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RESUMO 
 

O trabalho busca, como objetivo geral, problematizar a formação do bacharel em 
gastronomia pela Universidade Federal do Ceará, inserido no Instituto de Cultura e Arte, 
mediante análise de seu Projeto Político-Pedagógico, bem como apor via do discurso dos 
gestores, docentes e discentes sobre as vivências e as impressões do curso. Como 
objetivos específicos tem-se: a) documentar a criação do Bacharelado em Gastronomia e 
a experiência da primeira turma a concluir a formação de gastrônomo pela UFC, 
encerrada no ano de 2013; b) verificar as tendências curriculares do curso e sua aplicação 
como referencial de atuação desse bacharel; c) com a reconstituição de cenários e de 
experiências de uma instituição que também está em formação, auxiliada pela reflexão 
dos entrevistados, propor recomendações aos atores que compõem o curso. A abordagem 
qualitativa tem apoio em entrevistas dos gestores, docentes e discentes. Para apreciação 
dessas representações, tem-se o suporte teórico-metodológico na Hermenêutica da 
Profundidade, de Thompson (1995). Enfatiza-se o peso da contribuição de Pierre 
Bourdieu (2007, 2008, 2011 e 2012) em decorrência da aplicação indispensável tanto de 
sua posição metodológica, quanto do recurso teórico garantido pelas categorias de 
Habitus, Capital Cultural, Capital Social, Capital Econômico, Violência Simbólica, Poder 
Simbólico, Espaço Social e Campo. Expõe-se o cenário sócio-histórico no qual foi criado 
o curso de Bacharelado em Gastronomia, incluindo o discurso dos gestores, apresentando 
a missão do curso, as dificuldades iniciais para sua implantação e o debate atual sobre sua 
função social. Da mesma forma, propõe-se uma análise acerca do Projeto Político-
Pedagógico vigente, apontando sua vocação curricular. Posteriormente, é apresentada a 
experiência do primeiro ciclo do bacharelado desde o do ponto de vista docente, 
compreendendo as concepções sobre a própria gastronomia como área do conhecimento, 
os desafios teóricos e metodológicos, a constituição de uma identidade docente e o 
itinerário formativo desse professor. Finalmente, mostra-se a perspectiva de um grupo de 
alunos do bacharelado: com origem em um roteiro reflexivo sobre as centralidades desse 
percurso de formação acadêmica, apontam-se as marcas e as repercussões dessa 
experiência na vida de discentes da primeira turma. Diante desse quadro, vê-se que alguns 
dos problemas são realmente de difícil resolução imediata. A questão estrutural – 
representada pela espera na finalização do prédio da gastronomia no Instituto de Cultural 
e Arte - ICA e pelas dificuldades burocráticas para a aquisição de insumos para as aulas 
práticas -, assim como a consolidação de uma formação docente, ainda permanecem como 
pontos de tensão. Outros impasses sensíveis, apontados pelos atores deste estudo, todavia, 
dizem respeito a ajustes curriculares e posicionamentos metodológicos, os quais podem 
começar a ser amenizados com a simples admissão de suas limitações. O conselho de 
perseverar na universidade - a despeito das dificuldades e dos desafios iniciais - 
recomendação que pareceu pouco razoável aos estudantes em 2010, atualmente se impõe 
na necessidade de afirmação da Gastronomia na academia e na busca de reconhecimento 
e valorização profissional desse bacharel. A gênese do curso, por si só, trouxe à 
Universidade uma nova perspectiva de conhecimento, ampliando o sentido do estudo da 
alimentação. Essa afirmação acadêmica começa a reescrever a dinâmica do próprio 
mercado gastronômico cearense, que, diante da existência desses alunos e professores do 
bacharelado, é forçado a confrontar a gastronomia não só pelo seu caráter de refinamento 
de técnicas de cocção ou de corte, mas também pela constatação de que a função do 
gastrônomo compreende muito além do que a substância no prato.  

Palavras-chave: Bacharelado. Gastronomia. Currículo. Formação. 



