilização para o trato de 

hortifrutigranjeiros. Inclusive foi ressaltado por ele na edição do vídeo como uma parte 

importante do seu trabalho. 

Extrato nº 19: A limpeza da sala de verduras. 

24 Cb Pronto, essa parte... (referindo-se à limpeza da pia) Essa parte você 

pode deixar assim mesmo, só uma parte de limpeza, certo? Limpar a 

pia, trabalhando, limpando sempre. 

25 P Sempre uma parte da limpeza. 

26 Cb Sempre limpando, você deixa uma parte pra no caso mostrar. 

(...) 
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90 Cb Como eu te falei, aí nesse caso (referindo-se à limpeza da pia) eu 

gosto sempre de trabalhar... Cortou uma coisa, eu gosto sempre de 

limpar, deixar sempre a pia limpa pra que na hora que eu for cortar 

uma outra coisa a pia já esteja limpa, não tá aquela misturada, aquela 

coisa toda, deixando sempre... 

91 P Você evita acumular? 

92 Cb Isso, acumulando. Tem pessoas que vai fazer uma salada joga tudo 

dentro da pia, tudo misturado. Começa a descascar, daqui a pouco tá 

aquela misturada toda... Não, eu gosto de trabalhar sempre assim, 

cortou uma coisa, já tira aquela casca, cortou outra coisa, já limpa 

novamente. Sempre limpando. 

 

No trecho acima, Cb demonstra seu cuidado com a limpeza do local onde trata 

os hortifrutigranjeiros, deixando claro que é uma preferência dele limpar a pia logo após 

descascar algo, não acumulando as sobras. Tal gosto do trabalho bem-feito é a 

convicção por parte do trabalhador que determinada iniciativa ou rotina de seu trabalho 

denota cuidado, rigor, tarefa bem-feita, da qual ele se orgulha. 

Outra preocupação evidente do cozinheiro Cb é referente à estética dos pratos, 

expressa no cuidado e dedicação com a padronização e personalização do corte dos 

hortifrutigranjeiros, o que é justificado pelo mesmo como um fator importante na 

sedução do comensal para a escolha do prato, como mostra o extrato abaixo. 

Extrato nº 20: O cuidado com a estética da salada. 

98 P  Você vai cortando (a cebola) e vai acompanhando com o dedo, 

isso é pra quê? 

99 Cb  Isso. No caso é pra ela (as tiras de cebola) sair em todos os... 

Assim... Como é que eu posso dizer... Em um padrão só, 

entendeu? Não ficar uma mais larga, uma mais estreitinha, em um 

tamanho só. 

100 P  E com o dedo você vai sentindo? 

101 Cb  Com o dedo eu sinto a distância assim de uma (tira de cebola) pra 

outra. 

102 P  Sim, você vai medindo a distancia do corte. 

103 Cb  É. Aí você pode observar que fica tudo num tamanho só (as tiras 

de cebola). 

104 P  Aí você tá escolhendo alguns pedaços (de pimentão)? 

105 Cb  É. 

106 P  Você escolhe com base em quê? 

107 Cb  Nesse caso aí, essas partes (selecionadas) aí é pra parte de 
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decoração da salada, essas que tão mais preservadas, que é pra 

decorar a salada, no caso, na hora da montagem, fazer a 

decoração. 

108 P  E você separa as (tiras de pimentão) que tão como? 

109 Cb  No caso, em tiras assim que dê uma apresentação melhor.  

110 Cb Nesse caso (referindo-se ao corte do tomate), nessa tomate aí 

também foi pra... O corte dela foi pra decoração da salada. 

111 P  O corte dessa (tomate) daí? 

112 Cb  Tanto da outra (cortada em formato de flor), como dessa daí 

(cortada em tiras), dois cortes diferentes que é pra decoração. 

113 P  O pimentão também você cortou de forma diferente num foi? 

114 Cb  Foi, porque um pra decoração e o outro pra colocar na salada 

normal. 

115 P  Certo.  

116 P  Você olhou pra ela (a maçã) e pensou em quê? Você parou um 

pouquinho. 

117 Cb  É procurando uma forma de fazer um corte também pra decoração. 

118 P  Sim. Existem várias formas de cortar uma maçã pra decoração? 

119 Cb  É. No caso da decoração, ela pode ser cortada de várias formas. 

120 P  Aí você tava ali escolhendo... Você pensou de que forma iria 

cortar (a maçã)? 

121 Cb  Isso, justamente. Eu gosto muito assim de decoração. Se eu tivesse 

oportunidade, eu queria fazer até um curso. 

122 P  Um curso de decoração? 

123 Cb  É. Às vezes eu... Tem um programa de televisão que eu sempre 

assistia e ficava encantado com certas coisas. Às vezes você vê 

uma fruta, um negócio, e nunca imagina que aquela fruta vai virar 

aquilo ali. É muito bonito. 

124 P  Por que ainda não fez um curso de decoração? 

125 Cb  Acho que... Num sei. Acho que comodismo mesmo de num ter 

feito. 

 

Nas declarações 99 e 103, Cb deixa claro sua busca pela uniformidade das tiras 

de cebola que ele corta. Ele demonstra seu cuidado com a decoração da salada, a fim de 

proporcionar-lhe uma apresentação melhor (falas 107 e 109), revelando também a 

existência de diferenças nos cortes dos legumes e verduras quando destinados para 

decoração ou para salada normal (falas 110, 112, 114, 117, 119). Cb expõe seu interesse 

e entusiasmo pela parte de decoração (falas 121 e 123), inclusive aspirando fazer um 

curso nessa área, mas admite que o impedimento à concretização dessa sua aspiração é 

o seu próprio comodismo (fala 125). 
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O trecho abaixo, relativo ao momento de montagem da salada na bandeja, 

corrobora o cuidado de Cb com a estética da salada.  

Extrato nº 21: A decoração da salada. 

147 Cb Aí é a parte de decoração (da salada). Aí no caso é a montagem 

da salada né. Aí é a criatividade de qualquer um. Qualquer 

cozinheiro que vai fazer a salada ele vai ter a criatividade dele. 

148 P Então geralmente você cria as suas saladas? 

149 Cb Isso. É, a gente cria. No caso, eu faço vários tipos diferente, pode 

ser com outros ingredientes, um outro tipo de salada. 

150 P Mas assim, por exemplo, uma vez você estando com os 

ingredientes aí, como é que você prepara? Você cria uma que 

você acha legal? 

151 Cb É. No caso aí eu gosto... Como você observou bem, eu preparei 

tudo em uma bandeja e depois a montagem. Na hora da 

montagem é que vem a criatividade. 

152 P Você não tem ela já pronta na sua cabeça não? 

153 Cb Não. 

154 P Você monta na hora? 

155 Cb Isso, na hora que você vai... Que eu vou colocar, é que eu vou 

criando onde vou botar o quê, entendeu? 

156 P Então sempre fica diferente? 

157 Cb Sempre fica diferente. Isso no caso é um prato com arroz 

(referindo-se ao prato que a salada acompanhará), um... 

Qualquer tipo de prato que eu vou fazer nesse caso eu preparo na 

hora que eu vou fazendo a criatividade. 

158 P Sim. 

159 Cb Tu vê que já vai dando o destaque né? Na hora da montagem já 

vai aparecendo a beleza da salada né? 

160 P Você aí nesse momento já sabia qual seria o final dela? 

161 Cb Já. Já porque devido fazer outras vezes né já sei qual vai ser a 

aparência dela no final. 

162 P É exigido que a salada ela vá montada ou você é que prefere que 

ela vá assim? Por exemplo, ela poderia ir nessa bandeja (onde 

estão as verduras e os legumes lado a lado, sem montagem) e 

não teria nenhum problema? 

163 Cb Não, é exigido que ela vá assim, devido à aparência né da salada, 

porque às vezes a gente bota assim do jeito que tá nessa bandeja 

(sem montagem) e fica assim uma coisa como que tá meio assim 

sem gosto, sem prazer de fazer, faz por fazer, entendeu? Então 

eu acho que a aparência influi muito na apresentação, assim, 

você chega e tá aquela coisa bem montada. Por exemplo, tá essa 

bem montada e tá essa outra assim (sem montagem), os seus 

olhos vai em qual primeiro? 

164 P Pra (salada) montada. 

165 Cb Pode não tá gostosa, mas a aparência... 
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166 P Sim. Quem vai consumir essa salada? 

167 Cb No caso essa salada aí são os oficiais. 

168 P Sim, também existe uma salada para os...? 

169 Cb Os cabos, soldados e sargentos. 

170 P Cada um tem um prato especifico? 

171 Cb Mas o nosso cardápio geralmente é um só. 

172 CH Só muda a forma de fazer.   

173 Cb É. E às vezes assim, no caso dos cabos e soldados, como são 

muitos, aí tem que ser em pratos maiores né?  

174 CH Tem que ser mais simples. 

175 Cb É, mais simples. 

176 P Porque a quantidade é maior? 

177 Cb Isso. 

178 P E quando a quantidade é menor vocês fazem mais rebuscado? 

179 Cb É. No caso dessa (salada) daí, dá pra fazer com uma aparência 

bem apresentável, porque é pequena, é pouco, você faz de uma 

forma que... 

180 P Sim. Você desistiu daquele ovo por quê? 

181 Cb No caso ele tava... No que eu cortei ele, ele quebrou. Aí ele não 

ficava com esse tipo de corte aí (padronizado). Se colocasse, já 

dava a diferença no... Como você vê, no corte eu sempre tenho o 

cuidado de deixar a gema colada, no caso dele foi que quando 

cortou a gema... Aí tive que cortar outro.    

 

Na fala 147, Cb revela que a montagem da salada é o momento no qual qualquer 

cozinheiro exercita a sua criatividade. Quando perguntado se ele (você) cria as suas 

saladas (fala 148), Cb responde pelo coletivo: “a gente cria” (fala 149). Ele demonstra 

orgulho do trabalho bem feito, ao chamar a atenção para a beleza da montagem da 

salada (fala 159). Na fala 163, expõe que é um requisito que ela vá montada, 

justificando que a aparência influi bastante na apresentação da salada. Assim nota-se 

que a montagem da salada é uma indicação do gênero. Não obstante, como o gênero não 

define exatamente como deve ser a montagem, a iniciativa do tipo de decoração é dele. 

Tem-se aqui, portanto, um exemplo importante de estilização: a iniciativa pessoal do 

trabalhador em situações para as quais nem tudo está estabelecido, cabendo a este 

trabalhador suprir as lacunas a partir de sua própria iniciativa. 
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Nas falas de 171 a 175, Cb e o chefe revelam que, apesar de o cardápio ser o 

mesmo para todos, muda-se a forma de fazer para os oficiais. A justificativa advém da 

quantidade de funcionários, isto é, quanto maior o número de militares por refeitório – 

que é dividido em três unidades -, mais simples é a forma de fazer a salada. Nesse 

aspecto, Cb expõe um impedimento a sua atividade, informando que é possível fazer 

uma salada bem apresentável quando a quantidade é pequena (fala 179), pressupondo 

assim que não seria possível fazer o mesmo quando a quantidade é maior. 

Na fala 181, verifica-se mais uma vez o cuidado com a padronização da 

montagem da salada. Cb justifica porque desistiu de colocar um dos ovos cozidos na 

salada que estava montando, embasando-se na padronização do corte dos outros ovos. 

Nota-se o cuidado constante que ele tem com a aparência da salada. 

No que diz respeito aos conhecimentos escolares utilizados no trabalho, Cb cita 

apenas a capacidade de ler, que estaria numa relação indireta com o trabalho, como 

mostra o trecho abaixo, relativo às perguntas feitas após a visualização do vídeo. 

Extrato nº 22: Os saberes escolares na atividade do cozinheiro Cb. 

190 P Tem algum conhecimento que você aprendeu na escola que te ajuda 

no teu trabalho? Que você utiliza no teu trabalho como cozinheiro?  

191 Cb Não, eu acho... 

192 P Algum conhecimento de português, matemática, física, química, 

biologia... 

193 Cb Não. Assim, eu acho que não, porque posso ter se eu chegar a fazer 

algum curso, que sempre tem cálculos, algumas coisas que vai ter 

que né calcular. Não, pelo que eu sei mesmo até hoje, só na 

experiência, só em ver eu já sei as quantidades. Acho que não... E 

sim, saber ler né? Se pegar um livro, pesquisar alguma coisa, é 

importante. 

  

Cb não constata a contribuição direta de nenhum conhecimento escolar para a 

sua atividade de trabalho, apenas a leitura como uma contribuição complementar. Ele 

declara que todo o conhecimento que sabe foi adquirido na experiência (193).  
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No trecho que segue, referente ao momento do vídeo em que o cozinheiro Cb 

está lavando e descascando hortifrutigranjeiros, nota-se o seu esforço em refletir e 

responder acerca de uma questão não habitual para ele, sobre a qual parece não haver 

uma definição clara para ele mesmo. 

Extrato nº 23: Reflexão sobre o habitual 

1   P Essas verduras aí estão cruas né? 

2  Cb Isso. Aí no caso é uma parte de... É uma salada de legumes, ao 

mesmo tempo de verdura. 

3 P Legumes e verduras? 

4 Cb É. Legumes cozido e verduras cruas, no caso da tomate, não... 

Tomate não. O pimentão, o alface... É... E o repolho. 

5 P Qual a diferença de verduras e legumes? 

6 Cb Legumes... Verduras no caso assim... Existe umas pessoas que 

falam... Verduras não... Uma coisa só, salada de verduras, mas têm 

umas específicas, tem a verdura crua e a verdura cozida no caso. 

7 P Sim. 

8 Cb Tem a batata, tomat... É... Cenoura, chuchu. Verdura que tem que 

fazer ela... No caso é um legumes né? Tem que fazer cozido. No caso 

de verduras: tomate, cebola e pimentão, que é uma verdura crua, a 

alface. 

 

 

Nota-se que Cb foi surpreendido com a pergunta sobre a diferença entre 

verduras e legumes. Ele não soube responder prontamente, demonstrando pouca 

segurança e falta de clareza em sua declaração. No entanto, mesmo assim, tenta elaborar 

uma resposta, o que vai ao encontro de análise proposta por Yves Clot, em que este 

autor alude ao fato de que o profissional pode vir a se liberar de suas reflexões usuais 

acerca de sua prática profissional e assim ampliar seu poder de agir (Clot, 2010). De 

acordo com este autor, o objetivo da metodologia da clínica da atividade, ao demandar 

que os profissionais em questão envolvam-se na observação e na interpretação da 

própria situação, é que eles se liberem o quanto puderem de seus modos habituais de 

pensar e dizer suas atividades. 



145 
 

O diálogo abaixo se refere às perguntas feitas após a visualização do vídeo de 

Cb. 

Extrato nº 24: Da realização profissional à insatisfação no trabalho, dos erros e 

acertos ao trabalho bem feito. 

 

194 P  E qual é o teu nível de realização na profissão como cozinheiro? 

Você se sente realizado? Tem outros projetos? Não tem? 

195 Cb  Assim, nível de realização, você fala assim de profissão? 

196  P  É, de profissão. 

197 Cb  Num sei, acho que se assim... Se um dia eu me aposentar, me 

interessar em colocar meu próprio negócio entendeu? Eu poderia... 

Mas, acho que não. O jeito que hoje eu tou me sinto realizado, no que 

eu sei, no que eu desempenho, no que é determinado pra mim fazer. 

Claro que seria bom um aperfeiçoamento assim de sempre né um 

curso a mais. Mas não, acho que como profissional e pessoa também 

assim me sinto realizado. 

198 P  E o que é que te deixa mais realizado hoje na sua profissão? 

199 Cb  Eu acho que é o... A experiência, o saber. Assim, com todas as 

dificuldades que eu tive, em saber o que eu sei hoje. Assim sem 

nem... Por esforço próprio né de sempre me interessar. Acho que 

isso. 

200 P  E o que é que te deixa insatisfeito na tua profissão? O que você acha 

que pode melhorar, que pode ser melhorado? 

201 Cb  Eu vou ser bem sincero com você. Eu não sei se é... Eu acho que o 

reconhecimento de algumas pessoas. Eu não digo de todos, mas de 

algumas pessoas. Eu faço o meu trabalho, mas é gratificante você 

fazer e ter um... Chegar... Por exemplo, eu sou cozinheiro e você 

chegar pra almoçar, eu tou ali e você dizer “bom dia fulano, hoje tá 

muito bom”. Eu acho que o que me deixa assim um pouco sentido é a 

falta de reconhecimento de algumas pessoas, que eu sei que tá bom, 

tá gostoso aquilo ali, mas tem sempre uma crítica, uma piadinha, uma 

palavra que fere, entendeu? Num fere a mim não, fere a ele mesmo, 

porque a gente reclamar de uma comida que tá sendo feita ali. A 

gente tem mais é que agradecer né por ter aquilo ali, poder, porque 

existem milhões e milhões de pessoas querendo um copinho de 

farinha pra comer e num tem. E às vezes a gente tem tudo, chega 

assim esbanja arrogância, isso que me deixa um pouco chateado sabe, 

assim quando... Num sei se é porque eu sou empregado, tenho que 

ficar na minha mesmo. Mas isso me deixa triste, porque eu faço, eu 

faço por amor. Quando a gente faz por amor, de coração, tudo sai 

perfeito. E às vezes a gente escuta coisas que num quer ouvir. Acho 

que se tivesse assim o reconhecimento de algumas pessoas, eu achava 

bem melhor. É tanto que eu deixei de participar mais. Eu sou do tipo 

do cara assim, eu faço... Eu criei isso dentro de mim, eu sempre fazia 

e acompanhava. Hoje eu faço e prefiro não aparecer. 

202 P  Não aparecer aonde? 

203 Cb  Assim, eu fazer e ter que tá lá, entendeu? 
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204 P  No refeitório? 

205 Cb  Isso. Então eu prefiro hoje assim. É até melhor pra mim, eu acho 

melhor pra mim, eu fazer e não aparecer. Eu me sinto melhor assim 

sabe. Não faço por interesse de... Por nada não. É porque às vezes a 

gente escuta coisas que num gosta. 

206 P  Certo. E existe um padrão a ser seguido né assim da alimentação? 

Você já fez alguma sugestão de mudanças pra melhoria? 

207 Cb  Sim. 

208 P  Por exemplo? 

209 Cb  Ás vezes a gente faz. Mas às vezes as condições, os meios, não 

atendem o que a gente quer fazer. Falta de recursos. 

210 P  De recursos de quê por exemplo? 

211 Cb  Por exemplo, a gente quer fazer um doce de leite duas vezes por 

semana, já não tem condições por causa do nosso material que não 

dá entendeu? O que a gente recebe não tem condições de fazer isso.  

E outras coisas mais assim tipo... A gente quer fazer um 

estrogonofe, não tem condições de sair, porque não tem verba pra 

aquele tipo de prato entendeu? Porque custa caro e as verbas que a 

gente recebe é limitada. 

212 P  Geralmente é o básico que vocês podem fazer? 

213 Cb  Isso, é o básico. É com o que a gente recebe e pode fazer. 

214 P  E tem alguma coisa que você faz no seu trabalho que você não 

gostaria de fazer? 

215 Cb  Não, acho que não, como cozinheiro tem não. 

216 P  Desde quando você iniciou o seu trabalho como cozinheiro, você já 

cometeu alguns erros? 

217 Cb  Sim. 

218 P  Que tipos de erros e devido a quê? 

219 Cb  Às vezes, pelo tipo de material que a gente recebia. Hoje não, hoje 

em dia a gente recebe um material muito bom. Eu lembro que uma 

vez eu, eu acho que umas duas vezes, eu cheguei a perder, a fazer e 

não prestar, assim 50 quilos de arroz, foi todo perdido devido... Não 

assim (aponta para ele mesmo)... Devido à qualidade do material 

que tentou fazer e não conseguiu. 

220 P  Não conseguiu por quê? Ele ficou como? (referindo 

221 Cb  A qualidade do material. Por exemplo, tem o material de primeira, 

tem o material de terceira. No caso a gente recebia um material que 

era de péssima qualidade, tentou fazer e num conseguiu. 

