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Resumo 
 
O presente artigo tem como objetivo estudar as representações discursivas e simbólicas            
de gênero, buscando compreender a construção social do papel das mulheres, utilizando            
como objeto de estudo a versão brasileira do reality show culinário MasterChef            
Profissionais, exibido no ano de 2016. A partir da análise de conteúdo dos doze              
episódios da primeira temporada do programa, buscamos entender como emergem as           
marcas dessas representações, como resultado de uma construção social dos papéis           
culturalmente definidos. 
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Introdução 

Este artigo busca discutir as marcas discursivas e simbólicas do conceito de            

gênero, a partir das significações “construídas” e “desconstruídas” das representações          

sociais da mulher na oposição entre papéis dos homens considerando como base            

analítica a abordagem empírica do programa midiático reality show gastronômico          

MasterChef Profissionais. Como afirma Bourdieu (1990), o mundo social e suas           

divisões arbitrárias são socialmente construídas sendo incorporadas nos corpos e habitus           

dos agentes, adquirindo reconhecimento e legitimidade. O objetivo desse artigo é           

entender como emergem as marcas dessas representações, considerando como gênero as           

1 Trabalho apresentado ao GP Comunicação, Imagem e Imaginário do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Orientadora do trabalho. Professora do Programa de Pós Graduação em Comunicação Social - Interações 
Midiáticas da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e-mail: analuisa.puc@gmail.com 
3 Mestranda do Programa de Pós Graduação em Comunicação Social - Interações Midiáticas da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, e-mail: rebecatonidandel@outlook.com.  
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relações sociais desiguais de poder entre homens e mulheres como resultado de uma             

construção social dos papéis e funções culturalmente definidos e adaptados ao período            

histórico. Ou seja, certos modelos de conduta e expectativas em relação a homens e              

mulheres são construídos socialmente através dos tempos e não determinados pelo sexo. 

Ao buscar compreender as representações simbólicas e discursivas das imagens           

da mulher nos episódios do MasterChef Profissionais, buscamos entender como o           

processo de mediação é uma forma de construção da realidade onde as práticas sociais              

se manifestam e se expressam. “Pega uma vassoura e varre o chão então”, “por ironia               

do destino, a Dayse tinha entendido sobre o pernil”, "não é uma competidora à minha               

altura" e "trabalhar com uma mulher na cozinha é um pouco mais delicado, vamos ser               

realistas, elas são mais frágeis" foram as frases mais marcantes da primeira edição             

brasileira do programa MasterChef Profissionais (Observatório da Televisão, 2016). 

Dayse Paparoto foi a única mulher a chegar às semifinais da primeira temporada             

do MasterChef Profissionais, e tornou-se campeã após derrotar Marcelo Verde na final.            

No entanto, os outros competidores não a consideravam uma adversária e ela foi             

constantemente constrangida por comentários machistas pelos companheiros de        

programa. (Canal MasterChefBR, 2016). 

Durante uma prova em equipe, Dayse afirmou que "não tinha nada para fazer".             

Ivo Lopes, membro da mesma equipe, respondeu: "pega uma vassoura e varre o chão,              

então". A frase foi a mais comentada do episódio no Twitter, onde os internautas              

opinam através da hashtag #MasterChefBR, enquanto o programa é transmitido às           

terças-feiras pelo canal Bandeirantes. Ivo era um dos favoritos do público, mas sua             

aprovação diminuiu drasticamente após o conflito com Dayse (Folha, 2016). 

Recentemente, outro reality show se envolveu em polêmicas pelo machismo dos           

competidores. No Big Brother Brasil 17, Marcos Harter também foi criticado devido à             

forma com que tratava Emilly, sua então namorada. Emilly passou mal por conta do              

álcool em uma das festas do programa, e foi constrangida por comentários de Marcos,              

como “pode substituir no teu vocabulário as palavras ice, vodca e champanhe por             

outras, como profissão, carreira, estudo, faculdade. Mulher não tem que beber” (Catraca            

Livre, 2017). 
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No presente artigo, pretende-se entender quais são as representações sociais e           

como elas estão presentes no discurso e simbolicamente nos programas de televisão,            

através de uma análise de conteúdo do reality show MasterChef Profissionais. A            

primeira edição foi exibida em 2016, com doze episódios, onde quatorze cozinheiros            

profissionais disputaram o prêmio de melhor MasterChef do Brasil. 

