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“A gourmandise é uma preferência apaixonada, racional e habitual pelos objetos 
que agradam o paladar. Ela é inimiga dos  excessos; todo homem que come até a 
indigestão ou se embriaga corre o risco de ser cortado da lista dos gastrônomos.”

 (SAVARIN, 1995, p137)
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RESUMO

Projeto Arquitetônico de um Complexo Gastronômico situado no bairro do Mucuripe, na cidade de 

Fortaleza-CE. O Complexo agrupa em um mesmo empreendimento diversos restaurantes 

diferenciados, lojas de perfil gastronômico e uma escola de gastronomia, tendo o objetivo de criar na 

cidade um pólo de referência à arte da gastronômica. Baseia-se nas novas tendências da gastronomia 

mundial, utilizando-se da relação entre a arquitetura e a percepção dos sentidos, onde através  da 

fragmentação dos espaços e criação de áreas verdes, surge um complexo com características de 

parque urbano.

PALAVRAS-CHAVES: Gastronomia. Turismo. Escola. Parque. 
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INTRODUÇÃO

O tema proposto para o presente trabalho final de graduação partiu da percepção do potencial 

existente na cidade relativo à área da gastronomia, sendo este um elemento que, ligado ao perfil 

turístico encontrado, resulta na idéia de empreendimento singular e inovador, um complexo que une 

em um só espaço diversos elementos ligados ao tema, tanto na área do lazer, onde se encontram 

espaços para a apreciação da culinária em diferentes perfis, como também no que diz respeito ao 

aprendizado e discussão das técnicas da gastronomia.

A princípio, existiu a intenção de desenvolver um projeto somente para um curso superior de 

gastronomia, visto que tal elemento ainda não existia na cidade,  não atendendo à crescente 

necessidade de profissionais desta área pelo pólo gastronômico já existente em Fortaleza e pela 

quantidade de empreendimentos hoteleiros encontrados  e que estão a ser desenvolvidos, 

principalmente na região litorânea. Com a criação do novo curso de Gastronomia da Universidade 

Federal do Ceará, tal proposta tornou-se menos firmada de objetivo. Dessa forma, ainda com o 

interesse em desenvolver um projeto ligado ao mesmo contexto, buscou-se inovar no que diz respeito 

aos empreendimentos existentes, que ao mesmo tempo atendesse às necessidades citadas, ainda 

que de forma menos específica. Daí surgiu a idéia de combinar elementos, trazendo um novo tipo de 
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equipamento à cidade. um complexo no qual além de possuir uma escola profissionalizante, 

comopretendido anteriormente, mas de pequeno porte, contasse também com um setor comercial, 

abrigando espaços de lazer e convivência, estando esse elemento ligado à forte relação da cidade com 

o turismo.

Definido o tema, propõe-se então para o projeto uma concepção arquitetônica que simbolize 

o contexto atual da Gastronomia no Brasil e no mundo, onde a arquitetura proposta se projeta como 

marco desse contexto. As novas tendências experimentais da Gastronomia fazem uso da estimulação 

de todos os sentidos, motivo pelo qual busca-se então refletir tal elemento em forma de projeto, com 

a utilização de uma arquitetura sensorial que da mesma forma estimule a percepção do ambiente não 

restritamente à um sentido. Dessa forma, cria-se um espaço fragmentado com ares de um grande 

parque urbano, que se faz referência a arquitetos cujo trabalho reúne elementos representativos 

dessa interface, como Steven Holl e Juhani Pallasmaa.
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A GASTRONOMIA NO MUNDO

O grande elemento caracterizador da nova tendência gastronômica mundial vem a ser a 

globalização, onde ao mesmo tempo em que se busca referenciar a cozinha do próprio país e suas 

raízes , cada vez mais a combinação destes com elementos da culinária de povos diferentes se faz 

presente.  Desde que o homem passou a se preocupar com a preparação dos alimentos, com a 

descoberta do fogo, a culinária vem gerando identidade cultural entre diferentes regiões. A 

Gastronomia traduz uma arte que se consolida através dos tempos. Mesmo com o uso de técnicas 

rudimentares, nota-se um apreço especial do homem ao preparar e consumir os alimentos. É possível 

que a combinação entre o prazer e a nutrição propiciasse o valor às refeições iniciando, desta maneira, 

a interrupção do trabalho para reunir a família em torno da mesa para um momento de satisfação 

coletiva. Assim, a apresentação dos alimentos ganhou espaço na vida cultural das pessoas, marcando 

as diferenças entre regiões. As mudanças nessa estrutura acompanharam a reorganização da 

sociedade no decorrer dos grandes marcos da história, como as revoluções e guerras mundiais.

A modernização dos meios de transportes, o desenvolvimento da indústria alimentícia, as novas 

técnicas de conservação de alimentos, o aperfeiçoamento dos utensílios domésticos e toda 

modernização decorrente da Revolução Industrial, e do período pós Primeira Guerra Mundial, no 

começo do século XX, trouxeram mudanças significativas nos hábitos alimentares de europeus e 
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começo do século XX, trouxeram mudanças significativas nos hábitos alimentares de europeus e 

americanos. As refeições rápidas e os restaurantes que produziam alimentos em massa, começaram a 

ocupar a preferência das pessoas. A indústria dos alimentos foi impulsionada por arrojadas técnicas 

de conservação como a refrigeração e enlatamento, possibilitando o comércio e exportação de uma 

enormidade de produtos dos mais variados tipos para praticamente todos os lugares. Essas são as 

raízes da cozinha fast food de hoje em dia, e foi a partir desse período que começaram a ocorrer a 

mudanças significativas na área da gastronomia. 

Tais transformações passaram a desenvolver gradualmente uma gastronomia com menos 

identidade, caracterizadada pela padronização, rapidez e facilidade. Ao se falar em alta gastronomia, 

tinha-se por referência principalmente a culinária francesa, devido ao seu pioneirismo, e de certa 

forma, desvalorizava as particularidades gastronômicas de outras regiões. Não que tais mudanças 

tenham ocorrido de forma abrupta e definitiva, mas aos poucos a organização da estrutura anterior de 

regionalização e apreciação da boa alimentação passava aos poucos a ser desconstruída. 