222 P  E você tentou fazer novamente? E conseguiu? 

223 Cb  Novamente e consegui. 

224 P  E qual foi a diferença de ter conseguido e não ter conseguido? 

225 Cb  Diferença, digamos assim, de quantidades de água. A gente era 

acostumado a fazer com uma quantidade de água, então colocou 

aquela quantidade, colocou o produto, então ele cozinhou demais, 

uniu. Então tive que diminuir a quantidade de água pra tentar 

acertar. 

226 P  Geralmente quando você faz alguma coisa que não dá certo, como é 

que você tenta consertar? 

227 Cb  Assim, da melhor forma possível. É... Por exemplo... No momento 
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me falha, assim... Digamos um... No momento eu num sei 

explicar... É... Pronto, vou dar o exemplo de uma feijoada que a 

gente foi fazer. Eu tenho experiência grande de feijoada, só que o 

feijão que a gente colocou não chegou a cozinhar né? Ele não deu o 

ponto de feijoada, e tentamos de várias formas pra tentar chegar pra 

feijoada ficar naquele ponto, com o caldo grosso e tudo. Então, 

como eu vi que ela não ia engrossar, eu tive que pegar uma parte do 

feijão, a gente desligou, tirou uma parte do feijão que tava duro, não 

cozinhava, passou no liquidificador com o caldo, no liquidificador, 

e jogamos dentro da feijoada, foi como ela encorpou mais o... A 

qualidade dela entendeu? Ela tava com o caldo fino, não engrossava 

de nenhuma forma, as carnes já estavam cozinhadas, já estavam no 

ponto, e a única forma que a gente teve de tentar consertar foi esse 

de tirar o feijão, passar no liquidificador com o caldo e jogar dentro 

novamente, foi como ela... 

228 P  Aí deu certo. 

229 Cb  Deu certo. Foi assim uma idéia que teve que fazer. Teve... Assim, a 

gente sempre reúne dois, três, que sempre sabe, um que sempre dá 

uma opinião, um outro... Outra... E a gente pensou também em 

engrossar com amido pra ver se ficava... Mas só que se engrossasse 

com amido o caroço ia ficar aparecendo, duro, o caldo grosso, mas 

o caroço fica duro. Então a única forma foi essa de passar no 

liquidificador uma parte do feijão e foi como deu certo.  

230 P  Pra você o que é um trabalho bem feito? 

231 Cb  É um trabalho com amor, com vontade de fazer. É você ter vontade 

de fazer. Sabe, tipo aquelas saladas, se você faz com amor, você faz 

com... Sai tudo bem feito. A partir do momento que você não vai 

fazer com amor, nada... Acho que é isso, você trabalhar com amor, 

ter vontade de fazer, ter alegria, conversar, dar bom dia antes de 

trabalhar, brincar, brincar sempre no trabalho, nada de mau humor. 

Eu acho que isso é importante.   

 

Na fala 197, Cb declara-se realizado profissionalmente, apesar de cogitar 

rapidamente a montagem do próprio negócio quando aposentar-se. Sua experiência, o 

seu saber adquirido por esforço próprio, apesar das dificuldades que teve, é o motivo 

que o deixa mais realizado na profissão (fala 199). 

A falta de reconhecimento por parte de algumas pessoas (fala 201) é o principal 

motivo que causa insatisfação ao cozinheiro Cb no trabalho, chegando a refletir na sua 

atividade de trabalho, uma vez que, para evitar ouvir coisas que não gosta, ele não 

acompanha mais o momento em que os funcionários servem-se das refeições que foram 

preparadas (falas 201, 203, 205). Tal ausência de reconhecimento é referente a algumas 
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pessoas da hierarquia: “Num sei se é porque eu sou empregado, tenho que ficar na 

minha mesmo... Acho que se tivesse assim o reconhecimento de algumas pessoas, eu 

achava bem melhor” (fala 201). Quanto a isso, Clot (2010) evidencia que, 

frequentemente, a necessidade de ser reconhecido se torna mais insistente quando o 

profissional não se reconhece mais no ofício. A importância de o sujeito se reconhecer 

em algo situa-se na possibilidade de suportar as desilusões inerentes à busca de 

reconhecimento pelo outro. Esse “algo” não se refere apenas ao gênero profissional, 

abrangendo também o resultado prático da ação, que neste caso é a comida produzida. 

Assim, reconhecer-se em algo fora de si e do outro é, segundo o autor supracitado, a 

forma de levar o mais longe possível as transformações da organização do trabalho. 

Nas falas 209 e 211, Cb expõe que a falta de recursos alimentares é um 

impedimento à melhoria da qualidade da alimentação que eles preparam. Ou seja, a 

qualidade do seu trabalho está relacionada com as condições oferecidas, que nesse caso 

referem-se à limitação de gêneros alimentícios. 

Nas falas de 217 a 229, Cb fala sobre os erros já cometidos e as estratégias 

utilizadas para consertá-los. Os exemplos de gestão dos impedimentos à atividade deste 

cozinheiro denotam o seu poder de agir em contexto de trabalho.     

Na fala 231, Cb expõe o elemento que julga essencial para considerar um 

trabalho bem feito: trabalhar com amor. Esse é o critério utilizado por ele para definir 

um trabalho bem feito. 

4.2.3. A etapa de autoconfrontação cruzada 

 

Conforme explicitado na seção dedicada à apresentação do método (Capítulo 3, 

seção 3.4.2), a autoconfrontação cruzada é a etapa na qual se solicita a um par de 

trabalhadores-colegas de mesmo nível de expertise profissional e co-analistas da 
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pesquisa que comentem sobre as gravações da atividade do outro na mesma situação de 

trabalho. O que está na origem desta técnica é a facilitação da emergência de 

controvérsia, dando assim um novo impulso ao trabalho genérico, à atividade comum, a 

fim de liberá-la do convencional, isto é, de tudo o que impede o seu próprio 

desenvolvimento (Clot, 2010).  

O que segue adiante diz respeito ao diálogo de autoconfrontação cruzada (ACC) 

entre os cozinheiros Sd e Cb. Vale salientar que o segundo tem mais experiência que o 

primeiro no ofício de cozinheiro. O trecho abaixo se refere ao momento do vídeo em 

que Sd arruma os pedaços de frango na placa, a qual irá posteriormente para o forno 

assá-los. 

Extrato nº 25: O tempero de cada cozinheiro. 

1 Cb Bom, aqui ele (refere-se ao cozinheiro Sd) tá colocando o frango 

(na placa) pra ser um frango assado. Nesse caso, o frango assado, 

ele pode ser feito de várias formas, tanto no corte como no tempero. 

Cada cozinheiro tem um tipo de tempero, gosta de usar ao seu jeito, 

e no caso aí pode ser feito o frango assado... Aí é o quê? Coxa e 

sobrecoxa né? (pergunta a Sd, que afirma positivamente com a 

cabeça). Coxa e sobrecoxa. Pode ser a coxa inteira e também o 

frango assado. 

2 P No caso aí a coxa não está inteira? 

3 Cb Não tá inteira, ela tá dividida em duas, dividida em coxa e 

sobrecoxa né? Mas ela pode ser feito tanto o frango inteiro como 

também a coxa inteira. E o tempero vai de cada cozinheiro, do seu 

jeito de fazer. No caso aí, tá sem colorau né? (pergunta a Sd).  

4 Sd Tá sem colorau.  

5 Cb Tá sem colorau. Eu particularmente, eu gosto de temperar e colocar 

um pouco de colorau, que fica um frango mais dourado, mais bem 

apresentado. 

6 P Sim, ele (o tempero) tá sem colorau, mas ele tá vermelho, ali o 

líquido, depois vai mostrar (no vídeo), ele tá vermelho por quê? Vai 

passar depois (no vídeo). 

7 Sd O molho você tá falando? Ou o (frango) assado? 

8 P Não, aí nessa bacia mesmo (onde está o frango). 

9 Sd Não, é porque num foi... 

10 Cb Deve ser a parte do tempero. 

11 P Sim. O tempero dá essa coloração meio avermelhada? Mas o 

tempero dele aí tá com o quê? 

12 Cb Aí nesse caso, como eu falei, cada cozinheiro tem o seu tempero, o 
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seu jeito de fazer. E pode... Eu num vi qual foi o tempero. 

13 P Você sabe qual tempero que tá? (pergunta a Sd) 

14 Sd Tá com... O tempero é alho, foi colocado alho, sal e tempero 

completo. 

15 P  Em relação à forma de arrumação (do frango na placa), tem 

diversas formas? 

16 Cb   Essa forma de arrumação a gente arruma nesse sentido que é pra 

caber uma quantidade maior nesses pente que vai pra o forno, 

porque se colocar de qualquer jeito vai pegar pouco frango, vai 

demorar mais. Então essa arrumação que a gente faz é pra caber 

mais, uma quantidade maior. 

17 P   Sim. 

18 Cb   No caso, sendo a coxa inteira nesse (pente/placa) daí, nessa 

quantidade aí, ela sendo inteira, cabia até mais do que essa 

quantidade aí. Como a gente trabalha com grandes quantidades, a 

gente procura fazer da melhor forma pra ser mais rápido. 

19 P   Sim. Demora quanto tempo em média pra assar esse frango? 

20 Cb   Aí é em média umas duas horas, num fogo em média 250 a 300 

graus. 

21 P   Nossa! 

22 Cb   O frango ele demora mais um pouco pra assar. No caso aí, ele tá 

sendo colocado no forno com uma certa... Com uma hora de... De... 

No que tiver no forno, ele vai soltar um líquido né? Água. Essa 

água a gente pode retirar e escorrer pra que ele asse mais rápido, 

pode ser escorrido. O próprio tempero, ele vai juntar muita água ali 

no fogo e é retirado (do forno) e escorrido pra que ele asse mais 

rápido, e tira até a gordura. 

23 P   É? E porque ele assa mais rápido quando tá com... 

24 Cb   É porque tá sem líquido. No caso ele com líquido, ele fica 

praticamente cozinhando né? Ele não vai ter aquela douração, fica 

com o líquido e num tem como ele dourar. Retirando a água, 

(retirando) o líquido que ele solta, ele vai dourar mais rápido. E tira 

muita gordura do frango, sem... Retirando o líquido. 

25 P   Sim. Ó tá vermelhinho aí né o tempero (no caixote com frango)? 

26 Cb Por causa do tempero, no caso aí o tempero completo. O tempero 

completo ele dá uma coloração. 

27 Cb   Nesse caso aí, o frango cozido, como vocês tão vendo uns dois 

quilos né mais ou menos? 

28 P   Uns dois quilos? 

29 Cb   (risos) Brincadeira. 

30 P   Olhe, não me engane não viu (risos). 

31 Cb Aí (no caldeirão) tem em média o quê? Dá uns 40 quilos né? (olha 

para Sd, que acena positivamente). Aí tem uns 40 quilos de frango. 

No caso aí vai ser cozido, é que também pode ser feito de outra 

forma assim... 

32 Sd Desfiado. 

33 Cb É pode ser feito o creme de frango se quiser fazer o creme de 

frango. 

34 P Sim. 
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35 Cb Só que pra fazer o creme de frango, a gente cozinha ele (o frango) 

inteiro, a coxa inteira, e depois desfia pra fazer o creme. Nesse caso 

aí a gente... Ele tá colocando o colorau (no caldeirão com frango). 

Aí (o frango cozido) tá no mesmo corte (que o frango assado): uma 

coxa dividida em coxa e sobrecoxa. Como é em grandes 

quantidade, o número de pessoas são muito, 300 pessoas, a gente 

tem que botar desse modo. Em casa não, a gente faz uma coxa, vai 

fazer o frango cozido a gente divide em dois, fica um tempero 

melhor. No caso cortando menor (o frango), o tempero fica mais 

encorpado, fica mais saboroso. Como a gente trabalha em grandes 

quantidade, trabalha com esse tipo de corte aí. No caso nesse frango 

cozido, não coloca água nele, pra que ele não fique com bastante 

caldo, e fica sem sabor se colocar. Então ele procura cozinhar com 

o mínimo de líquido possível, praticamente só do tempero e o deles. 

36 P Senão ele fica sem sabor é? 

37 Cb É, fica sem sabor. Se ficar... Por exemplo, se botar uma certa 

quantidade de água aí, ele vai ficar sem sabor, o gosto da água, o 

gosto dele. Como é em grandes quantidades, é necessário muito 

tempero né? E se cozinhar ele sem colocar água, ele vai ficar com 

um sabor bem melhor. 

 

Nas falas 1, 3 e 5, o cozinheiro Cb explicita outras formas de se fazer um frango 

assado além daquela executada pelo cozinheiro Sd. Ele demonstra assim a variedade de 

possibilidades de realizar a tarefa de fazer um frango assado. Naquele momento o vídeo 

do cozinheiro Sd mostrava a preparação de um frango assado com o corte do tipo coxa e 

sobrecoxa, mas que também poderia ser a coxa inteira bem como o frango inteiro. Cb 

revela o repertório de possibilidades permitidas pelo gênero profissional para a 

preparação desse prato, tendo em vista que a única prescrição do cardápio era preparar 

frango assado, não determinando o modo como deveria ser feito. É o gênero 

profissional que estabelece as formas de fazer esse prato, partilhadas por aqueles que 

participam da mesma situação. Assim, o gênero mostra-se como um instrumento 

coletivo da atividade individual (Clot, 2007). 

Ao enfatizar que “cada cozinheiro tem um tipo de tempero”, tem o seu jeito de 

fazer o tempero (1, 2, 12), Cb revela a possibilidade de manifestação do estilo 

individual, uma vez que este se situa no ponto de colisão entre as variantes do gênero, às 
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quais recorre, alternativamente, de variadas maneiras, a depender do momento (Clot, 

2007, p. 50). Nessa situação o cozinheiro pode mobilizar a variabilidade do gênero e 

assim fazer circular as suas variantes. Inclusive Cb expõe seu estilo, ao informar que 

gosta de colocar colorau no seu tempero do frango, para que ele fique mais dourado e 

assim mais apresentável (fala 5). 

Diferentemente de Cb, o cozinheiro Sd não usa (ou não usou) colorau no 

tempero do frango. Nesse momento, verifica-se uma controvérsia, quando Cb, após 

confirmar o que já havia notado na filmagem de Sd, “No caso aí, tá sem colorau né?” 

(pergunta a Sd), declara “Eu particularmente, eu gosto de temperar e colocar um pouco 

de colorau”. Ele enfatiza o “eu” para demarcar uma diferenciação entre o seu modo de 

proceder e o do seu colega de trabalho, deixando a entender que não existe um consenso 

da forma “correta” de proceder. No entanto, ele apresenta justificativa para o seu modo 

de proceder: “...fica um frango mais dourado, mais bem apresentado” (5). Sd, por sua 

vez, informa quais ingredientes utilizou no tempero do frango (14), mas não apresenta 

nenhuma justificativa diante da controvérsia explicitada por Cb. 

Esse conhecimento, explicitado por Cb, de que o colorau produz um efeito de 

intensificação do douramento do frango mostra-se derivado da sua experiência prática 

no seu cotidiano de trabalho.  

Nas falas 16, 18 e 22, Cb refere-se ao coletivo de trabalho por meio do uso da 

unidade do “a gente”. Assim, ao explicar a finalidade do procedimento de arrumação 

dos pedaços de frango nas placas, Cb expõe uma preocupação do coletivo: procurar 

proceder da melhor forma para ser mais rápido. Tal preocupação, retomada por ele em 

outra situação mais adiante na fala 40, é a responsável pelo procedimento coletivo de 

tentar comportar uma maior quantidade de frango nas placas, a fim de que a tarefa seja 
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cumprida mais rapidamente. Ele também mostra outra forma mais eficiente de proceder 

com essa atividade, já que resulta em uma maior quantidade de frango na placa.  

Na fala 20, ao falar sobre as condições de tempo e temperatura necessárias para 

o frango assar no forno, Cb utiliza um sistema numérico de mensuração de temperatura 

em graus. Já nas falas 22, 24 e 26, Cb explicita conhecimentos cotidianos para justificar 

o procedimento do coletivo de trabalho, apresentando explicações fundamentadas na 

sua experiência prática. Assim, ele faz referência a elementos do seu cotidiano de 

trabalho para explicar por que o frango ao forno demora mais a assar quando o líquido 

que ele solta não é retirado, “... ele fica praticamente cozinhando né? Ele não vai ter 

aquela douração, fica com o líquido e num tem como ele dourar”.  

A explicação dada por Cb evidencia seu conhecimento do efeito visível 

decorrente do processo de assar frango com e sem líquido, expresso através da 

intensidade da douração do frango.  No entanto, não faz referência a nenhum 

conhecimento científico, que neste caso estaria relacionado à temperatura dos líquidos, 

que não ultrapassa 100°C, o que não permite a ocorrência de alguns fenômenos que 

precisam de muito mais calor para se manifestar, como o douramento do frango, o qual 

foi informado por Cb ser assado numa temperatura de 250°C a 300°C. 

Cb chama a atenção para as grandes quantidades de comida manipuladas por 

eles. Primeiro ele ironiza a quantidade de frango no caldeirão (27, 29), para depois 

informar o peso médio total dos frangos que estavam sendo preparados (31). Além 

disso, ele expõe três vezes, nas falas 35 e 37, que trabalham com grandes quantidades.   

Cb apresenta um conhecimento escolar nas falas 27 e 31, ao se referir ao peso 

dos frangos em uma unidade de medida de massa, isto é, o quilograma. Já nas falas 35 e 

37, ele expõe conhecimentos cotidianos do seu trabalho, relacionados ao tipo de corte 

do frango que otimiza o sabor do tempero e ao modo de cozimento que propicia um 
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sabor melhor ao frango. É baseado nessa fundamentação prática que Cb explica o 

procedimento de Sd de cozinhar com o mínimo de líquido possível o frango cortado em 

pequenos pedaços. Se fossem utilizados conhecimentos científicos, a argumentação 

contemplaria noções do processo químico de difusão, para explicar que o soluto passa 

do local mais concentrado para o menos concentrado, e noções de reação química, para 

explicar que o aumento da superfície de contato do material com o reagente acelera a 

velocidade da reação  

 Nas declarações 31 e 32, o cozinheiro Sd complementa a fala do cozinheiro Cb, 

o qual tenta informar sobre outro modo de fazer o frango além de cozido, que era o que 

estava sendo feito no vídeo por Sd. Assim Sd informa que pode ser feito o frango 

desfiado, que é reforçado por Cb, o qual denomina de creme de frango. Nota-se aí uma 

divergência de denominações. Cb denomina de “creme de frango” o que Sd refere-se 

como (frango) “desfiado”.   

O extrato abaixo se refere ao trecho do vídeo em que Sd prepara um molho para 

colocar no frango que está no cozimento. 

Extrato nº 26: “Não pode usar muito líquido”. 

52 Cb No caso aqui, ele (referindo-se a Sd) vai fazer um molho pra colocar 

no frango... Frango ao molho né? No caso, esse molho, ele já tem 

líquido, porque eu falei que não colocasse água no frango, que já vai 

entrar esse molho que vai ter líquido também, já vai ficar muito 

assim encorpado com os temperos né? Então se colocar água vai 

ficar cada vez mais... 

53 P Mas qualquer coisa cozida ela tem que ter líquido? 

54 Cb Sim, porque...  

55 P Porque senão não é cozido né? 

56 Cb É. E assim, até o cozimento dela atrapalha, ela pode pegar, queimar, 

se não tiver líquido. É diferente de um bife na chapa né que você tá 

ali sempre... Meio que ele sai do bife seco. E o bife no molho não. 

Mas tem que tá sempre... Senão ele queima. No caso do molho, tem 

que ter um pouco de líquido pra que ele não pegue na panela. 

57 P Por que você (pergunta a Sd) fica revezando o uso da vasilha 

(poncheira) e o uso da peneira pra tirar o... (referindo-se ao molho 

que está sendo transferido da panela para o liquidificador)  
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58 Sd Porque que nem ele (referindo-se a Cb) falou, não pode usar muito 

líquido entendeu? Aí a peneira peneira, tira aquela quantidade, 

excesso de água, fica só o tomate e a cebola. 

59 Cb Fica mais a verdura né? 

60 Sd É. 

61 P E aí com a vasilha (poncheira) já tira completo (o líquido e as 

verduras)? 