ABSTRACT 

 

This work aims, as a general objective, to discuss the formation of the Bachelor in 
gastronomy from the Federal University of Ceará, inserted in the Institute of Culture and 
Art, through the analysis of his political pedagogical project as well as through the speech 
of managers, professors and students concerning the experiences and impressions of the 
course. As specific objectives it aims to: a) document the creation of the holder of a 
Bachelor´s Degree in gastronomy and the experience of the first class to hold this degree 
from the UFC in the year 2013; b) to check curriculum trends of the course and their 
applications as a benchmark for the performance of the Bachelor; c) from the 
reconstitution of scenarios and experiences of an institution which is also in training, 
aided by reflection of respondents, to propose recommendations to actors who compound 
the course. The qualitative approach has support in interviews of managers, teachers and 
students. For consideration of these representations, the theoretical-methodological 
support in Depth Hermeneutics (THOMPSON, 1995).  It is emphasized the importance 
of the contribution of Pierre Bourdieu (2007, 2008, 2011, and 2012) due, not only to the 
indispensable application of both his methodological stance, as guaranteed by the 
theoretical resource categories of Habitus, Cultural, Social and Economic Capital, 
Symbolic Violence and Symbolic Power as well as Social Space and Field. It is exposed 
the socio-historical scenario in which was established the Bachelor in gastronomy, 
including the managers speech, showing the mission of the course, the initial difficulties 
for its implantation and the current debate about its social function. Similarly, it is 
proposed an analysis about the current Pedagogical political project, highlighting its 
curriculum vocation. Subsequently, it is presented the experience of the first cycle of 
bachelor’s degree from the teaching point of view, understanding the conceptions of 
gastronomy itself as an area of knowledge, the theoretical and methodological challenges, 
and the construction of a teaching identity and the training itinerary of this teacher. 
Finally, it is showed the perspective of a group of bachelor's degree students from a 
reflexive itinerary about the centralities of such academic formation trajectory, the 
academic marks and the repercussions of that experience in the life of undergraduate 
students. In this picture, you can see that some of the problems are really hard to get 
immediate resolution. The structural issue – represented by waiting for the completion of 
the building for the course of gastronomy at the Institute of Cultural and art-ICA and for 
the bureaucratic difficulties for the acquisition of inputs for the practical classes as well 
as the consolidation of a teacher training still remain as points of tension. Other sensitive 
predicaments, pointed by the actors of this study, however, relate to curricular 
adjustments and methodological postures, which may begin to be eased with the mere 
admission of its limitations. The advice to persevere at the University in spite of the initial 
difficulties and challenges - recommendation which seemed somewhat unreasonable to 
students in 2010, currently stands in need of affirmation of Gastronomy at the Academy 
and in search of recognition and professional appreciation of this Bachelor. The genesis 
of the course, itself, has brought to the University a new perspective of knowledge, 
expanding the meaning of the study on feeding. This scholarly statement has begun to 
rewrite the dynamics of the gastronomic market in the state of Ceará, which, due to the 
existence of those bachelor’s degree students and professors, has been forced to confront 
the cuisine not only by its character of refinement of cooking or cutting techniques, but 
also by the realization that the gourmet understands far beyond the substance on the plate. 
 
Keywords: Bachelor's degree. Gastronomy. Curriculum. Formation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem o propósito de desvendar aspectos da constituição do 

Bacharelado em Gastronomia da UFC, o qual encerrou o primeiro ciclo de quatro anos 

de formação no segundo semestre de 2013. Diante das inquietações é razoável considerar 

esses processos não somente do ponto de vista da gestão, mas também sob o paralelo 

docente e discente. A primeira fotografia do curso não pretende imprimir à memória do 

leitor e da comunidade acadêmica um aspecto formativo definitivo do gastrônomo: a 

intenção é a de oferecer uma aproximação com o currículo vivenciado pelos agentes da 

experiência da UFC – alunos, professores, gestores -, na primeira vivência e dentro de 

sua mitigação com a missão do Instituto de Cultura e Arte - ICA. Espera-se que a análise 

possa auxiliar a delimitação da Gastronomia como área de conhecimento, além de propor 

bases para o reconhecimento de sua identidade profissional sui generis, dissolvendo pré-

constituições redutivas tendentes a minimizar a experiência acadêmica desses sujeitos, os 

quais têm muito a contribuir para a pesquisa e a práxis da alimentação. 