Em resposta à essa perda de identidade, ocorreu na metade do século XX uma espécie de revolução 

no âmbito da gastronomia, uma reação  à padronização do paladar e à referência exclusiva da 

culinária francesa, dita internacional. Tal movimento denominou-se “Nouvelle Cuisine” ou “cozinha 

nova”, onde passava-se a priorizar combinações simples, leves e práticas aliadas à criatividade e boa 

apresentação, com a valorização da técnica. A nova tendência volta a priorizar os elementos regionais 

e a “cozinha de mercado” (elementos da estação). Refeições de rápido cozimento, sem o peso de

Imagens 01 e 02. Nouvelle Cuisine
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molhos temperados e gordurosos. Vem, acima de tudo, estimular todos os sentidos ao mesmo tempo, 

e não somente o paladar. Apesar de criticada por  alguns, por se apresentar em pouca quantidade e 

por vezes com preços elevados, essa nova tendência serviu como alicerce para o cenário globalizado 

da gastronomia mundial, que se ramificou em variadas tendências

Atualmente, o que predomina é a cozinha de fusão, onde existe uma combinação de 

elementos dos diferentes tipos de culinária mundial com a intenção de inovar no preparo dos 

alimentos. Existe ainda uma ramificação  difundida pelos espanhóis a partir do final da década de 90 

que tem potencial para se tornar brevemente no expoente máximo da alta gastronomia, onde são 

priorizadas a reinvenção de receitas  através do uso de novas técnicas, e baseia-se na “descontrução” 

dos pratos, a chamada cozinha ”tecnoemocional”, tendo à frente o chefe catalão Ferran Adrià, tendo 

ainda um representante exponencial no Brasil, o chef Alex Atala.  A estratégia dessa cozinha 

experimental é inovar nas formas e sabores, onde as partes de uma receita são recombinadas usando 

modos de preparo alternativos, resultando em pratos completamente diferentes. O que era solido 

vira líquido, espuma ou gelatina, dentre outras transformações, todas com a intenção de surpreender 

os sentidos humanos, reavivando a memória do paladar de cada um.

Toda essas características e tendências vêm a inspirar a concepção arquitetônica 

proposta para projeto abordado neste trabalho. Através da fragmentação dos elementos 

edificantes visando “desconstrução” dos aglomerados de serviços de alimentação predominantes 

atualmente, cria-se a possibilidade de um espaço que vem a valorizar os aspectos perceptuais da 

relação pessoa-ambiente, assim como na cozinha experimental.

Imagem 3. “Caipirinha-Nitro”

Imagem 4. “El cóctel Ferran Adrià”- 
Bebida comestível obtida através da composição 

original de duas bebidas tradicionais espanholas.
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A GASTRONOMIA NO BRASIL

Ao se falar na história da gastronomia brasileira, é importante citar os principais elementos 

que juntos construíram o caráter da alimentação no Brasil. Sua cozinha surge, antes de tudo, da 

miscigenação do negro, português e o índio, com a incorporação de pratos típicos dessas culturas e 

ainda a adaptações decorrentes desse arranjo social. Sendo as características da culinária de um país 

sempre decorrentes de sua história e formação, no Brasil a mesmas são um reflexo de como ocorreu a 

colonização, construindo então uma culinária bastante variada, ainda que encontrem-se 

características comuns em determinadas áreas. 

“com o início da colonização, as figuras da índia e da mameluca tornaram-se 

importantíssimas no parto de uma cozinha própria da Terra Brasilis. (...)  

A ausência de um número expressivo de mulheres portuguesas deua essas 

primeiras cozinheiras interculturais brasileiras a chance de incluir no cardápio 

do dia-a-dia os frutos e os bichos do lugar, que elas não conheciam e 

aproveitavam. A mandioca, o milho, os moqueados de peixe e carne, rústicos e 

substanciosos, foram sua contribuição inicial e valiosa. Mas as mulheres 

portuguesas vieram afinal e tomaram conta dos fogões e cozinhas, trazendo 

consigo a tradição dos ensopados e doces portugueses, mesclando-os ao que 

aqui encontraram” (TRIGO, 2002, p.176)
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Com o tempo, novos sabores foram introduzidos à culinária nacional. Hoje a nossa cozinha é formada 

por ingredientes não só de outros países, mas também da descoberta de tantas variedades 

encontradas pelo Brasil afora.

Rica em elementos culturais, culinária regional precisa ser estimulada, entretanto, tomando-

se como referência o que acontece atualmente no restante do mundo, a tendência global, podemos 

concluir que tal fato eventualmente também acontecerá no Brasil. O país possui grande potencial para 

a alta Gastronomia e para exportações de costumes e técnicas culinárias, já valorizadas por grandes 

chefs internacionais.

Já no âmbito dos serviços de alimentação, os restaurantes, é possível traçar um histórico com 

mudanças relevantes nesse cenário, primordialmente em meados do século XX.

Segundo Romão da Silva Filho, em “Manual básico para o planejamento e projetos de 

restaurantes e cozinha insdustriais”, a história dos serviços de alimentação no Brasil pode ser dividida 

em três partes distintas: a primeira, terminando na década de 50, onde predominaram a existência de 

estabelecimentos com estrutura familiar; a segunda, coincidindo com a expansão dos grandes 

centros urbanos, com a especulação imobiliária e a implantação do parque industrial, durante os anos 

60, além das instalações das grandes montadoras automobilísticas e shoppings centers; e a terceira, 

que correspondente ao período da virada do século, sendo caracterizada por um maior 

profissionalismo e pela chegada das grandes multinacionais do setor, contribuindo para a existência 

de sistemas do tipo “ticket” restaurante, empresas administradoras, lanchonetes do tipo fast-food 

dentre outros.
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Dessa forma, acompanhando o cenário das grandes mudanças sociais, nota-se o fenômeno já 

antes citado da descaracterização da culinária local, da produção em massa, da modernização dos 

hábitos alimentares que seguem a tendência da desvalorização do ato de comer. Alex Atala, chef 

representante brasileiro da nova forma de fazer gastronomia difundida atualmente, defende que o 

Brasil só terá uma alta gastronomia quando valorizar sua culinária regional, assim como acontece em 

países bem sucedidos gastronomicamente, como a França e Espanha.
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O TURISMO E A IDENTIDADE DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL GASTRONÔMICO

Vários são os elementos que podem proporcionar à cidade um valor cultural que traz consigo a 

identidade de determinada região. Estes se expressam na maneira pela qual a sociedade se comporta, 

sua natureza e costumes, que podem ser rebatidos nas suas diversas manifestações culturais, na 

música, no idioma, na alimentação e diversos outros fatores. Nesse contexto, falar na gastronomia 

local como patrimônio cultural imaterial traz uma relação com a cidade que pode ser benéfica em 

vários níveis de análise. Dentre eles, associar a esse patrimônio o turismo cultural é uma questão que 

vem sendo cada vez mais discutida, tendo esse artigo como objetivo realizar uma reflexão sobre como 

a prática de proteção do patrimônio gastronômico pode vir a influenciar diretamente a valorização 

turística da cidade, assim como trazer uma identidade à mesma.

O desenvolvimento do turismo cultural é promovido devido a sua capacidade de gerar receita 

e emprego no lugar em que se desenvolve. Este é motivado pela busca de informações, de novos 

conhecimentos, de interação com outras pessoas, comunidades e lugares, da curiosidade cultural, 

dos costumes, da tradição e da identidade cultural. Nesse aspecto, esse tipo de turismo se torna 

relevante como atrativo pela possibilidade de associar o tempo livre à cultura, além de proporcionar
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interação de visitantes com nativos, onde o turista passa a ter acesso a um outro tipo de vida 

valorizada pelas peculiaridades locais. O diferente torna-se original, e a identidade local é fortalecida. 