  

Reality shows: realidade ou ficção? 

O primeiro reality show da história foi exibido em 1973 pelo canal PBS, nos              

Estados Unidos, chamado An American Family. Em doze episódios, o programa retrata            

o dia-a-dia de um casal da Califórnia e seus cinco filhos. O sucesso de críticas inspirou                

o programa inglês The Family, em 1974, e em 1991, a MTV criou o The Real World,                 

exibido também no Brasil (Blog Mundo Estranho, 2011). 

Em 1999, na Holanda, John de Mol criou o Big Brother, que foi exportado para               

diversos países, e chegou ao Brasil em 2002. O nome foi baseado no personagem              

fictício Big Brother do romance 1984 de George Orwell. O “Grande Irmão” representa             

uma figura de autoridade com um excesso de controle por parte do governo (Rodrigues,              

2011). 

Apesar do intuito de representar a realidade, o público acredita que as emissoras             

manipulam os acontecimentos dentro dos programas (Valente, 2002). Reality shows são           

ideais para as emissoras de televisão, pois podem ser cortados e estendidos, e as regras               

podem ser alteradas até mesmo durante a realização das tarefas (Rodrigues, 2011). 

O formato inspirou a criação dos talent shows, onde os participantes competem            

através da demonstração de seus talentos e são julgados pelo público e por um júri               

selecionado. No Brasil, os talent shows com temática culinária exibidos são o            

MasterChef Brasil, Hell's Kitchen: Cozinha sob Pressão, Bake Off Brasil, The Taste            

Brasil, Batalha dos Confeiteiros Brasil, BBQ Brasil: Churrasco na Brasa e Batalha dos             

Cozinheiros. 

Em seu artigo intitulado "Reality Show - Uma análise de gênero", Mateus (2012)             

afirma que "reality show, ou programa televisivo de realidade, refere-se a um vasto e              

3 
 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

plural gênero televisivo autônomo, não obstante integrar e adaptar elementos de outros            

gêneros televisivos como o documentário, o concurso, o drama, a ficção ou a novela". 

Em "Rituais de sofrimento", Rodrigues (2011) estuda as relações de trabalho no            

mundo contemporâneo a partir dos reality shows, com ênfase no programa Big Brother             

Brasil. A autora relaciona o Big Brother Brasil à série de filmes Jogos Mortais. “Ambos               

alcançaram as graças do público nessa primeira década de século e ambos são mais que               

sintomáticos do mundo que os vomitou” (Rodrigues, 2013, p. 10). 

Para Rodrigues (2011), as provas realizadas nos programas são "jogos de terror".            

No Top Chef, por exemplo, os participantes foram submetidos a uma prova onde             

deveriam cozinhar com as mãos amarradas. E no MasterChef não é diferente. As provas              

são realizadas com pouco tempo de duração, e os jurados são extremamente exigentes             

nas críticas, principalmente na edição Profissionais. Os participantes de reality shows           

são “trabalhadores informais” do mercado, e batalham “para não serem demitidos por            

déficit de empreendedorismo entretenedor” (Rodrigues, 2011, p. 50). O tempo todo, são            

criadas situações cujo objetivo é gerar conflito. 

Rodrigues (2011) também afirma que são estabelecidas relações cruéis entre as           

personagens, no momento em que um deles é punido quando outro vence as provas.              

Isso ocorre em todos os reality shows, já que, para alguém ganhar, outra pessoa tem que                

perder. 

Os reality shows expressam comportamentos, condutas e papéis sociais que          

através do caráter simbólico e imaginário expressam as relações de interação entre os             

sujeitos sociais, a construção de sentido do mundo que vivem e como se estabelecem as               

relações de poder. 