62 Sd É já vem tudo junto, a água com a verdura. A gente tira com a 

poncheira a água e a verdura, porque coloca a quantidade certa, e 

depois é só com a peneira. 

 

Na fala 53, a pesquisadora faz uma pergunta referente à parte subentendida da 

atividade, isto é, aquilo que é compreendido pelos integrantes do ofício sem ser 

necessário explicitar. Cb responde de acordo com o seu conhecimento prático (54 e 56). 

Na fala 58, Sd reitera uma declaração de Cb feita na fala 52, referente à norma 

coletiva de não poder usar muito líquido no molho. É para cumprir essa norma que Sd 

utiliza alternadamente dois utensílios distintos para transpor o molho da panela para o 

liquidificador: a peneira e a poncheira. Esta com a finalidade de transpor as verduras 

junto com o líquido, e aquela para selecionar apenas as verduras, a fim de controlar a 

quantidade certa de líquido no molho. 

O diálogo abaixo diz respeito ao momento do vídeo em que Sd juntamente com 

um auxiliar de cozinha deslocam uma panela com molho quente do fogão para a pia, 

utilizando panos nas alças como isolante térmico (ver figura 12). 

Extrato nº 27: Os impedimentos ao uso da luva. 

39 P Por que cozinheiros costumam manipular panelas quentes com 

pano ao invés de luvas? 

40 Cb Às vezes, eu acho que é... O costume, comodismo assim de tá 

pegando aquela luva, tá colocando, num sei o quê. Às vezes quer 

uma coisa mais rápida, daqui até que ele vá pegar aquela luva, 

colocar aquela luva, ele vai perder tempo. Eu acho que seria como 

falei, o costume, manias né? Porque o certo mesmo é o quê? Luvas 

né pra se proteger. Então a gente sempre pega assim pra ser mais 

rápido, pra ser mais ágil, adiantar o serviço. 

41 P Você tem alguma outra explicação (pergunta a Sd)? 

42 Sd E às vezes também as luva tá ocupada. Como ele falou, tem 

algum... Por exemplo, um macarrão no fogo que ele cozinha 
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rápido, aí já tá no ponto, se demorar muito tempo ele pode 

esbagaçar, aí as luvas tá ocupada, aí tem que... 

43 P Tem que ser com o que tiver pela frente mesmo?     

44 Sd É, não pode esperar. 

45 Cb No caso da gente aqui só tem um par de luva (risos). 

46 P Um par de luvas! (risos) 

47 Cb Pra quantos cozinheiros (pergunta a Sd)? Seis cozinheiros? 

48 Sd Seis cozinheiros. 

49 Cb Aí tá sempre tendo... Um tá fazendo uma coisa, outro tá fazendo 

outra, aí tá sempre aquela coisa, tem sempre quatro ou cinco sem 

luva. 

50 P Não dá pra todo mundo usar, só tem uma luva pra se revezar? 

51 Cb  É. 

(...) 

132 P Ó nesse caso aí (Sd retirando a placa do forno) tá com as luvas né? 

O único par de luvas.       

133 Cb Deu sorte, a luva tava desocupada (risos). 

 

Na fala 40, Cb retoma uma preocupação do coletivo já exposta anteriormente: 

“Então a gente sempre pega assim pra ser mais rápido, pra ser mais ágil, adiantar o 

serviço”. Ele usa esse argumento como uma das justificativas para o não uso das luvas 

quando ela se faz necessária, isto é, na manipulação de panelas quentes, explicando que 

se perde tempo para ir buscar a luva e colocá-la. Percebe-se aqui uma preocupação dos 

cozinheiros em adiantar o serviço, em ser mais rápido e ágil, mas que, por outro lado, 

afeta a sua segurança no trabalho, uma vez que eles deixam de se proteger 

adequadamente e assim correm o risco de queimaduras decorrentes do manuseio e 

transporte de panelas quentes sem a devida proteção. 

A outra justificativa apresentada por Cb para o não uso da luva é o costume, o 

comodismo, as manias. Tais aspectos provavelmente tendem a se apresentar mais em 

profissionais experientes e menos em profissionais iniciantes no ofício, tendo em vista 

que a consolidação de hábitos no trabalho requer tempo.     

Já o cozinheiro Sd apresenta outra explicação, referente ao impedimento do uso 

das luvas (42), pois, às vezes, o único par de luvas disponível para os seis cozinheiros 
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está ocupado, e eles muitas vezes não podem esperar, pois correriam o risco de 

prejudicar a refeição, como, por exemplo, o macarrão, que pode esbagaçar caso passe 

do ponto. Assim, os cozinheiros preferem arriscar sua segurança para não prejudicar a 

realização bem feita da tarefa que lhe cabe. O único momento em que o cozinheiro Sd 

aparece no vídeo utilizando as luvas é tratado de forma hilária pelo cozinheiro Cb (133). 

Extrato nº 28: As diferentes formas de preparar o mesmo cardápio. 

66 Cb Aqui você vê que não foi colocado água. Só com os tempero, com 

o molho, você já vê que aqui tem uma grande quantidade de 

líquido (aponta para o vídeo, referindo-se à caldeirão onde o 

frango está sendo cozido). 

67 P É dá pra ver. 

68 Cb Que no meu ponto de vista, não era pra ter ainda esse tanto de 

líquido, era pra ser bem menos, porque o próprio frango ele vai 

soltar muito líquido ainda. 

69 P O frango solta muito líquido ainda? 

70 Cb Solta muito líquido. 

71 P Por que ele solta o líquido? 

72 Cb Eu acho que é o congelamento, o tipo de carne né que solta, o 

frango ele tem muito líquido. 

73 P Por exemplo, se o frango for fresco, ele solta menos líquido que o 

congelado? 

74 Cb Não, a mesma coisa. 

75 P A mesma coisa? 

76 Cb É. Quer dizer, você quer dizer o frango abatido né? Do dia? Um 

frango batido hoje, feito hoje, não passar por congelamento? 

77 P Isso. Ele solta menos líquido? 

78 Cb É bem menos, porque se você pegar um... Se você comprar no 

supermercado um frango congelado, você pode ver que ele é cheio 

de furadinhas de seringa. 

79 P É mesmo?  

80 Cb É. 

81 P É por quê? 

82 Cb Aquilo ali, uns diz que é tempero, outros diz... Mas ali a maior 

parte é gelo. Ali a maioria é injetado líquido pra pesar. 

83 P É mesmo? Pra ficar pesado? 

84 Cb É, ganhar peso (acena que sim com a cabeça). 

85 P Nossa senhora! 

86 Cb No caso esse frango aí, ele tanto pode ser feito com esse molho, no 

caso cozinhar as verduras e colocar no frango pra fazer o 

cozimento normal, como também pode ser feito o frango no molho 

só com as verduras cortada crua e colocada dentro do frango, por 

exemplo, se corta tomate, cebola, pimentão, batatinha, cenoura e 

chuchu e colocar dentro do frango as verdura crua. Aí no caso 
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entrou um molho de verduras cozidas com temperos, dá uma 

consistência e dá o sabor. Mas também pode ser feito de outras 

formas. 

87 P E quando é que vocês fazem de uma forma ou de outra? 

88 Cb Aí depende. Às vezes é de... Como eu falo sempre, cada cozinheiro 

tem o seu jeito de fazer e aqui a gente dá sempre a liberdade pra 

eles de fazer como eles querem. Cada um tem seu jeito: “não, quer 

fazer como? Quero fazer de tal jeito”, aí a gente... Ele faz do jeito 

que ele quiser, cumprindo o cardápio sabe? 

89 P Sim. Você geralmente faz sempre desse jeito? (pergunta ao 

cozinheiro Sd) 

90 Sd De acordo com o cardápio sim. 

91 P Isso aí é pimenta? (referindo-se ao molho que está sendo 

acrescentado ao frango cozido no caldeirão) 

92 Cb É. Aqui tem o molho inglês né? Tá colocando o molho inglês e 

isso aqui é no caso a pimenta né? (pergunta a Sd referindo-se ao 

que está passando no vídeo) 

93 Sd É. 

94 Cb Pimenta... Pimenta daquelas que usa na comida né? Pimenta 

ardosa, que pode ser colocado também, como também pode ser 

colocado outros tempero. 

95 P Que outros temperos? 

96 Cb Aí pode entrar o quê? Pimenta, pimenta-do-reino... 

97 Sd Cuminho. 

98 Cb Cuminho, o molho shoyu, que é parecido com o molho inglês, mas 

é outro sabor, pode entrar vinhos se você quiser. De acordo com o 

que... Pode entrar o quê?... 

99 P Tem algum cardápio assim que é preferido pelo pessoal que 

consome? 

100 Cb Tem. Assim um cardápio mais sofisticado, tipo feijoada, o pessoal 

prefere. O feijão verde com macaxeira, carne de sol é bem aceito, 

assim, o pessoal prefere muito. O pessoal gosta muito também de 

almôndegas né? Às vezes faz almôndega geral, pra todo mundo, é 

um cardápio que o pessoal gosta muito também. Às vezes, entre 

fazer carne moída e fazer almôndega, a gente faz almôndega 

porque o pessoal prefere mais. 

 

Uma controvérsia é exposta por Cb (68) referente à atividade de Sd: há excesso 

de líquido no cozimento do frango. Cb deixa clara a particularidade da sua contestação, 

“no meu ponto de vista”, e a justifica, explicando que o frango ainda soltará muito 

líquido durante seu cozimento, o que demanda assim menos líquido no molho. Apesar 

de anteriormente Sd ter concordado com a concepção de Cb, conforme fala 58: “Porque, 

que nem ele (o cozinheiro CB) falou, não pode usar muito líquido entendeu?”, este 
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indiretamente considera que Sd não seguiu tal recomendação, já que averiguou demasia 

de líquido na refeição que estava preparando, isto é, o frango ao molho. 

Cb também é contestado, mas pela pesquisadora, no que se refere a sua 

incoerência discursiva. Assim, é a partir do espanto da pesquisadora (75) quanto à 

incoerência da resposta de Cb (74) com a sua explicação de por que o frango solta 

líquido (72) que ele refaz o seu discurso (76, 78) de forma coerente.  

Na fala 86, Cb mostra uma forma de fazer o frango cozido diferente daquela 

exposta no vídeo de Sd. Ele esclarece (88) que a escolha de uma dessas formas depende 

do jeito de fazer de cada cozinheiro, reforçando assim a particularidade que cada 

cozinheiro tem na sua atuação, expressa em seu estilo. Os cozinheiros lá têm liberdade 

para preparar as refeições da forma que preferir desde que cumpram o que foi solicitado 

no cardápio. Esse discurso de que cada cozinheiro tem seu próprio jeito de trabalhar é 

utilizado diversas vezes por Cb durante a ACC. Na fala 100, ele evidencia um fator que 

geralmente orienta a escolha dos cozinheiros entre fazer um prato ou outro: a 

preferência de quem consome. Nota-se assim que um dos principais objetivos dos 

cozinheiros é satisfazer o consumidor da refeição. No caso específico dos militares, é 

também a pontualidade da refeição, podendo ser resumido como principais objetivos 

dos cozinheiros militares o binômio qualidade e pontualidade da refeição.  

Enquanto Cb informa que outros temperos podem ser acrescidos no frango (96), 

Sd cita um tempero possível (97), o qual é confirmado por Cb (98), configurando-se 

uma situação em que Cb inclui em sua fala o discurso do outro cozinheiro. 

O diálogo abaixo se refere ao trecho do vídeo em que Sd fatia 

hortifrutigranjeiros em uma bancada de granito. 

Extrato nº 29: A preferência de cada um no jeito de trabalhar e a explicitação do 

conhecimento prático. 
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102 P Por que um de vocês prefere cortar a verdura aí na mesa (uma 

bancada de granito) e outro na pia? Tem alguma justificativa pra 

isso ou não? 

103 Cb Da minha parte não. Eu prefiro na pia por quê? Porque tá sempre... 

Tem ali a torneira, é mais fácil lavar as mãos, lavar verdura. Aí é 

de cada um né? No caso ele tá cortando aí (na bancada de granito), 

mas tá cortando ela (a verdura) com água do lado, tá descascando e 

tá colocando (na panela com água). 

104 P Você tem alguma justificativa pela preferência? (pergunta ao 

cozinheiro Sd)   

105 Sd Não. Depende, no caso aí é pouca quantidade né? Como ele (Cb) 

falou, depende de cada um. Eu tava... Eu preferi aí (na bancada de 

granito), mas, quando é muita quantidade, na pia é melhor, porque 

tem a torneira, é mais prático. 

106 P Por que esse espaço onde vocês manipulam verduras e carnes ele é 

refrigerado? Porque aí tem ar-condicionado né nessa sala? 

107 Cb É. No caso, esse espaço é devido à carne, ela requer um cuidado 

maior de refrigeração. Então ela é retirada, descongelada, mas 

sempre numa refrigeração, o ambiente ele é refrigerado. O 

descongelamento dela, ela vai descongelando, mas num ambiente 

refrigerado. 

108 P Sim, ela descongela aí nesse ambiente? 

109 Cb É, ela fica descongelando aí. E na parte quando ela é temperada, às 

vezes, no caso carne de sol, ela permanece aí. Mas sendo no caso o 

frango, que requer mais cuidado, ele é colocado na câmara fria, 

que é pra evitar que estrague, essas coisa assim. 

110 P Então o resfriamento ele evita que se estrague? 

111 Cb O resfriamento ele evita que se estrague e a qualidade né? A 

qualidade é diferente de você cortar uma carne e deixar num 

ambiente que não é refrigerado e um que é refrigerado. No 

supermercado você vê que a carne é sempre num ambiente 

refrigerado. 

112 P Vocês sabem assim qual é o processo que ocorre na refrigeração 

que não se estraga tanto a carne? Assim o processo que está por 

detrás disso? Tem algum conhecimento sobre isso? 

113 Cb Não. Assim só o conhecimento é que evita se estragar né, que se 

estrague mais rápido, porque tudo tem validade. A partir do 

momento que descongela, ali se não tiver num ambiente 

refrigerado a tendência é o quê? Estragar em 24 horas né? Se não 

for assim com certeza... Eu acho que é isso, é manter a qualidade 

da carne. 

114 Cb No caso aí, ele (Sd) tá cortando legumes pra colocar dentro do 

frango cozido, que pode ser feito de várias formas né? Como eu 

falei pra você, pode colocar legumes como pode colocar verduras 

num frango cozido, num frango ao molho né? Batatinha, cenoura, 

chuchu... 

115 P Geralmente vocês colocam legumes ou verdura de acordo com o 

quê? O cardápio diz se o frango vai levar verduras ou legumes? 

116 Cb Não. Aí a gente coloca mais pra tanto dar consistência como dar 



161 
 

sabor e uma participação de verduras no frango no molho né? 

Assim, tá comendo ali, tem aquela verdura, você vai se servir, tem 

o frango, tem aquela verdura que você gosta, então é uma 

preferência sua. 

117 P Qual é a quantidade de água suficiente pra cozinhar as verduras? 

Tem uma quantidade certa? 

118 Cb Não, nesse caso num tem a quantidade certa. Ali você vai fazer o 

cozimento de uma verdura, você colocou (água) que cobriu a 

verdura já é o suficiente. 

119 P E o tempo? O controle do tempo? 

120 Cb O tempo varia de cada legumes. No caso a cenoura, cenoura 

demora bem mais do que batata, se você vai fazer todas juntas, 

você vai cozinhar a batata, o chuchu e a cenoura tudo junto, fazer 

uma salada tudo misturado... 

121 P Que é esse caso aí né? 

122 Cb É. Nesse caso aí como é cozido o frango ao molho, você pode 

colocar tudo junto que não tem problema, se desmanchar, 

desmanchou, mas porque é o frango... No caso se você for fazer 

uma salada dos três, vai colocar a cenoura, o chuchu e a batata 

junto, você tem que botar a cenoura bem antes no fogo. Quando 

ela tiver fervendo um certo tempo, você vê ali a consistência dela 

pra poder colocar a batata e o chuchu. De acordo com o tempo ali, 

os três cozinhar junto não tem problema. Agora se você botar a 

batata, o chuchu e a cenoura junto, a batata e o chuchu cozinha e a 

cenoura fica crua, não cozinha, porque o tempo dela cozinhar é 

bem maior. Então varia de um pra outro né? 

123 P  Esse molho aí que tá no frango, ele também é consumido pelo 

pessoal? 

124 Cb  A maioria da parte dele sim, tem muita gente que prefere né: 

“coloque um pouco de molho”. Mas eu acho que 30% perde. Se 

fosse um caso que fosse fazer sopa, esse molho poderia ser 

aproveitado. Tenho que colocar mais legumes ou fazer mais um 

pouco de frango e fazer uma sopa ou uma canja. 

125 Sd  Fazer um pirão. 

126 P  Fazer um pirão? Dá pra fazer um pirão? 

127 Sd  Dá. Sempre a gente faz, às vezes. 

128 P  Mas aí você faz como? Pega esse molho e... 

129 Sd  Escorre, tira a parte do frango, aí depois coloca o molho na panela 

e coloca no fogo de volta. 

130 P  Sim, aí tá pronto o pirão? 

131 Sd  Aí quando tiver fervendo, vai colocando aos poucos farinha e 

mexendo entendeu? Aí vai olhando o ponto. 

 

Na fala 103, após justificar a sua preferência de cortar as verduras na pia, Cb 

defende o procedimento de Sd de não cortar na pia, uma vez que ele também utiliza 

água, que seria o principal diferencial da pia. Cb retoma mais uma vez o discurso de que 
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cada um tem o seu jeito de proceder, o qual é utilizado por Sd na sua justificativa para o 

seu procedimento de não cortar as verduras na pia (105). Sd só considera a pia uma 

melhor opção quando a quantidade de verduras é muita, pois fica mais prático devido à 

torneira. 

Na fala 107, Cb explica que o resfriamento da sala é devido à carne, que requer 

cuidados de refrigeração, mas não justifica porque as verduras compartilham o mesmo 

espaço, o que geralmente não ocorre em cozinhas industriais, onde existe 

separadamente um setor para o preparo de vegetais e outro para o preparo de carnes.  

Cb explica porque é necessária a refrigeração das carnes (109, 111), mas não 

sabe explicar o processo que ocorre na refrigeração que retarda a deterioração delas 

(113). O conhecimento dele sobre o referido fenômeno baseia-se em sua experiência 

cotidiana de trabalho com o mesmo, abarcando o que é perceptível por meio dos 

sentidos: “o conhecimento é que evita se estragar né”. No entanto, o conhecimento 

científico que explica tal fenômeno, isto é, que baixas temperaturas diminuem as 

reações químicas e assim evitam o crescimento de microorganismos responsáveis pela 

decomposição de alimentos, não faz parte do seu repertório de saberes. 

Na fala 116, Cb demonstra a preocupação em deixar a comida saborosa, 

informando que o acréscimo de verduras e legumes no frango ao molho não é uma 

exigência do cardápio, mas uma iniciativa deles para dar consistência e sabor. 

Cb demonstra o seu saber prático ao explicar o cozimento dos legumes 

(118,120,122). Em consonância com a tarefa prescrita de verificar a possibilidade de 

utilizar no jantar a sobra de material, principalmente a sobra do almoço (  ), Cb expõe o 

procedimento que poderia ser feito para reaproveitar o frango que sobrasse do almoço, 

citando uma sopa ou canja (124). Sd também dá a sua sugestão, que seria fazer um pirão 

(125), e explica como seria feito (129, 131).  No entanto, sua explicação inicial de como 
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fazer um pirão a partir da sobra do frango ao molho não é completa (129), talvez por ter 

ficado subentendido para os profissionais da área como seria a finalização do pirão, mas 

não para um leigo. Assim, foi necessária a intervenção da pesquisadora (130) para que 

Sd explicitasse o procedimento completo de fazer o pirão (131). 

O extrato abaixo é relativo ao fatiamento de hortifrutigranjeiros por parte do 

cozinheiro Cb. 

Extrato nº 30: Os riscos no trabalho. 

138 Sd Ele (referindo-se ao cozinheiro Cb) tá fazendo uma salada, tá 

cortando ali legumes pra fazer o preparo. 

139 P Numa salada assim, geralmente os ingredientes comuns numa 

salada são quais? 