A gastronomia, destacada como um dos produtos do turismo cultural, possibilita esse 

desenvolvimento por ser um dos elementos mais marcantes da identidade de um povo. 

A degustação de alimentos e bebidas típicas possibilita interação do visitante com a cultura local, 

evidenciando a importância cada vez maior que a gastronomia está assumindo para o turismo; 

principalmente no que diz respeito aos restaurantes especializados em comidas típicas. A 

gastronomia faz parte da nova demanda por parte dos turistas de elementos culturais. Como 

patrimônio local, está sendo incorporada aos novos produtos turísticos, permitindo que pessoas da 

própria comunidade sejam envolvidas na produção desses elementos, participando do 

desenvolvimento sustentável da atividade.

 “A Gastronomia como patrimônio local está sendo incorporado aos novos 

produtos turísticos orientados a determinados nichos de mercado, permitindo 

incorporar os atores da própria comunidade na elaboração desses produtos, 

assistindo a desenvolvimento sustentável na atividade”. E ainda, “O alimento 

não é simplesmente um objeto nutritivo que permite saciar a fome, mas algo 

que também tem significativo simbólico em uma determinada sociedade. (...) 

é importante lembrar que os aspectos tradicionais da cultura, como as festas, 

as danças e a gastronomia, também fazem parte do consumo turístico. 

contexto, as receitas culinárias constituem um bem cultural tão valioso quanto 

um monumento, já que possibilitam entender a história de um lugar por meio 

de sua gastronomia”. (SCHLUTER, 2003, p. 70) 
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A valorização do patrimônio cultural imaterial de um destino, como as manifestações 

culturais, entre elas as festas, os ritos, as tradições e a culinária são fatores que auxiliam para o 

desenvolvimento do turismo, e dão singularidades aos lugares aos quais pertencem.

É um fato comprovado que, desde que o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) passou a não somente valorizar e proteger os bens materiais, edificados, mas também a 

reconhecer elementos culturais marcantes de algumas regiões como dignos de receber a marca de 

patrimônio, dessa vez cultural, os locais à quais estes caracterizam passaram a ter benefícios com tal 

título, seja ela no turismo, como já foi citado, como também em outras áreas, como a identificação 

dada cidade e outros. Para o órgão, 

“Patrimônio cultural é a riqueza comum que nós herdamos como cidadãos, 

transmitida de geração em geração. Constitui a soma dos bens culturais de um 

povo. Ele conserva a memória do que fomos e somos, revela a nossa 

identidade. Expressa o resultado do processo cultural que proporciona ao ser 

humano o conhecimento e a consciência de si mesmo e do ambiente que o 

cerca. Apresenta, no seu conjunto, os resultados do processo histórico. Permite 

conferir a um povo a sua orientação, pressupostos básicos para que se 

reconheça como comunidade, inspirando valores, estimulando o exercício da 

cidadania, a partir de um lugar social e da continuidade no tempo.” ¹

“O Patrimônio Imaterial é transmitido de geração em geração e  

constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, 

de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de 

identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à 

diversidade cultural e à criatividade humana.” 

1. TOLEDO, S. Francisco.  A questão do patrimônio cultural. Disponível : (
Acessado em 23/06/10

- http://www.valedoparaiba.com/patrimonio/aquestao_pl.htm,   

2.Informação disponível em: .  Acessado em: 20/05/10www.iphan.cgov.br

Imagens 5 e 6. O Frevo em Pernambuco e o Tambor de
Crioula - Manifestações Culturais tombadas pelo
patrimônio histórico.
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Dentro dos bens imateriais tombados pode-se citar o Ofício das Baianas do Acarajé e o Modo 

artesanal de fazer Queijo de Minas, exemplificando que, além de elementos culturais como o Frevo, o 

Tambor de Crioula, a Capoeira, dentre outros, também bens imateriais tombados, a cultura da 

alimentação regional pode vir a caracterizar e identificar uma sociedade típica. No resto do país, o 

IPHAN tem trabalhado em iniciativas para agregar ainda mais desses elementos ao acervo memorial 

do país. Através de inventários têm-se documentado práticas e receituários e o objetivo e fazer um 

mapeamento dos sistemas culinários. O feijão e a farinha já fazem parte da lista. Outras ações como o 

Museu da Gastronomia Baiana também vêm reforçar a necessidade de conformar as bases para a 

valorização desse patrimônio, que é a nossa comida com toda a sua diversidade.

A utilização de elementos gastronômicos como atrativo turístico consolida-se como um 

mercado em crescimento. Isto acontece porque o turista busca experimentar alimentos e bebidas 

diferentes do que está acostumado a consumir em seu cotidiano, evidenciando sua importância para 

o desenvolvimento local. A exemplo disso, pode-se citar a crescente realização de festas e festivais em 

muitos destinos e a criação de rotas gastronômicas que buscam a valorização da cultura local e 

utilizam a comunidade como parte do atrativo, por ser detentora de hábitos tradicionais e elementos 

culturais que representam sua identidade de forma diferenciada. A realização de eventos dessa 

natureza, sobretudo em períodos de baixa estação contribuem para a movimentação da economia e a 

redução dos impactos negativos provocados pela sazonalidade. Além disso, proporcionam outras 

opções de lazer ao visitante, associado à interação com elementos culturais presentes na formação da

Imagens 7 e 8. O Ofício das Baianas do Acarajé e o 
Modo Artesanal de fazer Queijo de Minas - Exemplos 
de culinária tombada como bem imaterial 
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gastronomia local. Como resultado, todos os envolvidos se beneficiam através do desenvolvimento 

local e aumento da qualidade de vida.

Os distintos hábitos alimentares das regiões brasileiras, por exemplo, expõem o poder da 

diversidade gastronômica que um país é capaz de oferecer aos seus visitantes. Isso faz da gastronomia 

uma atividade que conecta a sociedade com os seus elementos culturais para fortificar as tradições da 

elaboração e das formas de preparos de alimentos e bebidas, tornando-os “pratos e bebidas típicas”, 

que se configuram como fortes atrativos turístico-culturais os quais motivam à visitação dos 

“curiosos” – pelo fato de serem bebidas e pratos diferenciados dos que são comumente consumidos 

no dia-a-dia.

Ao utilizar a gastronomia como componente do produto turístico, transformando-a em 

atrativo turístico, resgatam-se tradições muitas vezes esquecidas, determinando que esta adquira 

importância para promover um destino turístico. Ainda, a importância de preservação de 

determinadas culinárias regionais não se resume somente a tal fator, ela pode vir também como já 

citado, é possível trazer, juntamente com outros fatores, uma identidade ao local em que existe.
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GASTRONOMIA E A EDUCAÇÃO

Na área de formação de de profissionais gastrônomos, o país ainda carece de grandes 

instituições de ensino, principalmente no que diz respeito ao ensino superior. No Brasil existem 

aproximadamente 36 cursos de nível universitário, sendo que destes, 25 formam apenas tecnólogos. 