O objetivo geral do trabalho é problematizar a formação do bacharel em 

Gastronomia pela Universidade Federal do Ceará - UFC, inserido no Instituto de Cultura 

e Arte - ICA, mediante seu Projeto Político-Pedagógico e as falas de gestores, docentes e 

discentes sobre as vivências e as impressões acerca do curso. Como objetivos específicos, 

tem-se: a) documentar a criação do Bacharelado em Gastronomia e a experiência da 

primeira turma a concluir a formação de gastrônomo pela UFC; b) apresentar as 

tendências curriculares e sua aplicação como referencial de atuação desse bacharel; c) 

partindo da reconstituição de cenários e de experiências de uma instituição que também 

está em formação, auxiliada pela reflexão dos entrevistados, propor recomendações aos 

agentes que compõem o curso. 

Inicialmente, deve-se traçar a trajetória que me levou ao Bacharelado em 

Gastronomia da Universidade Federal do Ceará - UFC. Essa licença pode parecer 

destoante com o caráter científico do trabalho, mas contém a intenção de auxiliar na 

compreensão da proposta.  

No final de 2008, graduei-me em Direito pela Universidade Federal do Ceará. 

Nessa primeira formação, destacam-se dois fatores que, acredito, trouxeram esse desejo 

vindouro de entrar no mundo da alimentação e da educação. O primeiro deles foi a 
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participação, desde cedo, em projetos de extensão, nomeadamente a Simulação da 

Organização das Nações Unidas – SONU (no qual integrei como organizadora por dois 

anos, 2006 e 2007).  O projeto em questão me atendia de várias formas possíveis: 

aproximava-me da experiência de pesquisa de estudantes e profissionais vindos de vários 

estados brasileiros, oferecia uma vivência com o Direito Internacional Público e seus 

atores e, finalmente, satisfazia o desejo que se tinha de compreender as barreiras 

multiculturalistas que antecipavam a maioria dos conflitos presentes nas relações entre os 

povos, isto é, trouxe-me a oportunidade de investigar o papel da cultura e de seus signos 

como reforços da ação política. O fator cultural, desde então, passou a integrar a minha 

compreensão do Direito e das Relações Internacionais. 

No primeiro semestre de 2008, vem o segundo fator: a realização de um 

intercâmbio acadêmico em Direito Público na Cidade do Porto. Durante aqueles seis 

meses, longe de casa, passei a cozinhar frequentemente, reaprendendo o sentido do 

“fazer” e do “comer”. Observando os hábitos alimentares dos colegas da Faculdade de 

Direito da Universidade do Porto, muitos deles também estrangeiros e curiosos como nós, 

o ato de comer, que antes não tinha significado muito além da satisfação física e do prazer 

que proporcionava, passou a ser a maior atração entre os que lá estavam.  O Restaurante 

Universitário e os bares para estudantes passaram a ser pontos de encontros e de 

desencontros alimentares: nesses espaços, foram redescobertos a palavra merendar, a 

feijoada, a panelada, o molho de pimenta e o quindim, por exemplo. Por mais brasileiras 

que essas referências soassem, elas não eram exclusivamente nossas, mas frutos de 

séculos de entrelaçamento entre os dois países. As desconstruções alimentares, portanto, 

serviram como verdadeiro desvelar e abriu-me os olhos para uma realidade inevitável: 

como a comida é capaz de encantar e de narrar a história e o cotidiano dos povos.  Na 

terra dos tripeiros (portuenses se denominam comedores de tripa), fui reapresentada ao 

bacalhau e conheci as francesinhas, os chouriços, os pastéis de natas, as sopas e caldos, a 

sardinha de água fria e um novo sentido para o alho, então amuleto da sorte das festas de 

são joão. Apresentou-se, ainda, impronunciáveis pratos feitos por amigos búlgaros e 

poloneses, dentre tantos outros, que nos levaram para tão longe dali. Com a mesma força, 

Portugal nos fez reconhecer o chimarrão, o churrasco e o arroz de carreteiro dos amigos 

gaúchos; o vatapá dos baianos; o pão de queijo mineiro; o açúcar de cana-de-açúcar e a 

tapioca nossa, nordestina, feita com afeto e preocupada em nos trazer, ainda que por 

poucos minutos, de volta para casa.  
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No ano de 2009, portanto, recém-formada, veio a notícia do concurso vestibular – 

último anterior à era do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM – com vagas para o 

mais novo curso de Bacharelado em Gastronomia do Brasil, inscrito no âmbito do recém-

criado Instituto de Cultura e Arte – ICA. Naquele momento, nasceram duas grandes 

inquietações: a primeira, a feliz satisfação em ver a alma mater investir em uma área 

aparentemente original e sofisticada; a segunda, o desejo irremediável de prestar as provas 

para adentrar esse curso inaugural, pouco convencional e possivelmente aberto à 

criatividade e à inovação. Um curso que traria novas oportunidades de se trocar saberes 

e vivências por intermédio da comida. Diferente de tudo que já se havia vivenciado, a 

jornada simbolizava um mundo a ser explorado e a expectativa de uma entusiasmada 

experiência universitária, livre do formalismo e das reservas carregadas em outras áreas 

do conhecimento já consolidadas.  