140 Sd Depende do tipo da salada, por exemplo, aí ele tá usando 

batatinha, tomate, cebola, repolho. A salada pode ser também 

só de tomate e cebola, ou pode ser só de chuchu, batatinha, 

repolho, entendeu? 

141 P Hum. Em relação à forma de cortar, você (referindo-se a Sd) 

corta desse modo também pra uma salada? 

142 Sd Não, porque aí como é pra pouca quantidade, aí corta desse 

modelo aí, entendeu? 

143 P Mas pra pouca quantidade você corta assim também 

(referindo-se a Sd)? Quando é pouca quantidade. 

144 Sd Corto assim também. 

145 P É fácil se cortar lidando com o corte de verduras? Com facas. 

146 Sd Como é que é? 

147 P É comum se cortar? 

148 Sd Não, num é comum não. Depende, se você tiver um descuido 

ou alguém falar com a pessoa sem perceber e olhar pra trás, 

entendeu? 

149 P Sim. 

150 Sd Mas é muito difícil a pessoa se cortar. 

151 Cb Vai muito pela experiência, quem tem experiência já. 

Trabalhar com facas é mais difícil. 

152 Sd Que eu lembre, acho que me cortei acho que uma vez só. 

153 P Que se cortou cortando verdura? 

154 Sd Isso, verdura... Não, não, carne. 

155 P Cortando carne? 

156 Sd Isso. 

157 P E foi pelo quê? 

158 Sd Como ele (Cb) falou, falta de experiência também. 

159 P Sim. 

160 Cb Mas sempre tem aquelas relevadinhas, aqueles iniciozinho. 

(riso) 
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161 P Sim. (riso) 

162 Cb Às vezes, até na hora de afiar a faca ali, ela sempre dá uma 

pancadinha ali, sempre tem um (corte) pequenozinho. No caso, 

em acidentes com faca é mais fácil com coisas congeladas. No 

caso, carne congelada, o frango congelado, fica mais fácil um 

acidente com corte. 

163 P Por que fica mais fácil? 

164 Cb Devido tá congelado né? Duro, ali não tem facilidade da faca 

correr, fica mais fácil o acidente assim dessa forma. Por isso 

que a gente tem que trabalhar mais com tudo descongelado pra 

num... Evitar acidente. 

(...) 

326 P Quais são os riscos que existem em se trabalhar numa 

cozinha? 

327 Cb Riscos muitos, tanto da parte de corte, facas, acidente com 

faca, como também na parte de queimaduras né? O fogo ou 

água, a própria água quente, comida quente, ou até uma 

explosão, sistema de gás, assim nesse sentido. 

328 P Certo. E como é que os cozinheiros podem trabalhar assim de 

forma a minimizar esses riscos? 

329 Cb É sempre... No caso de trabalho com facas, sempre o cuidado, 

sempre ter cuidado. E parte de manuseio, no trabalho ali 

fazendo a comida, uma água quente, alguma coisa, muito 

cuidado também, usar sempre luvas. E a parte de fogo, 

explosão, assim, observar sempre as instalações e manutenção 

dos equipamentos. 

 

No extrato acima, Sd expõe que não é comum se cortar (148), pelo contrário, é 

até difícil alguém se cortar (150). Mas pode acontecer sim devido a descuidos (148). 

Para Cb, depende da experiência, pois trabalhar com facas é difícil (151). Esse 

argumento de Cb é utilizado no discurso de Sd (158) quando ele é perguntado sobre o 

motivo de já ter se cortado (157), justificando-se por meio da falta de experiência (158). 

No entanto, Cb expõe que é comum haver pequenos cortes, tanto para os iniciantes 

(160) como para os experientes (162), sendo atribuída à manipulação de coisas 

congeladas a responsabilidade pelos acidentes maiores (162, 164).  

Em outro trecho, Cb expõe a existência de muitos riscos na cozinha, como cortes 

e queimaduras (327). No entanto, ao orientar sobre como minimizar esses riscos (329), 
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Cb indica usar sempre luvas, o que não foi visto em suas atividades. Desse modo, o seu 

discurso de boas práticas não condiz exatamente com a sua prática.   

O diálogo abaixo é relativo ao trecho do vídeo de Cb, em que ele prepara a 

batatinha para ser cozida e finaliza o cozimento dos ovos.  

Extrato nº 31: A investigação da ciência na cozinha. 

165 Sd  No caso, ele (referindo-se a Cb) lavou a batatinha e vai colocar 

no fogo. 

166 P  Por que a panela com água fervendo ali tava fechada? 

167 Sd  Como é que é?  

168 P  Por que a panela que vocês utilizam assim pra ferver, pra 

cozinhar as coisas, fica tampada? 

169 Sd  Por que ela ferve mais rápido. 

170 P  Ferve mais rápido? 

171 Cb  E evita perca de líquido. 

172 P  Sim, ela fechada. 

173 Cb  É. Se ela ficar aberta, ela evapora mais rápido. 

174 P  E é por isso que ela demora mais a ferver, se tiver aberta? 

175 Cb  É, se ela tá aberta, ela demora mais a ferver. Ela tampada, ela 

tem a facilidade de manter o líquido e o cozimento também, no 

caso de arroz, você fazer o arroz com ela tampada pra a 

facilidade do cozimento do arroz. No caso a verdura também, 

mais assim pra verdura evitar a perca de líquido, se ela ficar 

aberta. 

176 P  Sim, então a diferença de ferver, de cozinhar alguma coisa 

com a panela com tampa ou sem tampa é o tempo? 

177 Cb  O tempo, justamente, mais rápido. O tempo mais rápido e a 

facilidade.  

178 Sd Isso aí são ovos que ele (Cb) botou pra cozinhar, ele vai usar 

na salada também. 

179 P No caso, o ovo, ele tava sendo fervido né? E ele endureceu. 

Vocês sabem por que, por exemplo, a batata ela amolece 

quando é cozida e o ovo ele endurece? Por que essa diferença? 

180 Sd Na verdade, eu num sei por que não essa parte aí não. 

181 P É interessante né? Um amolece e o outro endurece. 

182 Cb Eu acho que seje por causa da parte líquida né? 

183 P Da parte líquida? 

184 Cb É. No caso, o ovo tem o líquido num é? Dentro dele é líquido. 

A partir do cozimento, ele vai dar consistência. 

185 P Geralmente os líquidos quando vão pro fogo eles ficam 

consistentes? O líquido em geral? 

186 Cb Depende né? No caso específico do ovo porque foi prensado... 

Não é prensado, é... O ovo né? No caso, ele entra ali em 

fervura, o processo ali vai... No caso, por exemplo, do... Que 

eu dei o exemplo da maionese [...] se a maionese bater numa 
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verdura quente e ela derreter. Eu acho que varia de caso pra 

caso. 

 

No diálogo de 169 a 175, ao justificar o uso da panela tampada para ferver água, 

Sd e Cb utilizam o conhecimento prático deles, o que eles observam no cotidiano de 

trabalho, não utilizando nenhum conhecimento científico desse fenômeno. No entanto, a 

explicação deles de que a água ferve mais rápido na panela tampada e evita-se a perda 

de líquido é condizente com o conhecimento físico da termodinâmica. Segundo o 

mesmo, na panela fechada, ocorre a permanência das moléculas com energia térmica, 

que contribuem para que o sistema continue a altas temperaturas e armazenando calor, 

enquanto que no sistema aberto estas moléculas saem levando consigo o calor do 

sistema. 

Quando foram questionados sobre os diferentes resultados do processo de 

fervura em substâncias diversas (fala 179), o cozinheiro Sd admitiu que não sabia o 

porquê (fala 180), diferentemente do cozinheiro Cb, que tentou responder ao 

questionamento (falas 184, 186). 

O extrato abaixo se refere ao momento do vídeo de Cb em que ele higieniza os 

hortifrutigranjeiros. 

Extrato nº 32: A distância entre o prescrito e o realizado. 

188 Sd  Esse aí é o alface. Ele (referindo-se a Cb) vai lavar e vai 

colocar o material lá de assepsia. 

189 P  Vocês sabem por que essa combinação de água com vinagre... 

Né ali? 

190 Cb  É. 

191 P  ...De água com vinagre desinfeta verduras? Como é o processo 

de desinfetar? 

192 Cb  Eu acho... Como é recomendado, eu acho que, como eu já 

tinha explicado antes, o vinagre, a acidez dele é eliminar os 

agrotóxicos né? Pra que elimine todo e qualquer tipo de 

agrotóxico, germes, alguma coisa que venha no alface, na 

verdura. Acho que seje a acidez dele que elimina esse tipo de 

agrotóxico, alguma bactéria, alguma coisa assim. 
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193 P  Tem alguma outra forma de desinfetar verduras além de água 

com vinagre que vocês também costumam fazer? 

194 Sd  Não, o que a gente costuma fazer é esse aí mesmo, desse 

modelo aí. 

195 P  E qual é a proporção ideal assim de água e vinagre? 

196 Sd  Na verdade, num tem uma quantidade certa não. A quantidade 

certa, por exemplo, se for... Tiver uma quantidade maior de 

alface, aí a gente usa mais vinagre, entendeu? 

197 P  Sim. 

198 Sd  Eu acho que quanto mais vinagre, mais possibilidade de matar 

mais germe.  

201 P  Você costuma fazer esse mesmo procedimento (que Cb está 

fazendo) quando tá preparando uma salada? (pergunta a Sd, 

referindo-se à arrumação da alface para o seu fatiamento) 

202 Sd  Humrum, todos nós fazemos isso aí, todo cozinheiro. 

203 P  Essa salada ela não é temperada né? É o pessoal que tempera 

depois? 

204 Sd  Não, ela vai assim mesmo. 

205 P  Ela vai assim mesmo natural? 

206 Sd  Isso. 

207 Cb  Nesse caso aí, lá na linha de servir tem um olheiro com 

vinagre e azeite. Fica a critério de cada um colocar, 

acrescentar alguma coisa, sal. A única verdura que... Assim, às 

vezes faz a verdura só de legumes e pode ser feito um molho 

pra colocar, tipo vinagre, azeite, orégano, que mais? Molho 

inglês, alguns ingrediente e fazer tudo misturado, fazer aquele 

molho líquido e colocar em cima na salada de legumes, 

batatinha, cenoura, chuchu. E pode ser feito também essas 

misturas toda com creme de leite, ele é esquentado no fogo, 

faz aquele molho, tipo um molho branco, ele fica tipo com a 

consistência de um molho branco [...] é colocado também na 

salada de verduras, no tempero. No caso de salada de verduras, 

a única coisa que a gente tempera mesmo é no caso o vinagrete 

que é pra churrasco, que é um tempero que a gente coloca já 

nela que ela fica com tempero, isso próximo ao horário de ser 

consumido. 

208 P  Próximo por quê? Se colocar antes? 

209 Cb  Se colocar antes, a verdura vai azedar com mais facilidades. 

No caso o tomate, o pimentão, com o vinagre, o tempo de 

consumo dele é bem menos.  

210 P  Mas por que ocorre isso? 

211 Cb  Eu acho que seje o vinagre né? O vinagre que leva o tomate se 

estragar mais rápido. 

212 P  Mas por que ele leva a estragar mais rápido? Você sabe? 

213 Cb  Eu acho que seje a acidez do vinagre. Então o vinagrete a 

gente tempera sempre próximo ao horário de ser consumido e 

manter... Eu particularmente gosto assim, fiz o vinagrete, 

colocar algumas pedras de gelo dentro do vinagrete, ou por 

cima, porque como o vinagrete leva um pouco d’água, você 
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coloca o gelo ali, o gelo mantém o tempo útil dele ali, mantém 

refrigerado. 

214 P  Ah é interessante. 

 

Nas falas 192 e 194, os cozinheiros informam que a única forma que eles 

costumam fazer para desinfetar as verduras e legumes é utilizando a solução de água 

com vinagre. No entanto, de acordo com o Procedimento Operacional Padrão (POP) de 

Higienização de Hortaliças, Frutas e Legumes, exposto em cartaz adesivo no setor de 

pré-preparo, o procedimento indicado é “colocar de molho por 10 minutos em água 

clorada, na diluição de 200 ppm (1 colher de sopa para 1 litro)”. Assim, o procedimento 

que os cozinheiros executam para higienizar as verduras e legumes não condiz com a 

prescrição formal. Como só tivemos acesso a essa prescrição do POP após a entrevista 

de autoconfrontação cruzada, não pudemos esclarecer com os cozinheiros a respeito 

dessa discordância. No entanto, em correspondência de email, o chefe deles justificou 

que “por vezes falta água clorada, porque não podemos simplesmente comprar, tem que 

licitar e tal, e demora... então acaba faltando”. 

Na fala 192, Cb tenta explicar o processo de desinfetar as verduras e legumes, 

reproduzindo o discurso popular que é veiculado sobre o assunto, mas não faz referência 

a elementos do saber escolar. 

Apesar da pergunta 201 ter sido feita ao cozinheiro Sd, ele claramente responde 

pelo seu coletivo (202), ao declarar que todo cozinheiro procede da mesma forma que 

Cb na arrumação da alface para fatiamento. É o compartilhamento de técnicas resultante 

de uma história coletiva, a qual constitui o gênero profissional de um meio. 

Na fala 207, Cb complementa a declaração de Sd (206), detalhando informações 

importantes para a compreensão do fato de a salada não ser temperada previamente. Ele 

esclarece, de acordo com o seu conhecimento prático, porque tempera o vinagrete 
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próximo ao horário de ser consumido, mas não utiliza conhecimentos escolares na sua 

explicação (209, 211, 213). Na fala 213, Cb demonstra um indício de estilo individual, 

ao expor que particularmente ele gosta de manter o tempo útil do vinagrete colocando 

pedras de gelo dentro do vinagrete ou por cima, já que tal tipo de salada leva um pouco 

de água na sua composição.  

O extrato abaixo é referente ao trecho de fatiamento de hortifrutigranjeiros por 

parte de Cb. 

Extrato nº 33: A estética da salada e o uso de simpatias. 

216 Sd  Isso aí é a beterraba (referindo-se ao hortifrutigranjeiro que 

está sendo manipulado por Cb). 

217 P  Essas que tão sendo raladas, elas podem ir também em um 

outro formato?  

218 Sd  Pode, pode ser cortada em rodela ou em cubinho, bota pra 

cozinhar, tanto faz, fica a critério. 

219 Sd  Isso aí é a cebola. (referindo-se ao hortifrutigranjeiro que está 

sendo manipulado por Cb) 

220 P  Por que a gente costuma chorar quando corta cebola? 

221 Sd  Como é que é? 

222 P  Por que a gente costuma chorar, lacrimejar quando tá cortando 

cebola? 

223 Sd  Na verdade, eu num sei explicar essa parte não. 

224 Cb  Acho que seje a acidez né? 

225 P  A acidez dela? 

226 Cb  A acidez da cebola com o contato com os olhos. E tem o lado 

também da cebola, ela tando verde ela tem mais acidez, ela 

arde mais. 

227 P  Ela tando o quê? A cor verde? 

228 Cb  Ela... Quando a cebola não tá no ponto, na época, mas ela é 

recolhida antes, ela é um pouco diferente. 

229 P  É? Ela fica diferente como?  

230 Cb  Fica esverdeada e meio assim uma cor diferente, a cor dela é 

diferente. 

231 P  E ela no ponto, ela fica que cor? 

232 Cb  Ela no ponto, a gente vê que sempre a palha externa dela, a 

folha externa dela, é bem seca. 

233 P  E tem alguma forma de amenizar essa acidez que a gente fica 

lacrimejando? 

234 Cb  Existem muitas simpatias né? (risos) 

235 P  (risos) 

236 Cb  Tipo um palitinho de dente, um palito de fósforo na boca. 

(risos) 
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237 P  É? Você já testou alguma dessas? (risos) 

238 Cb  Eu já testei várias. Mas a que eu achei é sempre molhar a 

cebola, molhando a cebola eu acho que é a que elimina mais. 

239 P  Essa é a que tá funcionando? 

240 Cb  É. 

241 P E você (pergunta a Sd) já fez alguma simpatia dessas pra 

diminuir a acidez? (risos) 

242 Sd Não, ainda não. (sorriso) 

243 P Testou ainda não? 

244 Sd (acena a cabeça afirmando que não). 

245 Sd  Isso é o repolho (referindo-se ao hortifrutigranjeiro que está 

sendo manipulado por Cb). O repolho também vai ser ralado. 

246 P  Ele também pode ser cortado? 

247 Sd  Pode. Porque também é mais prático. 

248 Cb  No caso aí, esse tipo de ralo aí (do repolho), ele dá mais 

qualidade na aparência da salada. Diferente de você passar 

nesse (ralador) aí, que vai sair todo num tamanhinho só, do 

que você pegar uma faca e cortar, que vai sair todos em 

tamanhos diferentes. Então aí fica mais bem apresentado pra 

salada. 

249 Sd  Isso é o pimentão. Aí tá sendo cortado em fatias aí. 

250 Sd  Isso aí é o tomate, ele tá tirando aquela pele dele. O que ele fez 

aí foi um enfeite pra colocar na salada com a pele. (risos frente 

ao comportamento videografado de Cb mostrando para a 

câmera o enfeite que fez com o tomate)  

251 P  Você costuma enfeitar também a salada? 

252 Sd  Humrum. 

253 P  Além assim de uma florzinha de tomate (que foi feita por Cb), 

o que pode ser feito pra enfeitar? 

254 Sd  Pode ser feito uma florzinha, pode ser feito um... Partido no 

meio (aponta para o vídeo), só que de outro formato, faz tipo 

um triangulozinho. 

255 P  Tipo o quê? 

256 Sd  Um triângulo  

257 P  Um triângulo? 

258 Sd Isso. 

(...) 

271 Sd Partindo os ovos pra enfeite (referindo-se a Cb). 

272 P  Os ovos podem ser cortados de outras formas também? 

273 Sd  Pode. 

274 P  Por exemplo? 

275 Sd  Como ele (Cb) fez com a casca, a pele do tomate, faz o enfeite 

nele (no ovo) e coloca em cada ponta da travessa aí. 

276 Cb  No caso desse ovo aí, se você cortar ele no meio, sem ser em 

banda, no meio, e fica dividida a gema né? Entre gema e clara, 

você pode enfeitar também com um cravo no meio dele, 

colocar em qualquer lugar que fica destaque. 

277 P  Hum, que chique. 

 



171 
 

No trecho acima, Sd demonstra outras maneiras possíveis de preparar a 

beterraba para a salada (218). No entanto, ele não sabe responder sobre a causa do efeito 

que a cebola provoca nos olhos (223), isto é, lacrimejar. Mas Cb tenta responder de 

acordo com o que ele acha, sem utilizar conhecimentos além dos informais (224, 226). 

Ele demonstra o seu conhecimento prático ao informar que a cebola tem mais acidez, 

isto é, arde mais, quando está verde (226), o que é percebido pela cor diferente com que 

ela fica (228, 230), diferente da sua textura quando está no ponto (232). 

O conhecimento popular utilizado no trabalho do cozinheiro Cb fica evidente 

quando ele revela que usa simpatias para amenizar o ardor provocado nos olhos pela 

manipulação da cebola (234, 236, 238). Já Sd informa que nunca usou simpatias para 

essa situação (242, 244). 

Na fala 248, Cb de certa forma justifica porque preferiu ralar o repolho em vez 

de cortá-lo, tendo em vista que fica com uma melhor apresentação. Na fala 276, ele 

demonstra outra forma de fatiar o ovo para o enfeite da salada, além da que é mostrada 

no vídeo e da que exposta por Sd (275). Nesse extrato, percebe-se o cuidado que Cb tem 

com a estética da salada, o que se manifesta em outros momentos da ACC, bem como 

na ACS. 

Extrato nº 34: Ser cozinheiro. 

279 P Quais são as atividades de vocês como cozinheiro, além das 

que nós vimos? (pergunta feita após os vídeos das ACS de 

cada cozinheiro) 

280 Cb Atividades? 

281 P Sim, atividades que vocês fazem aqui. 

282 Cb As atividades da gente como cozinheiro é mais essa parte de 

cozinha mesmo. Depois atividades como de limpeza, limpeza 

de um modo geral, em todas as instalações. 

(...) 