No Nordeste em geral existiam apenas quatro cursos de graduação, dentre tecnólogos e 

bacharelados, sendo estes em Salvador e Recife. Com a criação do novo curso de Gastronomia da 

Universidade Federal do Ceará, uma importante contribuição à área vem sendo instituída, visto ainda 

que é o terceiro  do país em nível superior no ramo gastronômico, juntamente com o curso de 

Gastronomia e Segurança Alimentar da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e o curso 

de Gastronomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

 Fortaleza atualmente já pode ser considerada um pólo gastronômico devido ao grande 

numero de estabelecimentos ligados ao serviço de alimentação, como restaurantes, bares e 

lanchonetes. Segundo dados da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), estima-se 

que sete mil empresas estejam formalizadas na cidade, com 385 delas oficialmente filiadas à 

associação. Deste número, apenas uma pequena parcela é destinada ao ramo da alta gastronomia, 

sendo que ainda os poucos profissionais existentes obtiveram seu conhecimento técnico em 
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instituições fora do estado. Tal fator evidencia a lacuna existente na formação de profissionais 

em nossa região, considerando que, culturalmente, o Ceará caracteriza-se por fornecer um grande 

número de pessoas com habilidade natural para este ramo de conhecimento, tendo exportado 

grandes chefes de cozinha para todo o mundo mundo. Mesmo em outras cidades do Brasil, como São 

Paulo e Rio de Janeiro, diversos profissionais da área vêm do Ceará, mesmo sem formação específica, 

comprovando a aptidão frequente por parte da mão-de-obra.

Anteriormente à criação do novo curso da UFC, podem-se citar apenas de escolas do ramo 

encontradas na cidade, os cursos de especialização do sistema SESC/SENAC, cursos rápidos em 

pequenos centros culinários, como o Alteza no bairro da Aldeota, e ainda alguns cursos de extensão e 

pós-graduação na Faculdade Integrada do Ceará (FIC) e na Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

A idéia de inserir no complexo proposto uma Escola de Formação Tecnológica em Gastronomia 

vem a preencher as necessidades principalmente dos profissionais que já trabalham no setor, mas 

que não possuem graduação específica. Muitas vezes os mesmos não possuem tempo e condições de 

passarem por todo o processo necessário para o ingresso na Universidade Federal, motivo pelo qual 

um curso de fácil acesso, tanto referente à instituição como à localização, viria a encaixar-se 

propriamente no perfil apresentado. O terreno escolhido para o complexo localiza-se nas imediações 

do bairro da Varjota, bastante próximo ao polo gastronômico lá praticamente consolidado, o que 

facilitaria a utilização dessa escola pelos profissionais que atuam nesse setor da cidade.

Imagem 9. Mapa de localização dos cursos de gastronomia existentes
em Fortaleza

locais de ensino
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ARQUITETURA  x GASTRONOMIA 

Como já dito anteriormente, a gastronomia experimental que se faz tendência na atualidade 

tem como objetico maior exercer a estimulação dos cinco sentidos ao mesmo tempo. Fazendo então 

um paralelo no âmbito da arquitetura, chega-se ao que se chama “arquitetura sensorial” ou 

“arquitetura dos sentidos”, como foi chamada nos estudos apresentados pelos arquitetos Juhani 

Pallasmaa e Steven Holl, pioneiros nessa interface arquitetônica. Com raízes nas teorias da percepção 

e fenomenologia, que contesta a distância entre sujeito e objeto e orienta o olhar para o fenômeno, 

onde tudo que é informado pelos sentidos é mudado em uma experiência de consciência, esse ramo 

da arquitetura busca criar o que se pode denominar de “espaços espontâneos”, diretamente ligados 

com a percepção do espaço, através dos sentidos humanos. 

O fenômeno de perceber é uma relação entre o sujeito e o mundo realizada pelo reconhecimento 

através dos objetos e mediada pela percepção do espaço. 

Segundo Maurice Merleau-Ponty – escritor e filósofo francês, líder do pensamento fenomenológico 

do século XX – em seu livro ”Phénoménologie de la perception”, é preciso, entretanto, rejeitar a idéia 

de que o mundo é apreendido exclusivamente através da percepção sensorial, como supunham  

filósofos dos dados sentidos; e ainda acabar com a idéia de que tudo é questão da razão humana,
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 como postularam racionalistas e idealistas absolutos.

Em seu livro “The Eyes of the Skin”, Pallasmaa discursa sobre a significância do sentido táctil 

para nossa experiência e compreensão do mundo, criando uma contraposição conceitual entre o 

sentido da visão e o tato. Proclama uma arquitetura de experiências multisensoriais em oposição ao 

prevalecente entendimento visual da arte dos edifícios. O autor divide a história da arquitetura em 

duas partes principais, que vai desde a predominância da percepção visual acima dos outros sentidos 

até sua desconstrução rumo a uma arquitetura mais completa e integrada, tendo os sentidos e o 

corpo como novo paradigma. Apesar da percepção humana ser formulada por todos os cinco 

sentidos, muitas vezes a arquitetura é concebida priorizando apenas um, a visão. Dessa forma, não se 

é possível construir uma arquitetura rica de conhecimento e psicologicamente agradável, e não atinge 

seu objetivo maior de “abrigar” o homem da melhor maneira possível. 

O arquiteto defende em suas teses que uma arquitetura que valoriza a vida deve atender a 

todos os sentidos ao mesmo tempo, e unindo nossa auto-imagem com a experiência de mundo, tem 

como tarefa mental fundamental a acomodação e a integração, articulando as experiências do estar. A 

arquitetura deve relacionar e projetar significados, sem perder sua função mediática, não sendo 

somente funcional e trazer conforto, mas também ser equilibrada no sentido de estimular nossa 

imaginação. Imagens 10 e 11. The House of Silence - Juhani Pallasmaa
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“O autor explora as interações entre os sentidos e acrescenta impressões

pessoais sobre os objetivos destes na expressão e na experiência da

 arquitetura. Comparando a visão com audição coloca: a visão isola, enquanto 

o som incorpora. A visão é direcional, enquanto o som é omni-direcional. O 

sentido da visão implica exterioridade, mas o som cria uma experiência de 

interioridade. Os olhos alcançam, mas os ouvidos recebem. Os edifícios não 

regem ao nosso olhar, mas eles devolvem os nossos sons de volta aos ouvidos. 

Cada espaço tem suas características sonoras de intimidade ou 

monumentalidade, convidativo ou de rejeição, hospitalidade ou hostilidade... 

Cada cidade tem seu eco que depende do padrão e da escala de suas ruas e das  

matérias e estilos arquitetônicos predominantes. Com relação ao olfato

 postula que o nariz é que faz os olhos relembrarem.” (MARTAU, 2007, p.56-58)

Essa linha de pensamento pode ser rebatida na arquitetura quando experimentação dos 

espaços é estimulada, por exemplo, através das diferenciações de percursos e visuais, da 

multiplicidade de materiais, aberturas, composição de cheios e vazios, efeitos de luz e sombra. A 

riqueza dos espaços deve despertar sensações no usuário. O não estabelecimento de um percurso 

definido trazendo diversas possibilidades e a utilização de contrastes são meios de trazer o despertar 

da imaginação defendida por essa teoria.