Quatro anos depois daquele exame vestibular, narrando na posição de mestranda 

em Educação Brasileira, coleciono saberes que vão além dos horizontes profissionais, 

porquanto surgiram novas leituras do mundo. A experiência do Projeto Alimentos do 

Nordeste – ALINE (BEZERRA, 2012b) e do Grupo Alimentação, Gostos e Saberes - 

AgostoS, ambos orientados pelo Professor Doutor José Arimatea Barros Bezerra, dos 

quais participo desde praticamente o início do curso de Gastronomia, revelaram a 

inclinação para investigar de maneira mais profunda o mundo da comida e, transpondo a 

alimentação propriamente dita, nasce o interesse pelo universo da educação em 

gastronomia. Do ano de 2010 até hoje, foram muitos festivais gastronômicos, viagens de 

pesquisa pelo Ceará, participações em jantares, contatos com consumidores, agricultores, 

pescadores e cozinheiros. Em todo esse percurso, é possível reconhecer aquela estudante 

de Direito de outrora, a profissional de hoje, a intercambista, a estudante de Gastronomia 

e, agora, a estudante de Mestrado em Educação Brasileira em conclusão.  

Este é o relato breve da minha história, mas poderia ser a vida de qualquer um dos 

alunos da primeira turma da Gastronomia da UFC. Narrar os percursos que deságuam na 

formação desse bacharel é contar a formação do próprio curso. Partícipe de um grupo por 

demais heterogêneo, tanto no que diz respeito à faixa etária quanto no que tange às 

experiências prévias de formação – muitos alunos vindos do Ensino Médio e muitos 

outros, igualmente como eu, realizando a segunda ou terceira graduação - a realidade da 

primeira turma do bacharelado em Gastronomia da UFC é um elogio da diversidade. 
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Como leciona Bourdieu (1989), o grande desafio do pesquisador, em sua missão 

científica, é constituir seu objeto sempre buscando evidências aptas a resgatá-lo de 

representações ordinárias. Dessa forma, tendo em vista um estudo da Gastronomia como 

área acadêmica em suas múltiplas dimensões (ciência, cultura e arte), apoia-se na 

contribuição de autores da alimentação e da Gastronomia, tais como Aron (1989), 

Campos (1996), Certeau (1994), Certeau, Giard e Mayol (1996), Fischler (1995), McGee 

(2011), Mintz (1996), Montanari (2008), Petrini (2009), Quellier (2010), Revel (1996), 

Santos (2005), Savarin (1999), Scavone (2007) e Soares e Dias (2012).  

No que diz respeito à reconstituição curricular e política do curso e de seu 

reconhecimento científico e institucional, encontra-se suporte doutrinário em Sacristán 

(1996, 1998), Chauí (2001), Charlot (2004), Santos (2008), Pires (1998), Veiga (2002) e 

Young (2000). Sobre a questão docente, traz-se a abordagem de Tardif (2006), Pimentel 

(1999) e Carneiro (2010). 

Ante a aplicação indispensável tanto da atitude metodológica, quanto do recurso 

teórico garantido pelas categorias de Habitus, Capital Cultural, Capital Social, Capital 

Econômico, Violência Simbólica, Poder Simbólico, Espaço Social e Campo, enfatiza-se 

o peso da contribuição de Pierre Bourdieu (2007, 2008, 2011 e 2012). 