292 P O que é ser cozinheiro pra vocês no geral? 

293 Cb Pra mim é uma responsabilidade muito grande, em todos os 

sentidos, desde o manuseio até o momento final ali de servir, 

de ver a opinião de cada um, como foi, se foi bom. Eu acho 
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uma responsabilidade muito grande. 

294 P E pra você (pergunta a Sd), o que é ser cozinheiro? 

295 Sd Cozinheiro é tudo isso que ele falou também.  

296 P Certo. E como é que se aprende a ser cozinheiro? 

297 Cb Eu acho que aprende quando a gente tem força de vontade, 

quer conseguir, quer fazer, tem aquele objetivo, incentivo, que 

eu acho que é muito importante também quando a gente quer e 

tem o incentivo. Eu acho que isso ajuda muito, um 

agradecimento, um elogio, tudo isso faz parte do aprendizado, 

pra que a pessoa fique mais motivado a ir em frente nos 

objetivos dele. E mais conhecimentos, dar oportunidades, fazer 

cursos. Tudo isso eu acho que é bom pra uma aprendizagem 

sim. 

298 P E pra você (pergunta a Sd), como é que se aprende a ser 

cozinheiro? 

299 Sd Na verdade, o cozinheiro é... Ser cozinheiro é importante, mas 

também mais importante é obter conhecimento né do dia a dia, 

do cotidiano. 

300 P Certo. E em relação a esses conhecimentos, quais são os tipos 

de conhecimento necessários pra ser cozinheiro? 

301 Sd Na verdade, é buscar novos conhecimento, novos pratos né? 

Tentar inventar né? Pesquisar um prato diferente. 

302 P E onde é que você pesquisa assim um prato diferente? 

303 Sd Na verdade, a gente vê um prato num restaurante que a gente 

não conhece, um restaurante francês, japonês, um exemplo, a 

gente quer... Num sabe aquele prato, aí tenta mais ou menos 

fazer igual. 

304 P Imitando? 

305 Sd Imitando sim, aí a gente vai aprendendo cada vez mais. 

306 P E o quê mais? Que outras formas têm de se aprender novos 

pratos, além de você ir ao restaurante, ver o prato e tentar 

imitar? 

307 Cb Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande que se 

chama internet né? Internet, tudo o que você quer pesquisar, 

você querendo, bota lá o que você quer e aparece. Aí você 

pesquisa a arrumação, um jeito de fazer, daí você... Como ele 

falou também, você participar assim de um congresso, de 

restaurantes, ver sempre lugares diferentes do que você 

trabalha, você sempre ver algo que você aprende. Se você for 

em vários lugares, você vai sempre ver alguma coisa que 

desperta em você e você vai querer fazer do mesmo jeito ou 

mudar alguma coisa pra que fique melhor. 

308 P  Em relação a inovações, tem algum prato que vocês faziam de 

um certo jeito e agora vocês fazem de outro? Um mesmo prato 

que mudou alguma forma de fazer? Ou vocês geralmente 

fazem do mesmo jeito?  

309 Cb  Não, aqui não. Aqui geralmente, como eu expliquei em outra 

matéria, a gente trabalha com aquilo que a gente recebe. A 

gente não tem condiç... Verbas em espécie pra dizer assim 
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“vamos comprar isso hoje”. Tudo que a gente trabalha aqui é 

determinado, o arroz, o feijão, o macarrão, tudo vem do 

depósito de suprimento. Então a gente trabalha com o que a 

gente tem, da forma que dá pra sair da melhor forma, 

entendeu? A gente nunca pode... Ou mudou ou deixou... Mas 

tem alguns pratos sim, que mudou sim, por exemplo, é... Teve 

uma época que só saia frango no molho ou frango, só frango 

desfiado. A gente mudou pra sair sempre frango assado, 

alternar pra que não fique aquela rotina. Quando a gente 

trabalha com uma carne de segunda, a gente sempre procura 

fazer cardápios diferente pra que não fique aquele cardápio só 

só carne cozida, cozida, cozida, todo todo dia. Faz uma 

almôndega num dia, outro dia uma carne moída, outro dia faz 

um lombo né? Vai sempre alternando assim de forma pra não 

ficar aquela coisa repetitiva. 

310 P Quais são assim as habilidades e competências necessárias pra 

ser cozinheiro? O quê que uma pessoa tem que ter assim de 

habilidade pra ser um bom cozinheiro? 

311 Cb Habilidades e o quê que você disse?        

312 P Habilidades e competências. 

313 Cb Eu acho que responsabilidade. Responsabilidade eu acho que é 

a chave de tudo sabe? Ter responsabilidade com o que vai 

fazer, com o que é determinado pra ser feito. 

314 P E você (pergunta a Sd), acha que quais são assim as 

habilidades que uma pessoa deve ter pra ser cozinheiro? 

315 Sd Acho que conhecimento também. E como ele falou, 

responsabilidade também. 

316 P Certo. E o que é ser um bom cozinheiro pra vocês? E como é 

que a gente reconhece também um bom cozinheiro? 

317 Sd Acho que um bom cozinheiro é ele gostar do que faz né? Pra 

ser um bom cozinheiro. 

318 P E como a gente reconhece um? 

319 Cb Eu acho que pelo sabor da comida que é feita né? Você vai 

comer e come aquela comida que foi feita ali por aquela 

determinada pessoa e você gostou muito. Algo tipo uma 

feijoada bem preparada, você vai e gostou muito. Eu acho que 

isso aí é a chave principal pra você saber que é um bom 

cozinheiro. A preparação, a apresentação da refeição, da 

salada, do arroz, do prato, da carne, um detalhezinho ou outro, 

eu acho que dá pra você perceber que a pessoa é um bom 

cozinheiro. 

320 P Certo. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos da 

profissão de cozinheiro? 

321 Cb Os pontos positivos: eu sou um cara feliz, graças a Deus. Tudo 

o que eu tenho hoje é através da minha profissão, através da 

cozinha, que foi aonde eu cheguei e consegui tudo. Tudo o que 

eu tenho hoje agradeço ao quê? À minha função como 

cozinheiro. Pontos negativos: às vezes, a falta de 

reconhecimento, a falta de agradecimento, que eu também eu 
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descarto isso aí. Do que eu faço, se o cara não me reconhece, 

então é problema dele. Mas o que eu faço, faço com amor, pra 

mim é um ponto positivo, faço com vontade. Se ele deixa de 

agradecer ou não, é problema dele. Mas isso é um ponto 

negativo pra quem é cozinheiro, às vezes você faz a coisa e 

não tem o reconhecimento como é pra ter. Eu acho que seje 

isso aí. 

322 P Certo. E pra você (pergunta a Sd), pontos positivos e 

negativos? 

323 Sd Na verdade, as palavras dele são as minhas. (risos)  

324 P Certo, mas tem alguma coisa a acrescentar? 

325 Sd Não.  

(...) 

354 P  Certo. E qual é a maior satisfação que um cozinheiro pode ter 

no seu trabalho? 

355 Sd  Eu acho que é quando o seu trabalho é reconhecido né? Bem 

reconhecido, por várias pessoas. 

356 P  E pra você? (pergunta a Cb)  

357 Cb  Eu acho que seje isso, o reconhecimento né do trabalho, um 

agradecimento. 

 

Cb expõe que as atividades dos cozinheiros não se resumem à parte de cozinha, 

envolvendo também a limpeza das instalações (282). Para ele é uma responsabilidade 

muito grande ser cozinheiro (293), opinião que é reforçada por Sd (295).   

Eles citam diferentes elementos importantes para a aprendizagem do ofício de 

cozinheiro. Para Cb, o importante é ter a motivação juntamente com o incentivo, bem 

como o acesso a conhecimentos formais da área (287). Já para Sd, o mais importante é o 

conhecimento prático obtido no dia a dia (299).  Ele considera que buscar novos 

conhecimentos, novos pratos, é necessário para ser cozinheiro, pois ao tentar imitar e 

inventar, pesquisando novos pratos, aprende-se cada vez mais (301, 303, 305). Cb 

concorda com Sd ao corroborar a concepção de que sempre se aprende algo ao ir a 

lugares diferentes do cotidiano, despertando a vontade de imitar o prato ou mudar 

alguma coisa para melhorá-lo (307).  

No entanto, apesar desse discurso, Cb demonstra que não há muito espaço para 

inovações no trabalho, uma vez que eles trabalham com os suprimentos fornecidos pelo 
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depósito, não havendo possibilidade de escolherem os suprimentos necessários (309).  

Assim, eles trabalham com o material disponível, tentando fazer da melhor forma 

possível. Mas ainda assim com essa limitação, eles já conseguiram modificar alguns 

detalhes, visando a inclusão de variedade para alterar a rotina do cardápio. 

Para Cb, a competência principal para ser cozinheiro é ter responsabilidade 

(313), enquanto que Sd considera o conhecimento, mas concorda também com a opinião 

de Cb (315). Na concepção de Sd, ser um bom cozinheiro é gostar do que faz (317), 

sendo principalmente por meio do sabor da comida que se reconhece um, de acordo 

com Cb, além da apresentação da refeição (319). 

 O ponto positivo da profissão, para Cb, foi ter possibilitado a ele adquirir tudo o 

que tem hoje, além dele ser feliz e exercer a profissão com amor (321). Já o ponto 

negativo, segundo ele, é a falta de reconhecimento (321). Sd toma esse discurso como 

seu ao fazer das palavras de Cb as suas (323). 

Para ambos, a maior satisfação do cozinheiro no trabalho é ser bem reconhecido 

(355, 357), o que seria justamente o inverso do ponto negativo mencionado. 

Extrato nº 35: Sofrimento no trabalho. 

330 P Certo. E existe sofrimento no trabalho do cozinheiro? 

331 Cb Eu acho que não. E pode existir assim quando você não tem 

meios de trabalho. 

332 P Meios?  

333 Cb É, meios pra trabalho. 

334 P Por exemplo? 

335 Cb Por exemplo, (risos) eu já passei por algumas determinadas 

situações que pra mim ali foi um sofrimento muito grande, 

assim, porque não existia meios. 

336 P Meios de quê? 

337 Cb De máquinas, de trabalho, de fogões. 

338 P Sim, não existiam os equipamentos pra concretizar... 

339 Cb Equipamentos pra trabalhar. Aquilo ali se torna um sofrimento 

né? Porque na hora certa cada um quer o seu, não quer saber 

de onde veio nem como saiu nem quem fez, quer saber se tá 

pronto. Então como a gente trabalha numa cozinha industrial, 

tá sempre em acampamento, essas coisas assim, quando a 



176 
 

gente vai pra acampamento a situação é totalmente diferente. 

Lá é totalmente diferente. Teve determinadas situações que era 

difícil, principalmente a parte de fogo. Eu acho que a parte 

mais importante quando o cara vai fazer uma comida é ele ter 

o quê? Água e fogo. Principalmente fogo. Se ele tem o fogo e 

tem um equipamento que ajuda a ele, não se torna sofrimento. 

Mas agora quando não tem, aí fica... Já passei por 

determinadas situações que foi sofrimento (risos). 

340 P Foi? E aí como é que você fez pra reverter a situação? 

341 Cb Não, aí nesse caso eu não pude reverter. Num teve como. 

342 P Então se não tiver o meio não tem como fazer o trabalho? 

343 Cb É, sai, mas é muito difícil, é muito sofrimento mesmo. Assim, 

como eu falei, não tendo os meios pra você fazer, se torna 

muito difícil. 

344 P Nos acampamentos, são vocês que cozinham? 

345 Cb Isso. 

346 P Pra todo o grupo? 

347 Cb Pra todo o grupo. 

348 P E vocês levam que tipo de material? 

349 Cb Todos, tudo o que precisa numa cozinha, é necessário, a gente 

leva pra lá. 

350 P Vocês instalam uma cozinha lá? 

351 Cb Instala as barracas e é montado o fogão. No caso a gente tem 

um fogão industrial que antes a gente não tinha, tinha uns 

muito... Que era muito difícil. A maioria a gente já tem e é 

muito mais fácil. 

352 P E pra você (pergunta a Sd), existe sofrimento no trabalho do 

cozinheiro? 

353 Sd Não, existe não. As palavras dele eu faço a minha (sorriso). 

(...) 

358 P  Certo. E que tipos de situações podem prejudicar o bom 

trabalho do cozinheiro além da que você falou de faltar os 

meios necessários pra concretizar o trabalho? Que outras 

situações podem prejudicar o bom funcionamento do trabalho 

do cozinheiro? 

359 Cb  Um material de... 

360 Sd  Péssima qualidade. 

361 Cb  De péssima qualidade. Um material que não seje de boa 

qualidade, digamos assim, o pessoal fala muito “de terceira” 

né? (risos). Então quando o material não é de boa qualidade 

prejudica muito a qualidade da refeição, o trabalho da gente, 

até pra o preparo é difícil não sendo um material de boa 

qualidade. 

362 P  Sim, mais alguma situação além dos meios, dos ingredientes? 

363 Sd  Não, nenhuma. 

(...) 

364 P Que tipos de imprevistos vocês já passaram no trabalho? 

Assim que tenha prejudicado o bom funcionamento do 

trabalho de vocês, além dessas que vocês já falaram. 
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365 Cb Imprevistos assim às vezes de chegar tá tudo ok, aí de repente 

chega e diz “vai almoçar mais duzentas pessoas”, aí você vai 

ter que fazer tudo de novo. Quer dizer, você fez pra duzentos, 

daqui a pouco chega a ordem que vai almoçar mais duzentas, 

aí você vai ter que fazer todo o trabalho que se tivesse sido 

planejado antes poderia ser feito em um horário só. Então é um 

imprevisto que vai ter que fazer tudo novamente pra que saia 

tudo normal, trabalhar duas vezes, podendo ser... Podendo 

trabalhar de uma vez só, entendeu? 

366 P É um retrabalho. 

367 Cb É um tipo de imprevisto que aparece aqui, que aparece muito 

esse tipo de imprevisto. Mas sempre a gente faz de acordo com 

o que vai sendo solicitado. 

368 P E você (pergunta a Sd) já passou por algum imprevisto que 

tenha atrapalhado? 

369 Sd Já, vários desse aí (riso). 

370 P Tem algum outro exemplo além desses de aumento de 

refeição? 

371 Sd Que eu lembre não. 

372 P É basicamente desse mesmo tipo? 

373 Sd Humrum 

 

No trecho acima, Cb inicialmente responde que não há sofrimento no trabalho 

do cozinheiro, mas logo revela que pode existir quando não se tem meios de trabalho 

(331, 335), isto é, equipamentos, como máquinas e fogões (337, 339). Já para Sd não 

existe sofrimento no trabalho do cozinheiro, mas ele faz do discurso de Cb as suas 

palavras (353). Ambos os cozinheiros expõem que um material de péssima qualidade 

prejudica o trabalho deles, uma vez que influencia na qualidade da refeição (359, 360, 

361). O imprevisto que geralmente acontece de ser solicitada tardiamente uma demanda 

maior de refeição também é citado como um fator que atrapalha o bom funcionamento 

do trabalho deles (365, 367, 369). 

Na fala 361, Cb revela claramente a relação existente entre a qualidade do 

material e a qualidade da refeição, ou seja, o trabalho deles. Assim, corroboram a 

perspectiva de que o resultado prático da ação revela a qualidade do trabalho (Clot, 

2010). Neste caso, é a refeição que vincula o cozinheiro ao consumidor, representando 
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assim a qualidade do trabalho dele. Desse modo, um material que não é de boa 

qualidade torna-se um impedimento à atividade do cozinheiro, pois prejudica até o 

preparo da refeição, além de sua qualidade. 

Extrato nº 36: A cozinha dos sonhos. 

374 P  Como seria o ambiente ideal de trabalho para o cozinheiro? 

375 Sd  Acho que uma boa cozinha né? 

376 P  O que é uma boa cozinha? 

377 Sd  Bons equipamentos, bem estruturada, acho que isso, funcionar 

bem. 

378 P  E pra você (pergunta a Cb), qual a cozinha dos seus sonhos? 

379 Cb  (risos) 

380 Sd  (risos) 

381 Cb  A cozinha dos meus sonhos eu vou dizer, vou ser bem sincero. 

A cozinha dos meus sonhos é uma cozinha industrial em cima 

de um caminhão pra gente ir pra acampamento, essa é a 

cozinha dos meus sonhos (risos). Mas eu acho que seje assim 

uma boa instalação, com equipamentos novos, limpeza, bem... 

Estrutura bem... Máquinas pra que você possa trabalhar em 

tudo o que você for precisar, você ter máquinas pra auxílio, 

acho que é por aí. 

 

Em consonância com o que foi dito sobre a principal fonte de sofrimento no 

trabalho do cozinheiro, Cb e Sd declaram que a cozinha ideal para se trabalhar é aquela 

bem estruturada, com bons equipamentos, máquinas para o que for preciso, boa 

instalação e que funcione bem (377, 381). Percebe-se aqui o compartilhamento de 

concepções, as idealizações comuns ao gênero profissional.  

Extrato nº 37: Cozinha é lugar de mulher? 

386 P Tem diferença entre o trabalho de um homem e uma mulher na 

cozinha? Vocês acham que tem alguma diferença? Se tiver, 

quais diferenças? 

387 Sd Eu acho que tem, porque a mulher ela é mais delicada né? Ela 

é mais sensível né? Mais delicada, sempre pega as coisas com 

mais carinho, homem é mais... Como posso dizer... Mais 

exagerado né? Mais bruto (risos). 

388 P E pra você (pergunta a Cb), existe diferença no trabalho... 

389 Cb Eu acho que sim. 

390 P Quais diferenças? 
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391 Cb Eu acho que a mulher... A mulher tem mais jeito, faz com mais 

carinho, mais assim... O jeito da mulher eu acho que é mais... 

O homem é mais... Como ele falou, o homem é mais grosseiro 

assim em outras partes. Mas é de cada um né? Mas eu acho 

que a mulher ela tem mais jeito. 

392 P Certo. E como é a valorização social da profissão de 

cozinheiro?  Como é que as pessoas na sociedade enxergam 

essa profissão, pra vocês? 

393 Cb Pra mim, eu acho que existe discriminações assim em alguns... 

Alguns... Entre pessoas eu acho que existe. 

394 P Que tipos de discriminação? 

395 Cb Num sei, pela função. Por exemplo, eu sou cozinheiro assim aí 

as pessoas... Uns gostam, outros a gente vê um jeito de falar ou 

um olhar ou... Num sei. Pra mim eu acho que existe assim um 

pouco de discriminação da função. 

396 P E pra você (pergunta a Sd), como tá a valorização da 

sociedade em relação a essa profissão? 

397 Sd Eu acho que sempre tem aquela crítica né? Entre os homens 

mesmo sempre tem aquelas críticas, aquelas piadinhas, aqui e 

acolá a gente percebe, vê, até no tom de voz mesmo “ah esse 

homi é cozinheiro”, num sei o quê e tal. Mas sempre tem.     

398 P Os homens criticando outros homens que são cozinheiros? 

399 Sd Isso, humrum. 

400 P E eles criticam geralmente de que forma assim? 

401 Sd Não, tipo como se aquilo ali fosse trabalho pra mulher, 

entendeu? 

402 P Sei. 

403 Sd Esse tipo de coisa assim mais ou menos. 

404 P Mas vocês acham que cozinha é lugar de mulher? 

405 Cb Não, de jeito nenhum. Eu acho que existe tipo um por igual. 

Na minha casa mesmo é eu, é minha esposa. Um dia ela faz, 

quando eu tou em casa eu faço. Então eu acho que não, 

cozinha num é lugar de mulher não. Acho que pode ser até um 

conjunto. Não é... Eu acho que quem acha que não, a gente vê 

determinadas pessoas falando assim “cozinha é lugar de 

mulher”, eu acho isso muito machista sabe. Da parte dele 

(referindo-se a Sd), como ele falou de discriminação, eu vejo 

muito machismo também da parte dos homens em ver assim 

cozinheiro, cabeleireiro, enfermeiro, num é? Tem sempre 

aquelas... O pessoal sempre tem aquela... Uma parte de 

discriminação disso aí, o machismo posso dizer. 