  

Imagem, Imaginário e Representações Sociais 

Mazzetti (2008) afirma que as representações sociais "são associadas ao          

imaginário quando a ênfase recai sobre o caráter simbólico da atividade representativa            

de sujeitos que partilham uma mesma condição ou experiência social". A pesquisadora            

estuda o conceito de representação social a partir da abordagem na Psicologia Social,             

introduzida por Moscovici (1971) e também estudada por Jodelet (1990). 
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As representações que fabricamos – de uma teoria científica, de uma nação, de             
um objeto, etc. – são sempre o resultado de um esforço constante de tornar real               
algo que é incomum (não familiar), ou que nos dá um sentimento de não              
familiaridade. Através delas, superamos o problema e o integramos em nosso           
mundo mental e físico, que é, com isso, enriquecido e transformado. Depois de             
uma série de ajustamentos, o que estava longe, parece ao alcance de nossa mão;              
o que era abstrato torna-se concreto e quase normal (...) as imagens e ideias com               
as quais nós compreendemos o não usual apenas trazem-nos de volta ao que nós              
já conhecíamos e com o qual já estávamos familiarizados (Moscovici, 2007,           
p.58)" 
  

Jodelet (1990) define a representação social como: 

 
(...) uma forma específica de conhecimento, o saber do senso comum, cujos            
conteúdos manifestam a operação de processos generativos e funcionais         
socialmente marcados. De uma maneira mais ampla, ele designa uma forma de            
pensamento social (JODELET, 1990). 

  

Dentro da representação social, existe o processo de objetificação, que possui           

três fases: a construção seletiva, a esquematização estruturante e a naturalização. O            

conceito de "representação social" foi criado por Durkheim. As representações sociais           

são uma forma de interpretar e pensar a realidade cotidiana, e foram desenvolvidas             

pelos indivíduos e grupos para se posicionarem em relação a situações, eventos, objetos             

e comunicações. É um conhecimento prático, que dá sentido e ajuda na construção             

social da realidade (Sega, 2000). 

A representação social possui cinco características: é sempre a representação de           

um objeto; possui caráter imagético; simbólico e significante; construtivo; autônomo e           

criativo. Segundo Debord (1972, p. 12, apud Novaes, p. 9) “o espetáculo não é um               

conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens”. A             

imagem se constitui através das representações sociais, e o imaginário é a forma como              

as pessoas percebem essas representações. 

 A imagem é uma representação que “começa a partir do momento em que não              

vemos mais aquilo que imediatamente é dado no suporte material, mas outra coisa que              

não é dada por esse suporte” (Wolff, 2005, p. 20). 
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Podemos lutar por imagens, por sua conquista ou sua posse, podemos lutar            
contra imagens, cuspir no retrato de um inimigo assim como nele em pessoa,             
derrubar estátuas de um ditador morto como se fosse ele mesmo que estivesse             
ali para ser derrubado outra vez (Wolff, 2005, p. 19) 
 
 

Para Novaes (2005, p.10), a imagem é o resultado da ação de causas externas              

sobre o corpo. Do pensamento, deriva-se um imaginário, que não é ficção, mas sim,              

uma invenção do novo, já que “o homem sempre viveu de imagens e pelas imagens”. 

Durand (2002, p. 39), conforme citado por Tonin (2014, p. 17), acredita que a              

imagem é a essência do imaginário. A imagem técnica impõe um sentido a um              

espectador passivo e anestesia a criatividade individual da imaginação. O imaginário é            

uma rede de articulações, categorias, denominações, elementos que derivam das          

intimações objetivas e verificações no meio cultural (Tonin, 2014).  

 

O Masterchef 

MasterChef Brasil é um programa do formato reality show culinário ou talent            

show, baseado no programa original exibido pela BBC no Reino Unido. A primeira             

edição brasileira foi exibida em 2014, apresentada por Ana Paula Padrão, e os jurados              

são os chefs celebridades Henrique Fogaça, Érick Jacquin e Paola Carosella. Os            

episódios foram exibidos semanalmente pelo canal Bandeirantes (Band Entretenimento,         

2017). 

A competição é realizada através de provas individuais e coletivas, avaliadas           

pelos jurados, que determinam quem será eliminado, e, posteriormente, o vencedor. Os            

participantes são cozinheiros amadores, exceto na versão MasterChef Profissionais,         

onde apenas chefs de cozinha foram selecionados. 