A opção metodológica segue a pesquisa qualitativa e, dessa forma, congrega as 

concepções teóricas de abordagem do estudo, assim como o “conjunto de técnicas que 

possibilitam a construção da realidade” (MINAYO, 1997, p. 16). Diante da iniciativa 

qualitativa – e com suporte na pesquisa bibliográfica e documental - a entrevista foi 

veículo fundamental para a coleta de dados. Dessa forma, a modalidade semiestruturada 

possibilitou a interposição de questionamentos relevantes da visão da pesquisadora, 

apoiados em hipóteses preliminares, as quais se desenvolvem e se transformam desde a 

exposição do ponto de vista dos entrevistados (TRIVIÑOS, 1987). Ainda no que diz 

respeito às entrevistas, ensina Bourdieu (1997) que, 

 
Quando se quer que alguém que não é um profissional da palavra chegue a 
dizer coisas (e com frequência ele diz então coisas absolutamente 
extraordinárias, que as pessoas que detêm a palavra o tempo todo nem sequer 
poderiam pensar), é preciso fazer um trabalho de assistência à palavra. 
(...)Trata-se de se colocar a serviço de alguém cuja palavra é importante, de 
quem se quer saber o que tem a dizer, o que pena, ajudando-o no trabalho de 
parto. (BOURDIEU, 1997, p. 47) 
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Dessa forma, a dinâmica entrevistador-entrevistado se conformou como uma 

conversa entre conhecidos, pois não se pode negar que, mesmo diante de uma distância 

espaciotemporal necessária para garantir a suspensão do objeto de estudo, estava-se 

diante de agentes com os quais se vivenciou parte dessa experiência acadêmica submetida 

à análise. Nesses reconhecimentos mútuos, buscou-se praticar a “assistência à palavra” 

(BOURDIEU, 1997). Amenizando a pressão das proximidades, Santos (2008) ensina que,  

 
[...] podemos afirmar hoje que o objecto é a continuação do sujeito por outros 
meios. Por isso, todo o conhecimento científico é autoconhecimento. A ciência 
não descobre, cria, e o acto criativo protagonizado por cada cientista e pela 
comunidade científica no seu conjunto tem de se conhecer intimamente antes 
que conheça o que com ele se conhece do real. (p. 83) 
 
 

O ponto de partida, então, foram roteiros direcionados a cada grupo dos atores 

envolvidos: gestores que participam ou participaram da implantação e/ou do 

desenvolvimento do curso, professores e alunos. No que diz respeito aos entrevistados, 

foram três os gestores, os quais representaram esferas distintas da universidade, 

participando da reconstituição da gênese do curso. Serão denominados, dessarte, como 

“gestores” de suas respectivas áreas de atuação. Em se tratando dos docentes, do quadro 

total de nove professores concursados para o bacharelado, participaram do estudo três 

deles sem formação formal em cozinha, definidos neste estudo como “docentes teóricos” 

e três outros com formação em cozinha, denominados “docentes teórico-práticos”. A 

relação dos discentes, por sua vez, privilegia oito alunos dentre os remanescentes: quatro 

deles para os quais a Gastronomia é o primeiro curso de formação; outros quatro, que já 

detinham experiências e formações acadêmicas. Serão denominados, neste trabalho, 

como “aluno da primeira turma”. 

No que diz respeito à integração do pesquisador à realidade pesquisada, segundo 

Pádua (1997), toda pesquisa 

 
[...] como atividade, está inserida em determinado contexto histórico-
sociológico, estando, portanto, ligada a todo um conjunto de valores, ideologia, 
concepções de homem e de mundo que constituem esse contexto e que fazem 
parte também daquele que exerce esta atividade, ou seja, o pesquisador. 
(PÁDUA, 1997, p.30) 
 
 

Destarte, ciente dessas indiscutíveis interferências, aceita-se o desafio disposto 

por Bourdieu (1989) de pôr o objeto de estudo em suspenso, de forma a buscar escapar 

de naturalizações exacerbadas, como também de verificar o que deve ser definido de 



16 
 

estratégia para seu melhor aproveitamento e esclarecimento. Nesse sentido, o autor prega 

que 
 
O habitus científico é uma regra feito homem ou, melhor, um modus operandi 
científico que funciona em estado prático segundo as normas da ciência sem 
ter estas normas na sua origem: é esta espécie de sentido do jogo científico que 
faz com que se faça o que é preciso fazer no momento próprio, sem ter havido 
necessidade de tematizar o que havia que fazer, e menos ainda a regra que 
permite gerar a conduta adequada. (BOURDIEU, 1989, p.23) 

 

 

Intenta-se filtrar “particularidades de uma realidade empírica” (BOURDIEU, 

2011, p. 15), uma vez que se trata de um estudo sobre relações historicamente situadas e 

datadas. O falar sobre o Bacharelado em Gastronomia, neste trabalho, envolve as 

contingências de sua criação e seus quatros primeiros anos de existência, contendo 

impressões e previsões de seus agentes - também marcadas pelo seu tempo - sobre o 

futuro do curso. Compreende um retrato falado, narrado por esses agentes, dessa realidade 

pregressa, presente e compartilhada. 