 

Ambos os cozinheiros compartilham a concepção de que existem diferenças 

entre o trabalho de um homem e de uma mulher na cozinha. A justificativa considera 

que, tendo em vista a mulher ser mais delicada, mais sensível, ela tem mais jeito e faz as 
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coisas com mais carinho, enquanto que o homem é mais bruto, mais grosseiro e 

exagerado (387, 389, 391). Inclusive eles expõem que essa questão do gênero é motivo 

de discriminação dos homens que exercem esse ofício, assim como outros ofícios tidos 

como eminentemente femininos, como cabeleireiro e enfermeiro. Essa discriminação é 

reflexo da história coletiva do ofício profissional de cozinheiro, que durante muito 

tempo foi exclusivo das mulheres. No entanto, a pesquisa feita em Natal mostra que a 

predominância de cozinheiros nesta capital é masculina, corroborando com a 

perspectiva circundante no senso comum de que a adesão dos homens a esse ofício é 

cada vez mais crescente.  

Extrato nº 38: O auxiliar de cozinha na visão do cozinheiro. 

63 P Vocês têm sempre alguém auxiliando né vocês pra cozinhar?  

64 Cb É. Como a gente trabalha com máquinas grandes né, no caso 

panela grande, grandes quantidades, você vê o tamanho do 

liquidificador (aponta para o vídeo), é sempre... Então tem que 

ter sempre um auxiliar ali direto, porque fica difícil se for só 

um mesmo, fica difícil de trabalhar. 

(...) 

283 P E qual é a importância do trabalho do auxiliar de cozinha para 

o trabalho de vocês? Porque a gente vê o tempo todo na 

filmagem que sempre tem alguém auxiliando né? Então pra 

vocês qual é a importância do trabalho do auxiliar de cozinha 

pra o trabalho do cozinheiro? 

284 Cb No caso, a facilidade do serviço né? Assim, dá muito trabalho 

uma comida que vai ser feita, é legumes pra descascar, uma 

panela pesada, como a gente trabalha numa cozinha industrial 

é em grandes quantidades, é sempre assim, tem que ter nem só 

um como vários auxiliares. É manuseio de alimento, é pegar 

material, é limpeza, em tudo isso aí é importante pra parte do 

auxiliar. 

285 P E pra você (pergunta a Sd), a importância também é essa? 

286 Sd Também. Mas também, por exemplo, se por acaso acontecer 

algum acidente, como já... Aí o auxiliar ele já tá apto a fazer a 

comida caso o cozinheiro não esteja, entendeu? Acontecer 

algum acidente, algum imprevisto, ele tá apto. 

287 P Eles também dominam a parte do cozinheiro? 

288 Cb Sim. 
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Na fala 64, Cb expõe a necessidade de haver sempre um auxiliar de cozinha para 

dar suporte às tarefas do cozinheiro, “porque fica difícil se for só um mesmo, fica difícil 

de trabalhar” (64). Assim, a importância do auxiliar de cozinha para o cozinheiro é 

resumida por Cb em termos de facilitação do serviço (284). Já para Sd, além dessa 

função de auxiliar nas atividades do cozinheiro, o auxiliar também é útil para substituir 

o cozinheiro quando necessário (286). Aparentemente Sd iria revelar algum acidente 

ocorrido com cozinheiro, mas não conclui a frase e parte para outro foco: “se por acaso 

acontecer algum acidente, como já...”.   

4.2.4. Síntese dos diálogos 

 

Ambos os cozinheiros nunca fizeram curso na sua área, mas expõem vontade de 

fazê-lo. No entanto, os motivos que os impedem são diferentes, como mostram os 

trechos abaixo, retirados da autoconfrontação simples de cada um.   

366. P - Certo. O que é que você gostaria de fazer no seu trabalho que você 

ainda não pôde fazer? 

367. Sd - Acho que é fazer bastante cursos que eu num fiz ainda. (sorri e olha 

para o chefe) 

368. P - Cursos, certo. E o que é que te impede de fazer os cursos? 

369. Sd - A oportunidade. 

370. P - Oportunidade 

371. Sd - É. 

 

(...) 

 

120. Cb - Isso, justamente. Eu gosto muito assim de decoração. Se eu tivesse 

oportunidade, eu queria fazer até um curso. 

121. P - Um curso de decoração? 

122. Cb - É. Às vezes eu... Tem um programa de televisão que eu sempre 

assistia e ficava encantado com certas coisas. Às vezes você vê uma fruta, um 

negócio, e nunca imagina que aquela fruta vai virar aquilo ali. É muito bonito. 

123. P - Por que ainda não fez um curso de decoração? 

124. Cb - Acho que... Num sei, acho que comodismo mesmo de num ter feito. 

 

Para Sd, quinze anos mais jovem que o outro cozinheiro e temporário no 

emprego, o impedimento está na oportunidade que ele não tem. Inclusive essa afirmação 
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foi feita na presença do chefe, soando como uma discreta cobrança, já que Sd sorri e 

olha para ele. Já para Cb, que tem quarenta anos de idade e estabilidade no emprego, o 

impedimento de não ter feito um curso de decoração parece está no seu próprio 

comodismo, como declara na fala 124.  

Essa vontade partilhada pelos cozinheiros de fazer cursos na área de atuação 

pode ser um reflexo das transformações das condições do exercício, tendo em vista a 

proliferação de cursos profissionalizantes e até mesmo graduações na área de 

gastronomia atualmente. 

Quando os cozinheiros revelam que trabalham ou trabalharam com material de 

má qualidade, fornecido pela própria organização, a mesma justifica, por meio do chefe 

deles, que a aquisição dos gêneros alimentícios que eles recebem da cadeia de 

suprimentos é baseada na pesquisa de preço, ou seja, o critério norteador é o valor 

monetário. Enquanto a principal preocupação dos cozinheiros é referente à qualidade da 

matéria-prima, a organização basea-se no menor preço, havendo aí divergência de 

prioridades de importância. No entanto, a organização não oferece prescrições de como 

o cozinheiro deve proceder especificamente com qualidades diversas dos gêneros 

alimentícios. É aí que o cozinheiro é convocado a tomar decisões e encontrar soluções 

para atingir os resultados esperados, corroborando a existência de distância existente 

entre o trabalho prescrito e o trabalho real. Desse modo, a atividade de trabalho - isto é, 

o trabalho real – consiste na realização do trabalho prescrito, compreendendo as 

maneiras que os trabalhadores empregam para atingir os objetivos do trabalho. Para 

tanto, eles não utilizam apenas os meios disponíveis, como também criam outros meios 

no intuito de superar as variabilidades que se apresentam, sendo necessário recorrer às 

suas habilidades e conhecimentos, bem como à sua rede de parceiros de profissão, ou 

seja, gerir os imprevistos de sua atividade. 
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Nos trechos abaixo, retirados da ACS de cada um, há uma divergência entre o 

uso do descascador de legumes e da faca. 

110. P - Por que você trocou a faca por esse descascador? 

111. Sd - Porque o ideal é descascar assim. 

112. P - O ideal é assim por quê?  

113. Sd - É mais rápido e prático. E num faz... A pessoa num pode... Não tem 

perigo da pessoa se cortar. 

114. P - Com a faca você corre o risco de se cortar? 

115. Sd - É. 

 

(...) 

 

88. P - Por que você utiliza a faca e não aquele descascador? 

89. Cb - Isso aí é muito relativo. Assim, eu particularmente, eu gosto mais da 

faca, de trabalhar com a faca, eu acho mais rápido do que aquele próprio 

descascador. Devido à prática que já tenho, eu acho melhor a faca. 

 

Percebe-se que a experiência prática é utilizada por Cb, aqui e em outros trechos, 

para justificar os seus procedimentos que fogem à regra.  

Sd e Cb declaram, cada um na sua ACS, que não há nada nas atividades que 

realizam como cozinheiro que não gostariam de fazer, como segue abaixo. 

372. P - Tem alguma coisa que você faz no seu trabalho como cozinheiro, mas 

que você não gostaria de fazer? 

373. Sd - Não, tem não. 

374. P - Tudo o que você faz você gosta? 

375. Sd – Humrum. (acena que sim com a cabeça) 

 

(...) 

 

214. P - E tem alguma coisa que você faz no seu trabalho que você não gostaria 

de fazer? 

215. Cb - Não, acho que não, como cozinheiro tem não. 

 

Ambos os cozinheiros, separadamente na sua própria autoconfrontação simples, 

consideraram como critério de um trabalho bem feito o amor pelo ofício, como segue 

abaixo. 

378. P - Pra você o que é um trabalho bem feito? 
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379. Sd - Trabalho bem feito... É fazer acho que tudo... Correto, na hora certa e... 

Como é que eu posso dizer... Fazer tudo é... Com vontade e gostar do que tá 

fazendo. 

380. P - certo. E como é que você avalia se você fez ou não um trabalho bem 

feito? Você fazendo uma autoavaliação do seu trabalho. 

381. Sd - Ah pelo... Pela pessoa mesmo né? Assim... Que tem gente que não 

gosta do que faz né? Mas faz. Faz aquilo bem feito, mas num faz de coração, 

entendeu? E pelo menos aqui todo mundo faz porque gosta e faz bem feito.  
 

(...) 
 

230. P - Pra você o que é um trabalho bem feito? 

231. Cb - É um trabalho com amor, com vontade de fazer. É você ter vontade de 

fazer. Sabe, tipo aquelas saladas, se você faz com amor, você faz com... Sai tudo 

bem feito. A partir do momento que você não vai fazer com amor, nada... Acho 

que é isso, você trabalhar com amor, ter vontade de fazer, ter alegria, conversar, 

dar bom dia antes de trabalhar, brincar, brincar sempre no trabalho, nada de mau 

humor. Eu acho que isso é importante. 

 

Percebeu-se, nas etapas de autoconfrontação simples, que o cozinheiro Sd, ao 

falar sobre o seu procedimento de trabalhar, referia-se mais ao coletivo, por meio do uso 

de termos como “a gente”, enquanto o cozinheiro Cb fez mais alusão ao seu próprio 

modo de atuar, usando muito termos referindo-se ao “eu”.  Clot (2010) afirma que, no 

discurso do participante, ao dialogar com o pesquisador, a voz que diz “a gente” alude 

habitualmente às maneiras comuns de um coletivo, sendo, em certo sentido, a fala do 

ofício. Nesse sentido, Sd, menos experiente, atém-se muito em seu discurso ao coletivo 

de trabalho, usando-o como suporte para justificar a sua forma de trabalhar. Já Cb, mais 

experiente, assume mais vezes, por si mesmo, seu modo de atuar, sem usar tanto o apoio 

do coletivo.  Assim, o cozinheiro Sd apresenta elementos mais próximos do nível 

impessoal, enquanto o cozinheiro Cb demonstra certos indícios do nível pessoal. 

 Os cozinheiros Sd e Cb usam denominações diferentes para o mesmo utensílio: 

uma fôrma retangular de alumínio utilizada para colocar o frango antes de levá-lo ao 

forno. Mais conhecida popularmente na cozinha doméstica como assadeira, Sd a 

denomina de “placa”, na sua ACS, enquanto Cb, por sua vez, a chama de “pente”, na 
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ACC. Em relação ao cardápio, há também uma variação de nomeações. Em sua ACS, 

Sd denomina de “frango frito” o que é chamado por Cb e pelo Chefe de “frango assado” 

na ACC e também é como está descrito no cardápio. No entanto, na fala 7 do extrato nº 

da ACC, Sd diz o seguinte: “O molho você tá falando? Ou o (frango) assado?”, após a 

pesquisadora ter perguntado por que o líquido que tempera o frango está vermelho. 

Nesse momento da ACC Sd modifica a denominação de “frango frito” que havia dado 

na sua ACS. No contexto em que ocorre tal mudança, Cb estava explanando sobre a 

atividade de Sd de pôr as porções de frango na assadeira, explicando que seria um 

“frango assado”, nomeação essa proferida outras vezes durante essa sua fala 1 do 

extrato nº da ACC. Assim, a mudança de Sd referente à denominação de “frango frito” 

para “assado” é na verdade um deslocamento para o vocabulário do outro cozinheiro.    

Na sua ACS, quando perguntado pela pesquisadora sobre o tempero do frango, 

Sd informa ter usado colorau dentre os temperos, bem como expôs também em outro 

momento, como mostra o trecho abaixo. No entanto, quando Sd é perguntado por Cb, na 

autoconfrontação cruzada, se o tempero do frango está sem colorau, ele afirma que sim, 

que está sem colorau. Claramente há uma contradição entre as afirmativas, uma vez que 

Sd informa à pesquisadora foi usado colorau no tempero do frango e posteriormente 

afirma o contrário para Cb, informando que não há colorau no tempero. 

7 P   Vocês temperam com o quê esse frango? 

8 Sd   Isso aí é... Depende né? Quando têm assim vários temperos, a gente 

coloca. Aí no caso aqui a gente tá colocando só um pouquinho de 

alho, sal e um pouquinho de colorau. Mas quando tem mais alguma 

coisa, por exemplo, cuminho, pimenta do reino, essas coisas, aí 

também acrescenta. 

(...) 

25 P Você tá aí mexendo (os pedaços de frango no caixote), mexendo, tá 

escolhendo algum pedaço? 

26 Sd Não, não. É porque pra... Como, num sei se você viu, dentro tava 

muito cheio de colorau entendeu, aí eu tava tentando mexer pra num 

sair só... 
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Além disso, há outra incoerência no discurso de Sd, como mostra abaixo, na 

ACC, quando ele informa haver tempero completo no frango, ingrediente esse não 

informado na sua ACS. Ou seja, em cada momento da entrevistas, ACS e ACC, Sd 

informa a utilização de diferentes ingredientes no tempero do frango, inicialmente 

composto por alho, sal e colorau, e posteriormente por alho, sal e tempero completo. 

Foi observado argumentos divergentes entre os dois cozinheiros para justificar a 

atividade de arrumar os pedaços de frango na placa, antes de ir para o forno. O 

cozinheiro Sd informa, na ACS, que a arrumação é para facilitar a retirada do pedaço 

inteiro do frango da placa, após assado, evitando assim que se esbagace. Já o cozinheiro 

Cb, na ACC, informa que a arrumação tem a finalidade de comportar uma quantidade 

maior de frango nas placas que vão para o forno. Segue abaixo os referidos trechos.   

ACSSd 

10 Sd (...) A gente coloca assim arrumado (os pedaços de frango na placa), 

num sei se você percebeu, porque, às vezes, se colocar muito 

espalhado, eles cola na placa, entendeu? Aí quando a gente vai tirar 

eles, eles pega, eles esbagaçam todinho. E aí sai a quantidade certa, o 

pedaço. 

11 P E você colocando assim arrumadinho, ele evita esbagaçar? 

12 Sd É, evita e fica mais fácil pra tirar. (...) 

(...) 

30 Sd No caso aí (da arrumação), eu tava invertendo cada um (dos pedaços 

de frango), porque fica mais fácil pra tirar (da placa). 

 

ACC 

 

15 P  Em relação à forma de arrumação (do frango na placa), tem diversas 

formas? 

16 Cb   Essa forma de arrumação a gente arruma nesse sentido que é pra 

caber uma quantidade maior nesses pente que vai pra o forno, 

porque se colocar de qualquer jeito vai pegar pouco frango, vai 

demorar mais. Então essa arrumação que a gente faz é pra caber 

mais, uma quantidade maior. 

 

Na ACC, percebe-se que Cb hesita falar sobre o atraso ocorrido nas atividades 

do outro cozinheiro, como segue. 
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22 Cb   O frango ele demora mais um pouco pra assar. No caso aí (da 

atividade de Sd), ele tá sendo colocado no forno com uma certa... 

Com uma hora de de... (...) 

No entanto, Sd já havia assumido na sua ACS o atraso dessa atividade, como 

mostra os trechos abaixo.  

16 Sd No caso aí tá misturado (os pedaços de frango na placa) porque a 

gente já começou tarde, aí senão num sai no tempo certo. 

(...) 

24 Sd Isso. O ideal é só colocar só uma (placa no forno), porque se colocar 

as duas (placas) embaixo... A gente colocou pra... Porque já tava 

atrasado já... Que pega entendeu embaixo, assa mais rápido, aí pega 

muito. 

De modo geral, o cozinheiro Sd foi mais sucinto em suas colocações, enquanto 

que o cozinheiro Cb prolongou-se mais nas suas análises, tentando sempre responder a 

todos os questionamentos. Em alguns momentos, mesmo não estando seguro da sua 

resposta, Cb expôs sua opinião. Em perguntas mais relacionadas aos fundamentos das 

atividades dos cozinheiros, Sd foi mais cauteloso nas respostas, geralmente informando 

que não sabia responder, enquanto Cb teve mais ousadia de responder consoante sua 

compreensão. Por exemplo: 

222 P Por que que a gente costuma chorar, lacrimejar quando tá cortando 

cebola? 

223 Sd Na verdade, eu num sei explicar essa parte não. 

224 Cb Acho que seje a acidez né? 

 

Na ACC, ao falar sobre a arrumação dos pedaços de frango nas placas pelo 

cozinheiro Sd, Cb informa que caberiam mais pedaços se fossem postas apenas coxa, 

em vez de coxa e sobrecoxa misturadas (fala 18). Consonante a essa informação, Sd 

expõe, na sua ACS, que o ideal é colocar apenas um tipo de pedaço de frango na placa, 

como, por exemplo, só coxa (12). No entanto, sua justificativa para esse procedimento 
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difere da apresentada por Cb, tendo em vista fundamentar-se na facilidade de retirar 

posteriormente os pedaços da placa. 

Para além da prescrição de preparar alimentos determinados pelo cardápio, os 

cozinheiros demonstraram preocupação com a estética e o sabor da comida que 

preparam. Na ACC, tal preocupação é quase constante por parte dos cozinheiros, que 

objetivam deixar a comida saborosa, mas também é evidenciado na ACS do cozinheiro 

Cb. Tal cozinheiro expressa por diversas vezes na ACC que cada cozinheiro tem seu 

próprio jeito de trabalhar. Até mesmo na sua ACS ele expõe essa sua análise. 

De modo geral, os cozinheiros não recorreram aos conceitos científicos para 

explicar ou justificar as suas ações cotidianas no trabalho nem tampouco para a solução 

de problemas ocorridos. Os saberes predominantemente utilizados pelos cozinheiros em 

sua atividade de trabalho referem-se aos conceitos cotidianos, limitando a sua percepção 

à realidade imediata, faltando-lhes o conhecimento dos elementos subjacentes aos 

fenômenos, que explicaria o porquê e não apenas o como da manifestação deles.  

Enquanto os conceitos cotidianos estão repletos de experiências imediatas e comuns da 

vida diária, a formação de conceitos científicos geralmente é guiada pela explicitação 

verbal de relações estruturais e regularidades entre os fenômenos, sendo aplicados em 

operações não espontâneas (Joenk, 2008). Assim, nota-se que os conceitos científicos e os 

conceitos cotidianos fazem diferentes leituras de mundo. Com a apropriação dos 

conceitos científicos, os cozinheiros poderiam perceber os fundamentos e as relações 

dos fenômenos com os quais eles lidam no cotidiano.  

Diferentemente dos conceitos cotidianos, que são voltados para a ação sobre o 

mundo e são transmitidos no ambiente por meio da confrontação com a ação, os 

conceitos científicos destinam-se a descrever e analisar a realidade, sendo transmitidos 

por sistemas e métodos na escolarização formal. A força dos conceitos científicos é a 
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fraqueza dos conceitos cotidianos e inversamente o que faz a força dos conceitos 

cotidianos faz a fraqueza dos conceitos científicos (Vigotski, 2001). 

Os conceitos cotidianos utilizados pelos cozinheiros são provenientes do seu 

gênero profissional, que disponibiliza não apenas as maneiras de pensar, mas também as 

maneiras de falar e de agir. A condição para que o conceito cotidiano permaneça 

funcional nas diversas situações, permitindo que o sujeito encontre e renove o sentido e 

a eficiência da sua atividade, é que ele seja passível de ajustamentos pertinentes (Prot, 

2009). Segundo o autor, a estilização é uma via de renovação dos conceitos cotidianos 

de um determinado gênero, pois, assim que um profissional conhece bem a tarefa e 

domina o gênero profissional, ele desenvolve tanto o seu estilo como as suas 

concepções singulares do seu trabalho. Assim, um conceito cotidiano desenvolvido é 

altamente singular, tendo em vista ser instrumento de um estilo de atividade que revela 

a apropriação subjetiva dos constrangimentos e dos recursos coletivos.  