Na arquitetura de Steven Holl é possível encontrar tais características, se observa no projeto 

para uma “financial trading firm”, a D.E. SHAW & CO. OFFICES a reformulação da  fachada do 

Storefront for Art and Architecture, uma galeria em Nova Iorque, dentre outros.

Imagem 12. 
Steven Holl

Storefront for Art and Architecture

Imagem 13. 
Steven Holl

D.E. SHAW & CO. OFFICES
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Outro arquiteto que também se enquadra e pode ser citado nesse âmbito seria Tadao Ando, 

que frequentemente se utiliza dessa arquitetura perceptiva. A primeira impressão que se absorve da 

arquitetura de Tadao Ando é a sua materialidade, com suas robustas paredes de concreto bruto que 

causam uma sensação de limite. As paredes rígidas também parecem suaves ao tato. Elas excluem e 

depois acolhem, admitindo a luz e o visitante que passa. A luz e o próprio espaço envolvem o visitante, 

levando-o a introspecção.  

Acredita-se que a utilização da teorias da arquitetura sensorial relacionadas aos edifícios 

inseridos no projeto do complexo gastronômico contido nesse trabalho final vem a beneficiar e ilustrar 

claramente sua novas tendências experimentais. Perceber os espaços de todas as formas assim como 

é defendido perceber a comida com todos os sentidos na gastronomia é a intenção da presente 

proposta.

 

Imagem 16. Church of the light - Tadao Ando

Imagem 14. Komyo-ji temple - Tadao Ando Imagem 15. Conference Pavillon, Lorrach
Tadao Ando
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ARQUITETURA  NOS ESPAÇOS DESTINADOS À 
PREPARAÇÃO PROFISSIONAL DE ALIMENTOS

Em se tratando dos elementos necessários aos ambientes das cozinhas industriais, antes de 

mais nada é preciso identificar suas características e funcionamento geral, a fim de estabelecer os 

fluxos e equipamentos. è importante notar que a nova tendência da racionalização dos serviços traz 

uma nova forma de produção, onde a maioria dos alimentos vêm pré-fabricados ou de alguma forma 

com uma maior facilidade de utilização. 

Dentre os conceitos básicos a serem utilizados para uma melhor utilização das áreas 

destinadas à produção desses serviços de alimentação, destacam-se fatores como a flexibilidade e 

modulação, localizando os equipamentos e mobiliários de forma que possam atender às mudanças de 

condições, como alteração de cardápio ou implantação de novos processos de trabalho. 

“O principal fator responsável pela modernização das cozinhas industriais foi o 

desenvolvimento do 'cook and chill', ou, em português, cozer e resfriar,

 tecnologia inicialmente empregada pela indústria alimentícia. Desenvolvido 

na década de 1970 na Europa e nos Estados Unidos, o sistema elimina várias 

etapas da manipulação de alimentos, reduz desperdícios de matéria-prima, 

simplifica a operacionalização da produção nas cozinhas e evita a proliferação 

de bactérias.”¹

1. FIGUEROA, Valentina. 2002. Artigo disponível em: Acessado em: 20/05/10http://www.nucleora.com.br/publicacoes2.php?id=au_01  

Imagem 17. Fluxograma de uma cozinha industrial.
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Como exemplo, deve-se evitar colocar os equipamentos sobre bases específicas de alvenaria. Os 

equipamentos modulares, construídos sobre pés, facilitam a remoção e a limpeza. Pode-se citar 

também a atenção à simplicidade de detalhes, com a construção de espaços bem dimensionados, 

adotando soluções simples e eficientes. Devem-se evitar soluções que adotem grandes quantidades 

de acessórios para os equipamentos, conexões de chão e rodas em elementos que raramente são 

movimentados. A preocupação relativa ao projeto de circulações e fluxos bem definidos é de 

fundamental importância: espaços devem levar em consideração os fluxos determinantes a fim de se 

evitar cruzamentos e deslocamentos desnecessários

Um fenômeno que vem ocorrendo juntamente com as mudanças na estrutura geral desses sistemas 

de produção é a busca pela integração entre os ambientes de preparo de alimentos e as áreas de 

público. A utilização do vidro trazendo a transparência, a meia-parede na alvenaria, vãos livres e etc. 

são elementos que, em conjunto, formam um ambiente limpo e sem obstáculos, o que contribui com 

o nível de satisfação do mercado consumidor.

Outro fator interessante a ser analisado é a utilização do paisagismo do empreendimento em geral 

como componente funcional do projeto. Há muito não se considera esse elemento da cadeia 

produtiva arquitetônica como um mero coadjuvante, e nesse caso não poderia ser diferente. Apesar 

da crescente automatização e funcionalização dos produtos alimentícios abastecedores desse 

sistema, ainda é bem visto e bastante valorizado pelos consumidores a utilização de produtos frescos, 

e se estes não acarretam um trabalho árduo de manutenção como simples plantações de ervas e

Imagem 18. Exemplo de cozinha integrada ao restaurante.

Imagem 19. Paisagismo com plantas que podem ser utilizadas na
preparação dos alimentos.
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temperos, são de grande vantagem para o estabelecimento. Nada mais simples do que cultivar uma 

pequena horta para abastecer a cozinha que na mesma hora serve de jardim para o ambiente de 

mesas, trazendo frescor e vitalidade à ambos os espaços.

Ainda considerando os aspectos gerais necessários ao espaço em estudo, assim como em qualquer 

outro projeto, as cozinhas industriais trazem especificidades relacionadas às mais diversas 

variáveis, como a iluminação, na qual deve ser dada preferência pela utilização da natural ou o 

mais próximo dela, sempre que possível, para não alterar a cor dos alimentos; a acústica, onde a 

cozinha deve estar devidamente isolada dos demais ambientes, visto que seus equipamentos 

tendem a trazer grande poluição sonora; a ventilação e umidade, com bem desenvolvidos projetos 

de exaustão, a observância do uso específico de revestimentos de alta resistência, e enfim, tudo 

que seja necessário para atender a um ambiente de intenso trabalho e uso diário.