No formulário de inscrição para o MasterChef Profissionais, a terceira regra para            

participação é clara: "todos os participantes deverão ser cozinheiros profissionais, ou           

seja, que tenham prestado serviços profissionais como cozinheiros, comercializado         

alimentos ou frequentado escolas ou cursos profissionalizantes de culinária". A primeira           

temporada foi exibida a partir do dia 4 de outubro de 2016, e teve fim em 13 de                  

dezembro de 2016. 
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Análise de conteúdo do programa MasterChef Profissionais 

Com apresentação de Ana Paula Padrão e júri de Henrique Fogaça, Érick            

Jacquin e Paola Carosella, a primeira temporada do MasterChef Profissionais estreou           

com 14 participantes: Dário Costa, Dayse Paparoto, Eliane Carvalho, Fádia Cheiato,           

Fernanda Emerich, Ivo Lopes, Izabela Dolabela, Izadora Dantas, João Lima, Luiz Filipe            

Jacob, Marcelo Verde, Priscylla Luswarghi, Ricardo Bonomi e Rodrigo Einsfeld. 

Já no primeiro episódio, Dayse afirma que iria competir com o ex-chefe, Ivo             

Lopes, com quem trabalhou no restaurante Due Cuochi. Para a primeira prova, foi             

determinado a partir de um sorteio que os participantes teriam 1h15min para preparar             

um talharim à carbonara. Dayse teve um bom desempenho na prova, apesar das críticas              

de Érick Jacquin sobre a bancada bagunçada durante o andamento da prova. Ivo foi o               

primeiro colocado na prova, tornando-se um dos favoritos para vencer a competição. 

Izadora, João, Marcelo e Rodrigo foram os piores colocados nos dois testes do             

primeiro episódio do programa e foram submetidos a uma avaliação de serviço sob o              

comando da jurada e chef Paola Carosella. Os participantes deveriam cozinhar dois            

menus para servir trinta convidados. Izadora afirma que "os meus concorrentes são            

muito fortes, além de que eu sou a única mulher". 

Paola chamou a atenção de João, que estava preparando a sobremesa do modo             

incorreto. João riu e desacatou as ordens de Paola, que o questionou: "Quando eu estiver               

falando, você me escuta. O dia que você comandar um restaurante você vai deixar as               

pessoas falarem desse jeito com você?" Ainda no mesmo bloco, João virou as costas e               

deixou Paola falando sozinha, que disse "faça o que você quiser". Observa-se nessa             

situação que o machismo está presente até mesmo quando a mulher está em uma              

posição de autoridade. 

Na mesma prova, Ivo e Dário foram convocados para ajudar os outros            

participantes, que não conseguiram terminar os pratos. Ivo assumiu a bancada e deu             

ordens para Izadora, que não concordou com a postura do colega. "Ele teve uma atitude               

horripilante comigo. Para quem está nessa bagunça, ele vira uma pessoa do mal, meu              

inimigo. Isso começa a me prejudicar, me senti completamente desrespeitada", afirmou           

7 
 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

Izadora. Os internautas criticaram a postura dos participantes através da hashtag no            

Twitter. 

Figura 1: críticas ao comportamento de João por um internauta. 

 
Fonte: Twitter (Hashtag #MasterChefBR) 

 
Figura 2: críticas ao comportamento dos participantes no primeiro episódio da edição 

 
Fonte: Twitter (Hashtag #MasterChefBR) 

 
No terceiro episódio, acontece a primeira prova em equipe. Os participantes           

devem preparar pratos com carne de coelho, um ingrediente pouco utilizado no país, de              

acordo com Érick Jacquin. Izabela foi eliminada após as críticas dos jurados a respeito              

do prato preparado. Ana Paula Padrão questionou a participante sobre a quantidade de             

participantes restantes na competição do sexo masculino ser maior do que a do sexo              

feminino. Izabela afirmou que "infelizmente a cozinha é um ambiente muito machista.            

Normalmente, a mulher é cozinheira, e não chef". 

No sétimo episódio, os seis participantes são divididos entre duas equipes, a            

azul, composta por João, Fádia e Marcelo, e vermelha, composta por Dário, Dayse e              

Ivo. Fádia foi escolhida para cortar os pedaços da carne, e João comentou: "não é               

cavalheiresco usar a Fádia para cortar o cordeiro com esse bracinho raquítico dela".             

Fádia já havia afirmado que trabalhou em um açougue e tinha plena capacidade de              

executar a tarefa. 
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A equipe de Dário, Ivo e Dayse realizou o corte errado, mesmo com os avisos de                

Dayse. “Eles falam que estão trabalhando em grupo, mas a todo momento, você se sente               

de lado” afirmou a chef durante a prova. Os jurados questionaram a equipe sobre o corte                

do pernil, que fora avisado por Dayse durante o processo de corte do cordeiro, mas os                

colegas ignoram. "Por ironia do destino, a Dayse tinha entendido sobre o pernil"             

afirmou Dário, após a bronca dos jurados e dos chefs convidados. 