Os cozinheiros partilham tanto gestos como pensamentos e sentimentos, 

provenientes de uma história coletiva comum. Eles aprenderam o ofício com 

cozinheiros profissionais, por meio da confrontação cotidiana com as situações de 

trabalho. Esse tipo de aprendizagem é semelhante ao procedimento adotado nas 

corporações de ofício, que ensinavam o trabalho nas oficinas, onde o aprendiz 

participava de todo o processo produtivo. O aprendizado foi feito no posto de trabalho. 

Os cozinheiros interagem em seu trabalho, partilhando práticas e saberes. É um ofício 

feito de saberes, fruto de realizações coletivas contínuas. Um ofício que possui um 

repertório de conhecimentos próprios, constituídos através da conjunção do passado 

com o presente. Tal repertório é utilizado para responder às exigências das situações 

reais de trabalho.  
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Assim, pode-se considerar o ofício de cozinheiro como uma especialização 

criteriosa baseada primordialmente na experiência e no treinamento prático extensivos, 

que emprega principalmente saberes práticos. 

Nas autoconfrontações, foi perceptível o gênero profissional atuando, sobretudo 

como deveres compartilhados pelos cozinheiros para conseguirem trabalhar “apesar de 

todos os obstáculos e, às vezes, apesar da organização prescrita do trabalho” (Clot, 

2010, pg. 119). Como formula o autor, o diálogo entre profissionais desvela o gênero, 

tornando-o visível e discutível. 

Os saberes utilizados pelos cozinheiros na sua atividade de trabalho foram 

predominantemente aprendidos na prática, na experiência com outros cozinheiros. Eles 

trabalharam primeiro como auxiliar de cozinha antes de tornarem-se cozinheiros 

profissionais. Os conhecimentos escolares que eles utilizaram no trabalho foram 

referentes à leitura, como, por exemplo, saber ler o cardápio do dia, manuais de 

procedimentos, embalagens de produtos, receitas; conhecimentos matemáticos de 

contagem – saber, por exemplo, quantos pedaços de frango cabem numa assadeira -, 

grandezas e medidas – a massa dos alimentos em grama, volume dos líquidos em litro, 

temperatura e tempo de cozimento - e operações de adição, subtração e 

proporcionalidade, por exemplo, 1 kg de arroz para 10 pessoas e 2 kg para 20 pessoas. 

Os conhecimentos escolares interagiram com os conhecimentos informais na atividade 

dos cozinheiros, como, por exemplo, 200 ml de molho que corresponde a duas conchas 

de molho.  

O ofício de cozinheiro não se resume apenas a transformar os ingredientes em 

refeição, mas envolve também a transformação de si mesmo. 
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5. Conclusão 

 Conforme aludido anteriormente, a presente pesquisa teve como foco central 

“(...) investigar a atividade profissional de cozinheiro, a partir dos dados de determinado 

gênero profissional específico em Natal (RN), buscando estabelecer aspectos 

relacionados não somente à atividade realizada (atividade que se manifesta 

empiricamente em comportamentos registráveis), mas também relacionados ao real da 

atividade, aquela que abarca igualmente as opções não-realizadas de encaminhamento 

da atividade profissional, seja por simples escolha, seja por impedimento da atividade, 

seja por não-consciência de caminhos alternativos. Nesse contexto, buscou-se avaliar o 

quanto a atividade profissional observada relaciona-se com as práticas de referência do 

gênero profissional, seja em termos de conformidade, seja em termos de inovação 

(estilização) em relação a este gênero, buscando adicionalmente verificar a contribuição 

dos saberes escolar e extraescolar para a o exercício dessa atividade” (capítulo 3, seção 

3.1.).  

A utilização de uma abordagem clínico-qualitativa, fundada em ferramenta 

proposta pela Clínica da Atividade (o dispositivo de autoconfrontação cruzada) serviu 

justamente a este fim, qual seja ultrapassar o registro do observado rumo ao registro da 

atividade não-realizada, bem como da parte subentendida da atividade. Tal objetivo 

operacional foi contemplado em inúmeras situações nas quais os cozinheiros, a partir da 

análise videográfica de sua atividade, puderam aludir a algo que poderiam ter feito e 

analisar as razões desse preterimento, assim como puderam explicitar saberes, normas, 

técnicas e expectativas subjacentes à atividade de trabalho. Nesse sentido, os registros 
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de pesquisa trouxeram suporte para vários construtos teóricos centrais, como por 

exemplo: 

- Gênero profissional: conformidade e estilização. Em relação a esse aspecto, foi 

possível averiguar, sobretudo, o estoque de ações praticadas na atividade de trabalho e o 

repertório de saberes culturalmente compartilhados e utilizados para embasar tais ações. 

Como exemplo da conformidade ao gênero profissional, isto é, as maneiras comuns de 

trabalhar que possibilitam aos cozinheiros reconhecerem-se como membros do mesmo 

ofício, observamos a obediência às normas não prescritas formalmente, tais como o 

modo como o frango deve ser temperado e a forma como as porções de frango devem 

ser organizadas na assadeira. Iniciativas de estilização pessoal em relação ao gênero 

profissional também foram perceptíveis, tais como a particularidade de colocar pedras 

de gelo dentro do vinagrete para conservá-lo melhor e a criatividade expressa na 

decoração de saladas. A dinâmica de conformidade e estilização (inovação) mostrou-se 

portanto como aspecto palpável e demonstrado como núcleo gerador da atividade 

profissional. Tal dinâmica estabelece o terreno de negociação sócio-cultural onde se 

espera do sujeito que ele se identifique (e seja identificado) a determinado gênero 

profissional, e ao mesmo tempo desenvolva espaço de singularidade que abra caminho 

para seu desenvolvimento e saúde, ao mesmo tempo contribuindo para a renovação 

criativa do gênero profissional.  

- Impedimento da atividade e restauração do poder de agir: verificou-se inúmeras 

situações nas quais os cozinheiros exercitaram o seu poder de agir frente aos obstáculos 

à sua atividade de trabalho. Como exemplo, a solução encontrada pelos cozinheiros para 

contornar a péssima qualidade do feijão que não ficou adequadamente cozido para a 

feijoada. De fato, as circunstâncias dificultadoras que caracterizam o exercício de várias 

ocupações profissionais servem muitas vezes de elementos responsáveis pelo 
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impedimento dos caminhos de realização adequada destas ocupações, conducente à 

frustração, sofrimento e, no limite, adoecimento. Os dados aqui observados corroboram 

o princípio segundo o qual a ultrapassagem de tais impedimentos não se restringe à 

remoção objetiva e externa de tais obstáculos, mas devem vir acompanhadas de uma 

reelaboração, por parte do trabalhador (e no contexto de seu gênero profissional), da 

situação impeditiva como um todo. Mais objetivamente, a abordagem clínica da 

atividade profissional propõe que a remoção dos impedimentos à atividade não podem 

se restringir a uma mera remoção de obstáculos externos em função, por exemplo, de 

“conselhos” de especialistas-consultores. Isso decorre do fato segundo o qual tais 

impedimentos têm sempre uma vertente interna, para além da objetividade do obstáculo 

concreto em si (como, nos dados aqui reportados, a péssima qualidade do feijão 

disponível no refeitório observado). O obstáculo externo precisa ser internalizado para 

se tornar efetivamente uma fonte de impedimento à atividade, e precisa ser acessado 

reflexivamente no contexto de um esforço de ampliação do poder de agir. No caso dos 

cozinheiros, portanto, a ampliação do poder de agir passa pela tomada de consciência da 

qualidade do feijão como fonte de impedimento da atividade, os caminhos 

desenvolvidos para lidar com tal fonte de impedimento, e a avaliação subjetiva da 

eficácia desses caminhos. Aqui, mais uma vez, reafirma-se o principio segundo o qual a 

atividade profissional, abordada clinicamente, não pode se circunscrever à descrição de 

aspectos externos, sejam eles comportamentais ou situacionais, o que não significa que 

tais aspectos não tenham importância.  

-  Revisão do autoconceito como trabalhador: os pontos acima mencionados conduzem 

à conclusão segundo a qual a abordagem clínica da atividade de trabalho não pode 

prescindir do exame subjetivo, por parte do trabalhador, de aspectos como suas próprias 

representações da atividade de trabalho, e nesse contexto, seu autoconceito como 
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trabalhador, diretamente relacionada ao que Yves Clot denomina de “sensação do 

trabalho bem-feito” (Clot, 2007, 2008, 2010a). Assim, o impedimento da atividade de 

trabalho somente se torna efetivamente digno desse rótulo quando, para além dos 

obstáculos externos concretos (como os chamados “riscos psicossociais” – cf. Clot, 

2010a), engendra vivência psicológica de tais obstáculos, vivência esta relacionada 

igualmente à avaliação do próprio sujeito nesse sistema. Dito de outra forma, o 

impedimento da atividade, enquanto conceito teórico proposto pela clínica da atividade, 

é necessariamente um construto semiotizado, e não um “algo” concreto do ambiente 

externo, diretamente acessável.  

 Os elementos explorados acima demandam portanto a abordagem da atividade 

profissional em termos não somente de uma análise circunscrita à esfera do 

comportamental, e dos eventos externos (muitas vezes assimilados à esfera do que se 

chama tradicionalmente de “clima”, “cultura” ou ambiente organizacional),  e à esfera 

de relações causais simples (como sugerido pelos paradigmas tradicionais de análise de 

fatores motivacionais e dos riscos psicossociais no mundo do trabalho), mas em termos 

de uma atividade que abarca vários níveis simultâneos e interconectados  de formulação 

(pessoal, interpessoal, transpessoal e impessoal), e que tem um lugar crucial para o 

desenvolvimento e higidez física e mental do trabalhador. Tal higidez, diga-se de 

passagem, é vista aqui através do viés da atividade de trabalho, e não como algo que 

tem no trabalho um simples deflagrador (de fora para dentro) de doença ou de saúde.  

 Finalmente, o presente trabalho procurou abrir espaço para uma pesquisa que 

busca efetividade em psicologia do trabalho, em termos da abordagem teórica e 

metodológica de sua unidade de análise: uma psicologia voltada para a abordagem do 

trabalho como fenômeno psicológico semiotizado, sem perder de vista a complexidade 

dessa unidade de análise, mas ao mesmo tempo sem diluir a atividade de trabalho no 
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contexto de outras esferas importantes, como a psicologia clínica, a psicopatologia ou 

mesmo a psicanálise.  Pretendemos, finalmente, ter oferecido dados acerca da 

intimidade da atividade de trabalho do cozinheiro, não somente em termos do que ela se 

mostra ao observador, em primeira instância, mas em termos do que ela pode abarcar a 

partir da consideração  dos desdobramentos clínicos do oferecimento aos trabalhadores-

participantes desse processo de inserção em dinâmica ser-poder ser, em termos de 

revisão clínica e ampliação do poder de agir do trabalhador.  

Como afirma Clot (2010), a partir dessa dinâmica dialógica, o real da atividade 

sai desenvolvido, pois o sujeito terá observado a si mesmo (em contexto de trabalho) 

não apenas com os próprios olhos, mas, sobretudo, com o “excedente de visão” 

(Bakhtin, 1988; Clot, 2005) dos olhos de observadores exteriores, tais como o parceiro-

trabalhador, o psicólogo, o coletivo, e a voz impessoal do ofício. Nesse sentido, “o 

trabalho psicológico do sujeito continua com esse novo observador exterior que ele 

carrega e cresceu em si” (p. 255). Assim, o sujeito tem a oportunidade de se observar 

sob a ótica do ofício, e observar o ofício sob outra ótica.  

Esse é o foco por excelência da abordagem que é preconizada pela Clínica da 

Atividade, ao propor um arcabouço teórico, um método e ferramentas metodológicas 

capazes de servir ao sujeito como um meio de descoberta das suas capacidades, não 

apenas para conhecer o que ele mesmo é, mas, sobretudo, experimentar o que ele 

poderia vir a ser (Clot, 2010). Desse modo, espera-se que os cozinheiros co-analistas 

desta pesquisa, ao terem se avaliado diante do que eles fazem, sejam agora mais 

conscientes dos impedimentos recorrentes na sua atividade, dos meios pelos quais 

conseguiram superá-los, dos desenvolvimentos malogrados e dos bem-sucedidos, para 

assim serem (mais) capazes de ampliar seu poder de ação sobre si mesmos e sobre seu 

contexto real de trabalho. Assim, espera-se que este trabalho de dissertação tenha 
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contribuído minimamente para o objeto teórico e prático da Clínica da Atividade: 

circunscrever o trabalho de organização do coletivo em seu meio, preferencialmente 

seus sucessos e insucessos (Clot, 2010). 

No que tange à contribuição dos saberes escolar e extraescolar, verificou-se que 

o ofício de cozinheiro é fortemente impregnado de saberes cotidianos, populares, 

“espontâneos” (Vigotsky, 1934/2001), embasados por conteúdos empíricos, adquiridos 

por meio da experiência compartilhada com profissionais da área. Os conhecimentos 

escolares, nesse contexto, são analisados a partir dessa matriz de conhecimentos, 

configurando o que Vigotski (2001) denomina de “subida ao concreto” (em alusão à 

perspectiva piagetiana (Piaget, 1978) que enfatiza a subida ao abstrato como caminho 

conducente à construção conceitual formal – cf. comentado em Da Rocha Falcão, 

2004). Cabe portanto observar que os cozinheiros baseiam sua prática profissional em 

saberes no contexto do qual os conceitos transmitidos na escola têm participação, como 

no caso da menção que é feita à escala Celsius de mensuração de temperatura, mas tal 

padrão de uso guarda diferenças importantes em relação à forma discursiva como tais 

conceitos aparecem na escola, pois se subordina ao objetivo de cozinhar e aos saberes 

práticos acumulados no desenvolvimento dessa atividade profissional. Dito de outro 

modo, tais saber oriundos da escola passam a ter como função auxiliar a atividade de 

cozinhar, e não explicar fenômenos, como o é o caso no contexto de construção 

científica de onde se originam os conceitos formais transmitidos na escola. Conforme se 

observou, os conhecimentos escolares auxiliam no desempenho do ofício de cozinheiro 

ao oferecer suportes cognitivos tais como sistemas e unidades de pesagem, medidas, 

operacionalização de receitas. A relação entre os saberes cotidianos e os saberes 

escolares é possível e desejável na medida em que estes podem ser incorporados 

eficazmente para auxiliar aqueles, verificando-se assim a consonância com Vigotski 
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(1934/2001), que revela a possibilidade de união entre os conceitos científicos e os 

espontâneos, mas nunca a identificação ou subordinação de uns aos outros.  Tais 

observações ensejam reflexões importantes no domínio da oferta escolar (ensino 

técnico) de habilidades profissionais, como é o caso do ofício de cozinheiro, oferecido 

no Brasil por entidades do sistema “S”
19

 e outras entidades privadas de ensino.  

Como ofício, a prática de trabalho de cozinheiro requer especialização criteriosa 

baseada primordialmente na experiência e no treinamento prático extensivo, não 

bastando apenas possuir diploma (específico ou genérico) na área.  

Ademais, toda e qualquer atividade está sujeita às surpresas do real, inclusive a 

atividade do pesquisador. Como exposto na seção 3.3. do capítulo de Método, os 

obstáculos encontrados no percurso desta pesquisa foram relacionados ao exercício 

prático da técnica de autoconfrontação, sobretudo no que se refere à filmagem da 

atividade de trabalho real dos sujeitos, não por causa deles, que se mostraram sempre 

interessados, mas devido à interferência da organização de trabalho, representada na 

figura dos gestores responsáveis. Clot (2010) já havia alertado que a técnica está sempre 

e bastante exposta aos imprevistos do real.  

Outra dificuldade encontrada foi concatenar eficazmente em tempo hábil os 

dados do Questionário Sócio-Profissional com a análise clínico-qualitativa, devido às 

limitações de tempo próprias de um mestrado, que tem o prazo máximo de 30 meses. 

Uma possibilidade que consideramos interessante em termos de desdobramento 

da presente pesquisa seria o aprofundamento da vertente clínica em termos de trabalho 

                                                             
19

 Sistema S é a denominação pela qual ficou convencionado de se chamar ao conjunto entidades de 

interesse de categorias profissionais, estabelecidas pela Constituição brasileira, tais como o SENAR 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio), 

SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), SESC (Serviço Social do Comércio), SESI 

(Serviço Social da Indústria), SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo), SEST 

(Serviço Social de Transporte), SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), e SEBRAE 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) – cf. Wikipedia, 2011.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
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voltado para a oferta de meios discursivo-analíticos (através da ferramenta 

proporcionada pelas entrevistas de autoconfrontação) com o intuito de tomada de 

consciência de impedimentos à atividade e ampliação do poder de agir no contexto de 

negociações no âmbito do gênero profissional. Esta vertente foi apenas vislumbrada no 

presente trabalho, mas se constitui em aspecto central numa abordagem clínica da 

atividade de trabalho.  

Por fim, como reflexão acerca do arcabouço metodológico aqui exercitado, há 

uma questão que costuma ser dirigida àqueles que se dispõem a um exercício 

metodológico baseado em uma “psicologia na segunda pessoa” (Rommetveit, 2003), ou 

em “epistemologia dialógica” (Markovà, 2006; 2000), ou “análise clínica da atividade” 

(Clot, 2004), questão essa que é aludida por Yves Clot da seguinte maneira: Tal 

perspectiva teórico-metodológica poderia ser também considerada como um caminho de 

construção de conhecimento científico apto a generalizações? (Clot, 2005, pg. 53). Em 

outras palavras, como considerar científica uma abordagem que advoga o 

compartilhamento do dado de conhecimento construído entre pesquisador e sujeitos 

pesquisados, distanciando-se, portanto, das abordagens psicológicas tradicionais, como 

aquelas ilustradas pela análise de dados comportamentais “objetivos” produzidos pelos 

sujeitos em face de estimulação igualmente “objetivável”? O próprio Clot aponta a 

resposta a tal questão na direção de que é possível sim vislumbrar cientificidade (no 

sentido da construção de conhecimento generalizável) em tal abordagem, desde que se 

concorde em deslocar o plano de observação dos invariantes da ação (Piaget, 1973; 

1976; 1990) ou esquemas mentais organizadores da conduta (Vergnaud, 1990; Da 

Rocha Falcão, 1996; 2001) para o estudo dos processos organizadores da transformação 

das atividades. 



199 
 

6. Referências Bibliográficas 

 

Abreu, G.M. (1988). O uso da matemática na agricultura: o caso dos produtores de 

cana-de-açúcar. Dissertação de mestrado não publicada, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil. 

Acioly, N.M. (1985). A Lógica Matemática no Jogo do Bicho: Compreensão ou 

Aplicação de Regras? Dissertação de mestrado não publicada, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil. 

Acioly, N.M. (1994). La juste mesure: une étude des compétences mathématiques des 

travailleurs de la canne à sucre du nordeste du Brésil dans le domaine de la mesure. 

Tese de doutorado não publicada, Université de Paris-5, Paris. 

Bakhtin, M. (1988). Filosofia da linguagem e seu funcionamento. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

Barato, J. N. (2004). Educação profissional: saberes do ócio ou saberes do trabalho? 

São Paulo: SENAC. 

Brasil (2010). Classificação Brasileira de Ocupações: CBO. Brasília: Ministério do 

Trabalho e Emprego. Acessado em 24 de abril de 2010 do World Wide Web: 

http://www.mtecbo.gov.br 

Bruner, J.S. (2001). A cultura da educação. Porto Alegre: ArtMed. 

Carelli, G. (2004). O sabor de ser chef. Revista Veja, edição 1881, n. 47, pp. 96-100. 

Carneiro, H. (2003). Comida e sociedade: uma história da alimentação. Rio de janeiro: 

Elsevier. 

Carvalho Lima, N. (1986). Aritmética na feira: o saber popular e o saber da escola. 

Dissertação de mestrado não publicada, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 

Pernambuco, Brasil. 

Carraher, T.N., Carraher, D.W., & Schliemann, A.D. (1988). Na vida dez, na escola 

zero. São Paulo: Cortez.  