Observando-se enfim, seguinte a todos os elementos comentados acima, a complexidade do sistema 

relativo à produção dos serviços de alimentação, torna-se clara a necessidade da integração do 

projeto desses tipos de cozinha a um estudo e análise intensa do conjunto de variantes que compõe o 

todo. Muitas vezes, com a ajuda de outros profissionais, como nutricionistas e chefs gastronômicos 

que entendem melhor o funcionamento e as necessidades de trabalho que ocorrerão naquele 

ambiente, obtêm-se um melhor resultado qualitativo no que diz respeito ao planejamento. Nesse 

tipo de projeto, a cozinha deve ser pensada desde o início da composição da obra, pois é a partir dali 

que os demais ambientes se formarão. A não observância desse aspecto em detrimento da 
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composição formal, por exemplo, possivelmente trará problemas futuros, pois tal espaço requer 

muito mais funções do que os demais. Dessa forma, garante-se uma estrutura sólida ao 

empreendimento, com a certeza de que os espaços e funções estarão articulados previamente da 

maneira mais correta e agradável para todos os usuários.
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MEMORIAL DESCRITIVO



O PROJETO

O Complexo Gastronômico Gourmandise trata-se de um empreendimento inovador proposto 

para Fortaleza, que irá abrigar uma diversidade de edificações ligadas ao tema da Gastronomia. A 

idéia principal é criar um espaço de referência na cidade para aqueles que apreciam a arte da 

gastronomia, tanto por oferecer espaços de lazer como também de aprendizado. Como já citado 

anteriormente, tal Complexo também vem em resposta à forte relação da cidade com o turismo, o que 

gera um grande nicho de mercado. Complementando, a proposta de inserção de uma escola de 

formação tecnológica no programa ocorre com o intuito de atender à carencia de instituições de 

ensino desse perfil na região.
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O PROGRAMA

O programa foi desenvolvido a partir das pesquisas realizadas, da observação das necessidades na 

cidade do ramo em questão e da intenção de combinar elementos de forma inovadora, com o intuito 

de criar um empreendimento singular que preenchesse o nicho de mercado aberto pelo valorização 

da Gastronomia nos dias atuais.

No complexo encontram-se quatro restaurantes de perfis diferenciados, tendo sido estes 

escolhidos devido à sua representatividade no âmbito geral, aliados à necessidades e características 

da cidade. Os temas escolhidos foram: 

1. Cozinha contemporânea (fusion/sofisticada);

 2. Cozinha Regional;

 3. Natural 

 4. Frutos do mar. 

Dentre estes, os que representam a culinária contemporânea e regional foram selecionados 

para um melhor desenvolvimento a nível de projeto. Além dessas quatro edificações ligadas ao 

serviço de alimentação, é proposto ainda um bar no sentido de vir a fazer a integração do conjunto. 
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Continuando na área de lazer, espaço coletivo do complexo, criou-se a Praça do Gourmand, 

onde se encontram lojas relacionadas ao perfil gastronômico, como artigos e acessórios, livraria/café. 

O espaço conta ainda com um fórum que poderá ser utilizado para discussões abertas sobre o tema, 

reunindo eventualmente profissionais e apreciadores dessa arte. Por fim, propôs-se a Escola de 

Gastronomia, uma instituição privada que irá oferecer cursos de profissionalização e extensão, 

contando com diversos laboratórios para a prática e ensino e ainda um grande auditório
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A LOCALIZAÇÃO

Os critérios para a escolha do terreno são baseados no histórico da região, seus usos e 

empreendimentos caracterizadores, para a inserção em um contexto condizendo com as atividades 

propostas, e a facilidade de acesso (visto que o complexo será um pólo gerador de tráfego).

A opção escolhida de terreno situa-se no bairro do Mucuripe, na Av. da Abolição n°666, sendo 

este seu limite ao norte e acesso principal, tendo ainda a Rua Pedro Rufino como limite oeste e a 

Travessa São Geraldo como limite leste. A sul não existe rua limítrofe, sendo essa porção do 

quarteirão ocupada prioritáriamente por residências multifamiliares.

O terreno em questão veio a atender todos os critérios necessários já citados, pois  está 

inserido em uma região que possui antes de tudo um perfil essencialmente turístico e onde se 

encontra a maior concentração da rede hoteleira da cidade, atingindo grande parte do público alvo 

para o complexo. 

Sua localização é de fácil acesso, sendo próxima a avenidas de livre circulação. Conta ainda 

com a proximidade do bairro da Varjota, onde está localizado um pólo gastronômico informal 

praticamente consolidado, ficando o terreno inserido próximo à uma região que já é referência no

33



ramo da gastronomia. Da mesma forma essa proximidade tambem vem a contribuir para a 

utilização da parte institucional do complexo pelos profissionais que já trabalham nessa área e que 

desejem se aperfeiçoar e obter uma formação mais específica.

Na proposta, foi realizada o alargamento de ambas as ruas limítrofes do terreno a leste e a 

oeste, a Pedro Rufino e a Travessa São Geraldo, utilizando-se da área pertencente ao mesmo. As vias 

passam a funcionar dentro da legislação vigente, inseridas dentro da largura mínima requerida. 

Atualmente tais ruas funcionam como pequenas passagens e não existe passeio na lateral do terreno 

trabalhado.

Imagem 20. Escolha do terreno. 

34



Imagem 21. Rua Pedro Rufino

Imagem 22. Travessa São Geraldo Imagem 23. Vista aérea Rua Pedro Rufino
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De acordo com o Plano Diretor Participativo de Fortaleza, no mapa de macrozoneamento, a 

área em estudo encontra-se classificada como ZOC – Zona de Ocupação Consolidada, e ainda, dentro 

dessa classificação, enquadra-se como ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social, do tipo 01.

Isso se deve ao fato de o terreno possuir em suas imediações ao sul uma massificação de 

residencias multifamiliares de média e baixa renda. Apesar do tema proposto não atender à 

prioridade de uso exigida para o local de regularização, este poderá trazer benefícios para a região, 

no que diz respeito à geração de emprego e renda, sendo ainda proposto que se realizem 

programas de extensão à essa comunidade no complexo, principalmente do setor institucional.

Art. 87 - A Zona de Ocupação Consolidada (ZOC) caracteriza-se pela 

predominância da ocupação consolidada, com focos de saturação da 

I nfraestrutura; destinando-se à contenção do processo de ocupação 

intensiva do solo.

Art. 126 - As Zonas Especiais de Interesse Social 1 (ZEIS 1) são 

compostas por assentamentos irregulares com ocupação 

desordenada, em áreas públicas ou particulares, constituídos por 

população de baixa renda, precários do ponto de vista urbanístico e 

habitacional, destinados à regularização fundiária, urbanística e 

ambiental.

LEGISLAÇÃO

Imagem 22. Travessa São Geraldo

Imagem 24. Mapas destacando o macrozozoneamento
e as zonas especiais em Fortaleza
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O PARTIDO

Considerando que uma das características que marcam a Gastronomia experimental é o seu 

caráter desconstrutivo, fragmentado, optou-se por uma composição multivolumétrica, com blocos 

distintos que unidos por um eixo central, formam um conjunto arquitetônico. A organização funcional 

seguindo uma definição de volumes edificados foi a forma encontrada para colocar as possibilidades 

expressivas em relação direta com o ajuste proporcional entre as partes. A montagem da estrutura 

através da articulação de partes confere expressividade volumétrica aos edifícios e enriquece a 

experimentação dos espaços em função dos contrastes resultantes.