Durante a prova, Dayse questionava o fato de não receber nenhuma das tarefas,             

enquanto os colegas de equipe cuidavam de tudo. "Os meninos fazem tudo aqui",             

reclamou. "Trabalhar com mulher na cozinha é um pouco mais delicado, elas são mais              

frágeis", afirmou Ivo, após a prova. 

Figura 3: internautas criticam a postura de Ivo e Dário com Dayse. 

 
Fonte: Twitter (Hashtag #MasterChefBR) 

 
Dayse novamente questionou Ivo e insistiu em realizar as tarefas: "você quer            

fazer o legume, o cordeiro, o tomate, quer fazer tudo", que logo respondeu: "pega uma               

vassoura e varre o chão então". A situação gerou revolta entre os internautas, e Ivo se                

tornou o competidor com maior rejeição do público na edição. João foi eliminado no              

final do episódio. Ivo, Dário, Dayse, Marcelo e Fádia continuaram na competição. 

Dayse venceu o primeiro desafio do oitavo episódio e Marcelo não escondeu a             

insatisfação com o resultado, utilizando palavras de baixo calão ao se referir à             

competidora. O candidato afirmou que “seria mais fácil derrubar a Dayse na prova de              

eliminação”. 
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Figura 4: Marcelo utiliza palavras de baixo calão quando Dayse vence a prova. 

 
Fonte: canal MasterChef Brasil no Youtube 

 
Dário e Ivo também demonstraram indignação com a vitória da participante. A            

prova foi considerada uma das mais exigentes do programa, por se tratar apenas de              

ingredientes da alta gastronomia. 

Fádia foi eliminada após ter o pior desempenho em uma prova de confeitaria.             

Em entrevista, Ana Paula Padrão questionou se a profissão de chef de cozinha é mais               

difícil para as mulheres. Fádia respondeu que "muito mais. Porque tem uns machistas da              

vida aí na cozinha. Não aceitam a nossa presença na cozinha". Após a fala de Fádia, o                 

programa cortou para a imagem de Dário e Ivo, para deixar claro que a chef falava sobre                 

o comportamento deles. 

Figura 5: imagem de Dário e Ivo mostrada após o comentário de Fádia sobre o machismo. 

 
Fonte: canal MasterChef Brasil no Youtube  

Figura 6: Dayse Paparoto no Twitter 

 
Fonte: Twitter (Hashtag #MasterChefBR) 
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Marcelo é dispensado da Prova de Eliminação no nono episódio, por ter saído             

vitorioso da última prova. Dayse, Dário e Ivo e Marcelo competem pela vaga na              

semifinal. Dayse afirma: "eu acho que na cabeça de um homem ir pra final com um                

homem, ok, mas ir pra final com uma mulher, a possibilidade de perder pra uma mulher,                

acho que pega pra eles, fica meio vergonhoso pra eles". Ivo foi eliminado, Dário, Dayse               

e Marcelo foram para as semifinais. Dário elogiou o prato de Dayse, que respondeu:              

"ainda bem que ele experimentou, vocês nunca acreditariam em mim". Dário respondeu            

que "nunca acreditaria mesmo". 

"Eu quero derrubar ela de qualquer jeito. Eu acho que a final tem que ser eu e o                  

Dário", afirmou Marcelo, sobre Dayse. Dário foi eliminado e Dayse foi para a semifinal              

com Marcelo. Dário afirmou que "falar que foi tranquilo perder pra Dayse não foi, não               

esperava perder pra ela". 

No último episódio, Ana Paula Padrão afirma em seu discurso para anunciar o             

vencedor do programa que "você, Dayse, teve coragem para lutar uma guerra que eu sei,               

que eu lutei a minha vida inteira, a coragem de ser mulher em um ambiente super                

machista". Paola também falou sobre o machismo em seu discurso final. "Assim como             

eu, assim como Ana, você escolheu entrar em uma profissão que ainda é dominada              

pelos homens, e eu acredito que assim como pra mim e pra muitas outras mulheres, não                

tenha sido nada fácil, às vezes a gente tem que ouvir umas idiotices". 