Clot, Y., Faïta, D., Fernandez, G., & Scheller, L. (2000). Entretiens en 

autoconfrontation croisée: une méthode en clinique de l'activité. Pistes – Réflexions sur 

la pratique, vol. 2, n. 1, pp. 1-7. 

Clot, Y. (2004). Action et connaissance en clinique de l’activité.  Activités, vol. 1, n. 1, 

pp. 23-33. 

Clot, Y. (2005). L'autoconfrontation croisée en analyse du travail: l'apport de la théorie 

bakhtinienne du dialogue. Bibliothèque des cahiers de l´Institut de Lingüistique de 

Louvain (BCILL), n. 115, pp. 37-55. 

http://www.mtecbo.gov.br/


200 
 

Clot, Y. (2007). A função psicológica do trabalho. Petrópolis: Vozes. 

Clot, Y. (2008). Travail et pouvoir d’agir. Paris: Presses Unversitaires de France. 

Clot, Y. (2010). Trabalho e poder de agir. Belo Horizonte: Fabrefactum.  

Clot, Y. (2010a). Le travail au coeur : pour en finir avec les risques psychosociaux. 

Paris : La Découverte. 

Collaço, J. H. L. (2008). Cozinha doméstica e cozinha profissional: do discurso às 

práticas. Caderno Espaço Feminino (UFU), v. 19, pp. 143-174. 

Da Rocha Falcão, J.T. (1996). Elementos para uma abordagem psicológica do 

desenvolvimento de conceitos científicos e matemáticos. In M. G. Dias, & A. G. 

Spinillo (Orgs.), Tópicos em psicologia cognitiva (pp. 141-167). Recife: Editora 

Universitária UFPE. 

Da Rocha Falcão, J. T. (2001). Learning environment for mathematics in school: 

towards a research agenda in psychology of mathematics education. Proceedings of the 

23
th

 Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics 

Education – PME, Utrecht (The Netherlands),  v. 1, pp. 65-71. 

Da Rocha Falcão, J.T. (2004). O que sabem os que não sabem? Contribuições para a 

exploração psicológica das competências cognitivas humanas. Projeto de pesquisa 

2005-2008, CNPq. 

Da Rocha Falcão, J. T. (2006). O que sabem os que não sabem? Contribuições para a 

exploração psicológica das competências cognitivas humanas. In L. Meira, & A. 

Spinillo (Orgs.), Psicologia cognitiva: cultura, desenvolvimento e aprendizagem 

(pp.13-45). Recife: Editora Universitária UFPE. 

Da Rocha Falcão, J.T. (2008a). Abordagem semiótica das competências cognitivas 

humanas. Projeto de pesquisa 2008-2011, CNPq. 

Da Rocha Falcão, J.T. (2008b). Os saberes oriundos da escola e aqueles oriundos da 

cultura extra-escolar: hierarquia ou complementaridade? Saber & Educar, Porto, n. 13, 

pp. 109-123.  

Da Rocha Falcão, J.T. (2009). Na vida dez, na escola dez: breve discussão crítica acerca 

de pressupostos psicológicos e seus desdobramentos sobre a avaliação em matemática 

escolar. Vértices, v. 10, n. 1-3, pp. 117-139.  

Da Rocha Falcão, J.T. (2010). Acerca da carga de complexidade cognitiva em 

atividades profissionais (artigo em preparação).  

Faïta, D., & Vieira, M. (2003). Quando os outros olham outros de si mesmo: reflexões 

metodológicas sobre a autoconfrontação cruzada. Polifonia, Cuiabá, pp. 27-65. 

Ferreira, A. B. H. (1999). Dicionário Eletrônico Aurélio Século XXI. [CD-ROM] 

versão 3.0. Rio de Janeiro: Nova Fronteira e Lexikon Informática. 



201 
 

FIOCRUZ (2007). O abc da saúde e da educação: profissão. Revista RET-SUS, v. 2, n. 

29, p.15-16. 

Fogaça, A. (1998). A educação e a reestruturação produtiva no Brasil. In A. M. Oliveira 

(Org.), Reforma do Estado e políticas de emprego no Brasil (pp. 30-45). Campinas 

(SP): UNICAMP. 

Fontanella, B.J.B., Ricas, J., & Turato, E.R. (2008). Amostragem por saturação em 

pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. Cad. Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, 24(1): 17-27.  

Frade, C.C., & Da Rocha Falcão, J.T. (2008). Tacit knowing and situated learning 

perspectives in the context of mathematics education. In A. Watson, & P. Winbourne 

(Orgs.), New directions for situated cognition in mathematics education (pp. 203-230). 

New York: Springer - Mathematics Education Library.  

Franco, M. A. S. (2005). Pedagogia da pesquisa-ação. Educação e Pesquisa, São Paulo, 

v. 31, n. 3, pp. 483-502. 

Freidson, E. (1996). Para uma análise comparada das profissões: a institucionalização 

do discurso e do conhecimento formais. Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 31, 

ano 11, pp. 141-154. 

Freitas, M. T. A. (2002). A abordagem sócio-histórica como orientadora da pesquisa 

qualitativa. Cadernos de Pesquisa, n. 116, pp. 21-39. 

Gonçalves, J. R. S. (2002). A fome e o paladar: uma perspectiva antropológica. In J. R. 

S. Gonçalves et al., Seminário alimentação e cultura, Série encontros e estudos, n. 4. 

Rio de janeiro, pp. 7-16. 

Gondim, S. M. G. (2002). Perfil profissional e mercado de trabalho: relação com a 

formação acadêmica pela perspectiva de estudantes universitários. Estudos de 

Psicologia, 7(2), pp. 299-309. 

Grando, I. N. (1988). A Matemática na Agricultura e na Escola. Dissertação de 

mestrado não publicada, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, 

Brasil.  

Lave, J., & Rogoff, B. (1984). Everyday cognition: its development in social context. 

Cambridge: Harvard University Press.  

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. 

New York: Cambridge University Press.  

Lave, J. (1998). Cognition in practice. Cambridge: Cambridge University Press. 

Leontiev, A. N. (1977). O desenvolvimento do psiquismo. São Paulo: Moraes.  

Leontiev, A. N. (1994). Uma contribuição à teoria do desenvolvimento da psique 

infantil. In L. S. Vygotsky, A. R. Luria, & A. N. Leontiev, Linguagem, desenvolvimento 

e aprendizagem. São Paulo: Ícone / EDUSP. 



202 
 

Lima, M. E. A. (2007). Contribuições da clínica da atividade para o campo da segurança 

no trabalho. Revista brasileira de saúde ocupacional, São Paulo, 32 (115), pp. 99-107. 

Lyra, M. C. D. P. (2007). O Modelo EEA: Definições, Unidade de Análise e Possíveis 

Aplicações. Psicologia: Reflexão e Crítica, 20 (1), pp. 87- 95. 

Melo Neto, J. F. (2000). Pesquisa-ação. Coletânea de Cultura e Consciência Social - N. 

4, João Pessoa - PB, v. 1, n. 1, pp. 65-72. 

Mendonça Santos, A. (1991). Compreensão e uso de números relativos na agricultura e 

na escola. Dissertação de mestrado não publicada, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil. 

Montanari, M. (2008). Comida como cultura. São Paulo: Senac. 

Osório da Silva, C. (2002). Vida de hospital: a produção de uma metodologia para o 

desenvolvimento da saúde do profissional de saúde. Tese de doutoramento, Fundação 

Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública, Rio de Janeiro, Brasil. 

Perrenoud, P. (1997). Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

Piaget, J. (1973) Biologia e conhecimento: ensaio sobre as relações entre as regulações 

orgânicas e os processos cognoscitivos. Petrópolis: Vozes. 

Piaget, J. (1976). A equilibração das estruturas cognitivas. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores. 

Piaget, J. (1978). Fazer e compreender. São Paulo: Melhoramentos. 

Piaget, J. (1990). Epistemologia genética. São Paulo: Martins Fontes. 

Schliemann, A. D. (1984). Mathematics among carpenters and apprentices. In P. 

Damerow, M. W. Dunckley, B F. Nebres, & B. Werry (Orgs.), Mathematics for all (pp. 

92-95). Paris: UNESCO. 

Schliemann, A. D., & Nunes, T. N. (1990). A situated schema of proportionality. British 

Journal of Developmental Psychology, 8, pp. 259-268. 

SENAC (2004). A história da gastronomia. Rio de Janeiro: Senac Nacional. 

SENAC (2009). Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Acessado em 05 de 

setembro de 2009 do World Wide Web: http://www.senac.br 

STATSOFT (2010). Acessado em 07 de julho de 2010 do World Wide Web:  

http://www.statsoft.com/textbook/stcluan.html 

Thiollent, M. (1984). Notas para o debate sobre pesquisa-ação. In C. R. Brandão (Org.), 

Repensando a pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense. 

http://www.senac.br/
http://www.statsoft.com/textbook/stcluan.html


203 
 

Valsiner, J. (2001). Comparative study of human cultural development. Madrid: 

Fundación Infancia y Aprendizaje.  

Veja (2004). A cozinha como parque de diversões masculino. Revista Veja, edição 

especial, n. 34, pp. 52-55. 

Vergnaud, G. (1990). La théorie des champs conceptuels. Recherches en Didactique des 

Mathématiques, v. 10, n. 2.3, pp. 133-170. 

Vieira, M. A. (2004). Autoconfrontação e análise da atividade. In M. Figueiredo et al. 

(Orgs.), Labirintos do Trabalho: interrogações e olhares sobre o trabalho vivo (pp. 

215-237). Rio de Janeiro: DP&A. 

Vygotski, L. S. (1995). Psychisme, conscient, inconscient (tradução de F. Sève). Société 

Française, 51, pp. 37-52. 

Vigotski, L. S. (2001). A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: 

Martins Fontes.  

Wenger, E. (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. 

Cambridge: UK, Cambridge University Press. 

Wikipédia (2011). Sistema S. Acessado em 07 de julho de 2011 do World Wide Web: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_S Acessado em julho/2011.  

Yamamoto, O., Da Rocha Falcão, J. T., & Sousa Seixas, P. (2010, no prelo) Quem é o 

estudante de Psicologia do Brasil? Características sociodemográficas dos estudantes de 

Psicologia no ENADE/2006. In R. Primi (Org.), Percursos de formação acadêmica do 

psicólogo brasileiro (título provisório) – Série SBEP-ENADE. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_S%20Acessado%20em%20julho/2011


204 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 
 

APÊNDICE A 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Departamento de Psicologia 
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QUESTIONÁRIO SÓCIO-PROFISSIONAL 
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As questões apresentadas referem-se a aspectos sócio-demográficos, os quais serão 

utilizados para caracterizar o perfil do cozinheiro (e similares) natalense. Não é preciso 

que você se identifique. Obrigado por sua colaboração. 

 

Questionário Sócio-Profissional 

1) Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino 

2) Idade: 

3) 
Estado civil: (  ) Solteiro  (  ) Casado/União estável  (  ) Divorciado 

                      (  ) Viúvo  (  ) Outros___________________________ 

4) Número de filhos: (  ) 01  (  ) 02  (  ) 03  (  ) 04 ou mais (  ) Nenhum   

5) 
Renda mensal (em salário mínimo): (  ) Até 1  (  ) De 1 a 2  (  ) De 2 a 3   

                                                                     (  ) De 3 a 4  (  ) Mais de 4 

6) 
Escolaridade: (  ) Nunca foi à escola  (  ) 1ª a 4ª série  (  ) 5ª a 8ª série 

                          (  ) 2º grau  (  ) Superior 

7) 

Local de trabalho: (  ) Bar/Restaurante  (  ) Hotel/Motel  (  ) Cozinha industrial   

                                 (  ) Hospital  (  ) Lanchonete  (  )Outros______________ 

Nome do estabelecimento:____________________________________________ 

8) Cargo/Função: 

9) 
Possui curso específico na área:  (  ) Não  (  ) Sim 

Qual:_____________________________________________________________ 

10) Tempo na profissão: 

11) 

Carga horária semanal de trabalho: (  ) 20h  (  ) 30h  (  ) 40h  (  ) 44h 

                                                                 (  ) 

Outras_____________________________ 

12) 
Horário de trabalho: (  ) Manhã  (  ) Tarde  (  ) Noite  (  ) Manhã e tarde    

                                       (  ) Manhã e noite  (  ) Tarde e noite   

13) Trabalha quantos dias por semana: (  ) 7 dias  (  ) 6 dias  (  ) 5 dias (  ) 4 dias 
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                                                                  (  ) 3 dias  (  ) 2 dias  (  ) 1 dia 

14) 

Tipo de contrato de trabalho: (  ) Efetivo  (  ) Temporário  (  ) Terceirizado 

                                                      (  ) Autônomo  (  ) 

Outros_____________________ 

15) 
Tem outro trabalho remunerado: (  ) Não  (  ) Sim 

Qual:_____________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 Fórmula para tamanho de amostras - cálculo de amostras para populações infinitas com 

base na estimativa da proporção populacional
20

 

 

A fórmula básica para cálculo do tamanho de amostras para uma estimativa 

confiável da proporção populacional (p) de populações infinitas - isto é, quando a 

população pesquisada supera 100.000 elementos - é dada por: 

 

 n = σ
2
 . p . q 

  e
2
 

 

Onde : 

n = Tamanho da amostra (número de indivíduos na amostra). 

σ
 
= Nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios-padrão. 

p = Percentagem com a qual o fenômeno se verifica (proporção populacional de 

indivíduos que pertence à categoria que estamos interessados em estudar). 

q = Percentagem complementar (proporção populacional de indivíduos que NÃO 

pertence à categoria que estamos interessados em estudar) q = 100 – p. 

e = Erro máximo permitido (margem de erro ou erro máximo de estimativa que 

identifica a diferença máxima entre a proporção amostral e a verdadeira proporção 

populacional p). 

 

 Para determinar o tamanho da amostra (n), sabemos que a percentagem de 

indivíduos que pertence à categoria de cozinheiros e similares (auxiliares de cozinha 

etc) de Natal-RN é de 1,37%, uma vez que o número de empregos formais de Natal-RN 

é de 277.870
21

 e o número máximo de cozinheiros e similares de Natal-RN com 

                                                             
20

 FADEPE – Faculdade de Desenvolvimento de Pernambuco (2008). mpa_calculos_amostragem.ppt 

disponível em http://www.fadepe.com.br/restrito/conteudo/mpa_calculos_amostragem.ppt 
21

 Dado do CAGED informando o número de empregos formais no município de Natal em 31 de 

dezembro de 2008, 

http://perfildomunicipio.caged.com.br/result_SPER.asp?entrada=SPER&tpCST=cstMUN&UF=RN&cod

mun=240810&ufacesso=RN  
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emprego formal (carteira de trabalho assinada) é de 3.824
22

, como segue abaixo a regra 

de três : 

 277.870 - 100%    

     3.824 - x 

 

      277.870x = 382.400 

        x = 1,37% 

 

 Desse modo, sabemos que a proporção populacional de indivíduos que NÃO 

pertence à categoria que estamos interessados em estudar (q) é de 98,63%; considerando 

que q = (100 – p), isto é, q = (100 – 1,37) = 98,63. Para 95% de confiança, teremos σ = 

2 desvios, conforme tabela abaixo. 

  

Tabela – Nível de confiança estabelecido 

Nível de confiança Desvio-padrão  

68% 1 

95,5% 2 

99,7% 3 

 

 Para o erro máximo permitido (e), usaremos o valor de 2%, ou seja, queremos 

ter 95% de confiança que o erro máximo tolerado (e) seja de ±2%. Assim, substituindo 

os valores na fórmula, teremos: 

 

 n = 2
2
.1,37.98,63 = 540,49 = 135,12 = 136 (arredondando para cima) 

                                2
2
                    4   

 

 

  

                                                             
22

 Dado do CAGED 2009, fornecido pelo SINTBAR – Sindicato dos Trabalhadores em Bares e atividades 

similares, em 06/04/10, o qual informou que o número médio de cozinheiros e similares que trabalharam 

formalmente com carteira assinada no município de Natal-RN em 2009 foi de 2.868, com base na 

estimativa do número mínimo e máximo, sendo respectivamente 1.912 e 3.824. 
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APÊNDICE C 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa Abordagem clínica da 

atividade de trabalho do cozinheiro: interação de saberes, conformidade ao gênero 

profissional e inovação criativa, que é parte da dissertação de mestrado em psicologia 

da UFRN de Sâmid Danielle Costa de Oliveira sob coordenação do prof. Jorge Tarcisio 

da Rocha Falcão. Essa pesquisa procura analisar os tipos de conhecimento utilizados na 

atividade de trabalho de cozinheiros e estudar o gênero profissional.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo. Caso 

decida aceitar o convite, você será submetido (a) aos seguintes procedimentos: a) será 

videografado no exercício do seu trabalho, durante um tempo suficiente para o preparo 

de uma refeição; b) assistirá à sua atividade videografada, selecionando os momentos 

que julgar mais importantes e explicando os fundamentos da sua atividade, sendo esta 

etapa também videografada; c) juntamente com a pesquisadora, discutirá com outro 

cozinheiro do mesmo nível acerca dos tópicos selecionados separadamente por cada um, 

etapa também videografada.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas: seu nome e demais informações 

pessoais não serão em nenhum momento divulgados, e as imagens obtidas serão 

manuseadas em contexto científico-acadêmico exclusivamente pelos pesquisadores 

envolvidos. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os voluntários e o estabelecimento de trabalho. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa poderá ser esclarecida diretamente com a pesquisadora, 
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psicóloga Sâmid Danielle Costa de Oliveira, ou com o responsável e orientador, prof. 

Jorge Tarcisio da Rocha Falcão, ambos no endereço Campus Universitário, s/n, Natal-

RN, 59078-970, Caixa Postal 1622, Departamento de psicologia - CCHLA ou pelos 

telefones (84) 3215-3590 ramal 232 / (84) 8824-7462.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, e 

concordo em participar voluntariamente da pesquisa Abordagem clínica da atividade de 

trabalho do cozinheiro: interação de saberes, conformidade ao gênero profissional e 

inovação criativa. 

Participante da pesquisa 

Nome: 

________________________________________ 

Assinatura 

 

Pesquisador responsável 

Jorge Tarcisio da Rocha Falcão 

 

Assinatura 

Endereço profissional: Campus Universitário, s/n., Natal-RN, 59078-970, Caixa Postal 

1622, Departamento de psicologia – CCHLA. Telefone (84) 3215-3590 ramal 232.  

 

Natal, agosto de 2010. 
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APÊNDICE D 

Importância de cada atributo (modalidade de variável) para cada um dos três clusters 
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APÊNDICE E: breve descrição da análise classificatória de agrupamentos em duas 

etapas (cf. Yamamoto, Da Rocha Falcão e Sousa Seixas, 2010-prelo) 

 

A análise classificatória de agrupamento multidimensional para variáveis categóricas 

(nominais), utilizando-se algoritmo de análise do tipo 'análise de agrupamentos em duas 

etapas' (TwoStep Cluster Analysis), encontra-se disponível em versão informatizada no 

aplicativo SPSS (Statistical Package for Social Sciences™) - versão 15 e seguintes. Tal 

algoritmo de tratamento é uma ferramenta exploratória desenhada para revelar 

agrupamentos (clusters) de variáveis e/ou sujeitos em conjuntos de dados, 

agrupamentos estes que não se mostrariam facilmente por inspeção direta ou 

consideração isolada e sequencial das informações. O procedimento básico deste 

instrumento consiste em comparar várias soluções possíveis de agrupamentos mediante 

a consideração de critério probabilístico oriundo de modelo de escolha, e assim, não 

somente detectar as melhores soluções de agrupamento, mas também o número ótimo 

de agrupamentos. Tal procedimento é feito em duas etapas: 1. Pré-agrupamento dos 

dados no maior número possível de pequenos conjuntos de agrupamentos; 2. 

Agrupamentos de segunda ordem a partir do pré-agrupamento, até que um número 

ótimo de agrupamentos seja atingido, em face da estrutura dos dados e do nível de 

exigência estabelecido para a diferenciação dos grupos (utilizando-se aqui a métrica do 

qui-quadrado – para mais informações acerca do referido procedimento consultar 

StatSoft, 2009).  

 