O eixo central é marcado pela diversidade, pela sucessão de espaços amplos e comprimidos, pela 

iluminação ora excessiva, ora controlada, pela diferença de níveis, variação de pé-direito e pelas 

diversas perspectivas resultantes dessa variação espacial. 

Intercalando esses espaços diferenciados com amplas áreas de jardim, o complexo adquire ares de 

parque urbano, o que estimula uma permanência por mais tempo no local, ponto positivo para um 

melhor aproveitamento do complexo pela população, e ainda traz qualidade de vida para o entorno, 

já que o empreendimento, apesar de partir da iniciativa privada, é de livre acesso todas as horas do 

dia.
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  Tal configuração responde à idéia de conceber espaços que além de cumprirem suas funções, 

tenham significados, caracterizem a nova edificação e despertem sentimentos a quem transita pelos 

espaços.

A proposta procura também utilizar uma mesma linguagem no que diz respeito à 

especificação de materias utilizados em cada edificação, fazendo com que mesmo cada uma sendo 

um projeto singular, que façam parte harmoniosamente do conjunto em geral, sem tornar-se 

monótono ou repetitivo.
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IMPLANTAÇÃO

Como já citado anteriormente, o projeto se desenvolve ao longo de um eixo central, 

sendo este norte-sul, tendo como ponto de partida o limite à norte, que dá acesso à Avenida da 

Abolição. Nesta porção do terreno foi projetada uma estação de embarque e desembarque, sendo a 

área de estacionamentso reservada à porção sul e edificação no subsolo. Na chegada, criou-se uma 

praça de chegada com um quiosque de informações, de onde ocorre a distribuição dos usuários. A 

leste da praça localiza-se o restaurante especializado na culinária regional e a oeste o dedicado à 

cozinha contemporânea. Estes estão localizados à frente por representarem um interesse maior para 

o público-alvo. Na porção leste, em seguimento ao restaurante regional, encontra-se o restaurante 

especializado em frutos do mar e posteriormente uma pequena administração do complexo. Nesse 

mesmo eixo, mais ao sul, fica localizado o último restaurante, dedicado à cozinha natural. Essa 

localização deste último se deve ao fato de  mesmo possuir um perfil leve e despojado, sendo este o 

melhor local para uma edificação aberta e ventiladada naturalmente, na porção sudeste do terreno.

O Bar, que serve para ser o ponto de integração entre os quatro restaurantes, localiza-se no eixo 

central do complexo, ao sul da praça de distribuição. 

Imagem 25. Croqui implantação 
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À oeste, seguinte ao Restaurante Contemporâneo, encontra-se a Praça do Gourmand, que abriga as 

lojas especializada e o fórum, distribuídos em um eixo secundário que leva à Escola de Gastronomia na 

porção sul do terreno. Finalmente, uma pequena área de estacionamento é proposta na parte 

posterior da escola, local onde existe também o acesso ao estacionamento subterrâneo.

Imagem 26. Implantação.
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OS ESPAÇOS

A edificação possui um partido introspectivo, buscando através da concisa 

combinação de espaços trazer sofisticação e leveza, se utilizando de materiais como a 

madeira, a pedra natural e o vidro. Sua volumetria assimétrica, diferentes texturas e 

aberturas para iluminação evocam uma agradável experiencia perceptiva. Sua 

concepção se desenvolve em dois níveis, sendo que no segundo localiza-se um 

mezanino, com um área mais reservada, onde foi criado uma espécie de volume salta à 

edificação, com estrutura leve em perfis metálicos e vidro duplo para a proteção contra 

a insolação. Este tem por objetivo criar uma visual tanto do complexo como da 

paisagem da cidade, visto fica voltado para a porção não tomada pelos altos prédios 

residenciais encontrados na Av. Beira-Mar.  Nos vidros da fachadas principais foram 

acrescentados painéis em ripas de madeira para a proteção solar, que ao mesmo tempo 

cria um efeito de iluminação nos ambientes internos.

1. RESTAURANTE CONTEMPORÂNEO
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Imagem 27. Fachada leste Restaurante Contemporâneo (acesso principal). 

Imagem 28. Fachada oeste Restaurante Contemporâneo.



A concepção desta edificação se desenvolve de forma aberta e 

acessível, com a utilização de grandes vãos livres. Busca representar de 

forma simples a regionalidade de sua arquitetura, tanto através da 

distribuição dos espaços como na especificação de seus materiais e 

composição formal. O uso da telha cerâmica, o madeiramento natural à 

vista, o tijolinho aparente e a ausência de paredes para o exterior no salão de 

mesas vêm em conjunto conceber uma edificação que remetem às antigas 

casas avarandadas coloniais, sem cair na caricatura exagerada. Em suma, 

tem a intenção de proporcionar um ambiente agradável ao usuário, com o 

uso de elementos conhecidos do gosto popular. Como é um ambiente 

aberto, a organização dos espaços e a volumetria da coberta foram 

projetados de maneira que pudesse ser aproveitada ao máximo a ventilação 

natural, ficando a edificação ao mesmo tempo protegida da forte insolação 

vinda do poente. Uma diferença de níveis no telhado cria uma abertura que 

possibilita a ventilação cruzada no interior do edifício, e os ambientes de 

estar localizam-se em suma voltados para o sudeste, onde 

predominantemente na cidade ocorre maior incidência dos ventos. 

2. RESTAURANTE REGIONAL
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Imagem 30. Restaurante Regional.

Imagem 29. Restaurante Regional.



Esta edificação não chegou a ser propriamente desenvolvida, devido à amplitude do projeto e 

à decisão de focar-se nos demais restaurantes. Mas a principio esse restaurante seguiria a mesma 

linguagem dos demais, tornando-se único devido às sua necessidades específicas, como a criação de 

um aquário para a exposição dos alimentos e ainda uma maior àrea dedicada à triagem e 

armazenagem dos alimentos. 

3. RESTAURANTE FRUTOS DO MAR
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4. RESTAURANTE NATURAL

O último dos quatro restaurantes possui um partido que remete 

à leveza de sua culinária, com a utilização de espaços integrados e 

abertos, voltados para a região de maior incidência de ventilação 

natural e pouca insolação, estando ainda próximo à uma área de horta 

e pomar, que viria a fornecer frutas e hortaliças de primeira instância à 

sua cozinha. O uso de materiais naturais como a madeira e o bambu  

ajudam a compor o cenário de integração com a natureza, espaço ideal 

para esse tipo de alimentação. A organização espacial dos espaços 

enfatiza a permanência no ambiente externo, sendo área de mesas 

quase todo localizado do lado de fora. Nesse ambiente, utilizou-se uma 

estrutura de pergolado em madeira com forro de bambu e cobertura 

em policarbonato translúcido, deixando leves frestas que filtram 

delicadamente a incidência solar. No hall dos W.C.s, a proteção do 

ambiente ficou por conta de uma parede vegetal que age como uma 

continuação do vasto jardim para o qual a área externa está voltada.
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Imagem 31. Restaurante Natural.