Ana Paula Padrão anuncia que 84% dos internautas torciam por Dayse, de            

acordo com a hashtag do Twitter #GanhaDayse, enquanto 16% torciam por Marcelo,            

através da hashtag #GanhaMarcelo. As notas dos pratos apresentados no último dia de             

competição foram reveladas e Dayse venceu, com 161 pontos a 154 de Marcelo. 

Após o fim da competição, foi realizado um debate entre todos os competidores             

em um episódio especial chamado "A Reunião: Lavando a louça suja". Ana Paula             

Padrão exibiu um compilado com as cenas consideradas machistas pelos internautas e            

perguntou se Ivo é machista. "Gente do céu... imagina, de jeito nenhum. Não. Não sou               

machista, jamais", respondeu Ivo. "O que é isso aí? Preconceito?", respondeu Ana Paula             

Padrão. 
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Marcelo relembra a prova em que os participantes tiveram que desossar um            

cordeiro e Fádia foi indicada para a função. Fádia disse que "Dois homens e eu que fiz".                 

"Então ela vai fazer porque é mulher e vai para cima, e simplesmente inverteram com               

ela falando 'Dois homens e eu que fiz'? Onde está o lado do feminismo e do                

machismo?", Marcelo retrucou a fala de Ana Paula Padrão, que explicou que "o             

machismo não é o contrário do feminismo. Ou melhor, o feminismo não se opõe ao               

machismo. O feminismo é apenas a necessidade e a defesa de que ambos os gêneros               

tenham as mesmas oportunidades". Marcelo interrompeu a fala da apresentadora: "ou           

seja, você dar para ela e ela falar 'Dois homens e eu que tenho que fazer o serviço                  

pesado', então não tem comparação de nível. A mulher tem que situar um nível de               

igualdade. A partir do momento em que se faz inferior, ela está fazendo a própria vítima                

da história". 

Marcelo afirma que “infelizmente a gente vive em um mundo onde todo mundo             

assimila que tudo é machista”. Ana Paula Padrão continua sendo interrompida por            

Marcelo quando explica que a discussão é sobre o episódio de Ivo com Dayse (onde Ivo                

sugeriu que a colega varresse o chão). "Deixa eu terminar de falar, Marcelo, por favor!               

Ele não disse 'Marcelo, vá varrer o chão', 'Dário, vá varrer o chão'. Nós estamos               

discutindo uma coisa que aconteceu. Ele poderia ter dito isso para um homem? Não sei,               

mas ele não disse. Ele disse para uma mulher. Eu não estou considerando isso. O               

público considerou isso um episódio de machismo", finalizou Ana Paula Padrão. 

Apesar das críticas, Dayse afirmou que não se ofendeu com os comentários            

machistas dos outros chefs: "o pessoal que está em casa não entende a pressão que a                

gente passa aqui. Aqui é muito mais pressão do que em uma cozinha normal. O               

psicológico, câmera. De verdade, não fiquei nada ofendida com isso, tanto que vocês             

viram que não fiz nada. Está tranquilo. Acho que essa colocação que ele fez só foi uma                 

frase mal colocada, mas tudo bem". 

 
Considerações finais 
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Após a análise de conteúdo do programa MasterChef Profissionais, foi possível           

perceber as relações sociais desiguais de poder entre homens e mulheres, através das             

falas dos competidores. 

No episódio de debate “A Reunião”, fica claro que os homens não consideram             

que houve machismo e que tudo foi causado pela pressão dentro do programa, mesmo              

com afirmações contrárias das mulheres que participaram do programa, da          

apresentadora Ana Paula Padrão e da chef jurada Paola Carosella. 

A representação social da mulher no MasterChef Profissionais é de uma figura            

frágil e subestimada. Os homens do programa não respeitaram as mulheres como            

adversárias e não respeitaram a chef jurada Paola Carosella como autoridade dentro do             

programa. As mulheres acreditam que a profissão de chef de cozinha ainda é dominada              

pelos homens, por isso, a dificuldade de ter espaço e se destacar na área ainda é maior                 

pelo simples fato de ser mulher. 

Portanto, conclui-se, através da análise dos doze episódios do programa, que as            

representações sociais de gênero aparecem de forma simbólica no discurso do           

MasterChef Profissionais, e que as relações de poder entre homens e mulheres ainda são              

desiguais, mesmo quando ambos se encontram na mesma posição, disputando uma           

competição. 
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