Imagem 32. Restaurante Natural.



5. BAR

A arquitetura limpa e volumétrica utilizada na concepção desse espaço tem por objetivo 

proporcionar ao usuário um ambiente contemporâneo e despojado, com o uso de materiais 

modernos como o aço corten e o vidro insulado. Basicamente o edifício se desenvolve ao longo de um 

bloco central, de onde partem dois volumes para o exterior, não ortogonais, criando uma volumetria 

diferenciada. O local não tem a preocupação em ser intimista e aconchegante, e sim pretende ser 

espaço em que as pessoas fiquem em evidência.
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Imagem 33. Bar (acesso principal).



6. PRAÇA DO GOURMAND

A praça seria um espaço destinado aos apreciadores da arte da gastronomia, onde os mesmos 

podem se reunir para debater sobre o tema, trocar idéias e ainda fazer compras de artigos específicos 

da área, dificilmente encontrados em outros locais da cidade. A mesma recebe um paisagismo 

diferenciado, com a função de estabelecer a área como local de permanência. A princípio são 

propostos quatro tipos de loja: uma destinada à venda de acessórios e equipamentos de cozinha em 

geral, uma livraria para publicações gastronômicas juntamente com um pequeno café, uma loja de 

especializada em queijos e vinhos e ainda uma loja destinada à alimentos e bebidas importados e de 

dificil acesso. Sua concepção arquitetônica em fileira partiu da idéia de fazer uma alusão às feiras e 

mercados de comida, e os materiais utilizados seguem a mesma linguagem dos demais edifícios do 

complexo, com a utilização da madeira e pedra natural. Já o espaço de fórum contitui-se apenas de 

um espaço abrigado, com uma coberta simples em madeira e telha cerâmica, tendo o objetivo de 

oferecer diferentes possibilidades de uso 
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7. ESCOLA

A escola vem como uma edificação que faz o arremate final do caminho percorrido por todo 

complexo, culminando em uma proposta mais austera em relação aos demais edfícios, devido ao seu 

caráter institucional.

O programa da Escola de Gastronomia é formado por alguns ambientes específicos desse curso, 

sendo eles:

7.1.Cozinha aplicativa:

 Esta área é onde são ministradas as aulas práticas de gastronomia. Cada unidade de 

aprendizado, deve ser destinada a no máximo dois alunos, sendo o ambiente dividido em quatro 

regioões, duas áreas de preparo, uma área de cocção e uma área de higienização. É fundamental que 

o local seja equipado com coifa para exaustão dos odores produzidos no processo de cocção.

2. Confeitaria aplicativa:

Local onde os alunos praticam a confecção de massas e sobremesas. A estrutura é semelhante à 

das cozinhas laboratório, à exceção de que o ambiente necessita de espaço para mais equipamentos, 

como batedeiras, processadores, um maior número de fornos e etc. A bancada de preparo deve ser 

maior do que nas cozinhas aplicativas, o que resulta na redução da quantidade de alunos por aula.
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Imagem 34. Cozinha aplicativa da Universidade de Caxias do Sul

Imagem 35. Confeitaria aplicativa da Universidade Caxias do Sul



7.3. Cozinhas demonstrativas

Também chamadas de cozinha-auditório ou cozinha-palco, esses espaços funcionam como as 

salas teóricas, entretanto nela são passados conhecimentos de ordem prática. Diferente das 

cozinhas aplicativas, nessa sala de aula os alunos apenas observam os procedimentos e não os 

praticam.  O espaço pode ser configurado na forma de auditório ou anfiteatro, de forma que os 

alunos possam ter total visão dos procedimentos adotados.

7.4. Laboratório de líquidos:

     Os laboratórios de bebidas se destinam ao aprendizado sobre líquidos de uma maneira geral; é 

onde se aprende sobre a preparação de drinks e coquetéis.  É também nesse espaço que os alunos 

aprendem sobre vinhos, degustação e etc.  Assim como nos outros laboratórios, é necessária uma 

configuração espacial que possibilite a boa visualização por parte dos alunos.

      7.5 Garde Manger

  Nesta área serão praticados pré-preparos de carnes, e preparos referentes a vegetais, molhos 

frios, saladas, canapés, etc. É o local, onde são manuseados os alimentos frios e crus, devendo assim 

ser interligado com as câmaras frigoríficas,  de resfriamento e congelamento.  São recomendadas 

baixas temperaturas no ambiente, para evitar a proliferação de bactérias. São necessários amplos 

balcões para manuseio dos alimentos, dispostos por sua vez em áreas diferentes já que se tratará de 

diferentes grupos de alimentos e ainda balcões para higienização desses alimentos. 
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Imagem 37. Laboratório de bebidas, Senac Águas de São Pedro 

Imagem 36. Cozinha demontrativa, Universidade Caxias do Sul 



       7.6. Armazenagem

A escola de gastronomia necessita de uma área de armazenagem de alimentos diferenciada, 

parecida com a estrutura de um restaurante. Primeiramente uma área de triagem dos alimentos, 

onde são selecionados o local onde os mesmos serao armazenados, que podem ir para a despensa 

seca ou para as câmara de resfriamento ou congelamento. É ideal que este espaço esteja diretamente 

ligado à as cozinhas e confeitarias aplicativas, a fim de evitar o abastecimento das aulas por meio da 

circulação comum.

Além dos ambientes necessários especificamente para esse tipo de curso, a edificação conta ainda 

com os demais espaços presentes no programa escolar, como a parte de administração e espaço de 

professores, salas de aula comuns, biblioteca, espaço de convivência e ainda um auditório para 168 

pessoas.

7.7. Demais espaços

Além dos ambientes necessários especificamente para esse tipo de curso, a edificação conta 

ainda com os demais espaços presentes no programa escolar, como a parte de administração e 

espaço de professores, salas de aula comuns, biblioteca, espaço de convivência e ainda um auditório 

para 168 pessoas.
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   A organização desses espaços descritos dividiu-se basicamente em dois grandes 

blocos,espaçados entre si e interligados pela coberta com estrutura em pergolado de madeira e 

proteção em policarbonato transclúcido. Esta encontra-se elevada em relação ao topo dos blocos, 

com o intuito de permitir a ventilação cruzada no corredor central.
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Imagem 38. Escola de Gastronomia - Fachada Norte

Imagem 39. Escola de Gastronomia - Fachada Sul



CONCLUSÃO

Construir uma arquitetura voltada à percepção do ambiente através de diferentes 

sensações é uma tendência que vem a contribuir posistivamente para o cenário arquitetônico 

mundial, não somente em projetos que evidenciem essa necessidade, como foi mostrado 

nesse empreendimento, mas também em nos mais variados tipos de construção.

Espera-se que este trabalho possa ser uma contribuição para pesquisas acerca dos espaços 

destinados à preparação de alimentos e ainda seja exemplo de como as teorias da 

percepção defendidas atualmente podem ser rebatidas na arquitetura, trazendo qualidade 

espacial e ambiental.
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