Como estudo em Educação e Currículo, impõe-se a concepção alinhada com a 

visão de Sacristán (1998), para quem o currículo representa o cruzamento de práticas 

diversas. Assim, o contexto da primeira experiência não pode ignorar as relações pessoais 

perpetradas por ela, isto é, a comunicação cotidiana entre os atores dessa vivência. O 

currículo ganha vida desde a ocupação dos espaços destinados à educação formal ao 

intervalo disponível entre as aulas, quando as conversas da turma assumem outros 

cenários. Percebe-se uma requalificação desse parâmetro oficial, o qual toma novas cores 

e repercute de formas distintas na vida de alunos e de professores. De tal maneira, orienta-

se pela concepção de que 

 
Partir do conceito de currículo como construção social que preenche a 
escolaridade de conteúdos e orientações nos leva a analisar os contextos 
concretos que lhe vão dando forma e conteúdo, antes de passar a ter alguma 
realidade como experiência de aprendizagem para os alunos. [...] Nenhum 
fenômeno é indiferente ao contexto do qual se produz e o currículo se sobrepõe 
em contextos que se dissimulam e se integram uns aos outros, conceitos que 
dão significado às experiências curriculares obtidas por quem delas participa. 
(SACRISTÁN, 1998, pp. 20-21). 

 

Como referencial metodológico, ante tais necessidades, portanto, assume-se a 

Hermenêutica da Profundidade, de Thompson (1995), a qual nasce da análise do discurso 
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mediante uma hermenêutica da vida cotidiana, uma avaliação de como os agentes 

entendem e representam sua realidade. O autor parte da ideia de que  

 

O mundo sócio-histórico não é apenas um campo-objeto que está ali para ser 
observado; ele é também um campo-sujeito que é construído, em parte, por 
sujeitos que, no curso rotineiro de suas vidas quotidianas, estão constantemente 
preocupados em compreender a si mesmos e aos outros, e em interpretar as 
ações, falas e acontecimento que se dão ao seu redor. (THOMPSON, 1995, p. 
359). 

 

A metodologia proposta, por conseguinte, é dividida em três etapas fundamentais: 

a) análise sócio-histórica; b) análise formal/discursiva; e c) interpretação/reinterpretação. 

A primeira etapa consiste em levantar “as condições sociais e históricas de produção, 

circulação e recepção das formas simbólicas” (THOMPSON, 1995, p.366). Essa análise 

pode ser conferida dentro de situações espaciotemporais onde “as formas simbólicas são 

produzidas (faladas, narradas, inscritas) e recebidas (vistas, ouvidas, lidas) por pessoas 

situadas em locais específicos, agindo e reagindo a tempos particulares e a locais especiais 

(...)”. (IDEM, 1995, p. 366). Essas formas simbólicas podem estar contidas em campos 

de interação, síntese de trajetórias que se dão em um esquema relacional entre os sujeitos, 

os quais se voltam a recursos, regras, estratégias do cotidiano para se afirmarem. Por 

último, essa etapa recorre à análise das instituições sociais, programas estáveis de “regras 

e recursos” (IDEM, 1995, p.367), tidos como oficiais, sobre os quais as relações sociais 

se estabelecem. 

A segunda etapa, a qual propõe uma análise formal/discursiva, concentrar-se-á na 

observação de “objetos e expressões que circulam nos campos sociais”. (IDEM, 1995, 

p.369), dando atenção à articulação desse campo complexo com a expressão e a palavra 

daqueles que estão inseridos na estrutura investigada. Conectada indiscutivelmente com 

a primeira fase da hermenêutica, essa etapa é sensível àquela revelação das formas 

simbólicas. Dessa maneira, “os métodos da análise discursiva procedem através da 

análise, eles quebram, dividem, desconstroem, procuram desvelar os padrões e efeitos 

que constituem e que operam dentro de uma forma simbólica ou discursiva”. 

(THOMPSON, 1995, p. 375).  

Para a realização dessas duas etapas, a pesquisa proporcionou um verdadeiro 

passeio pelas paisagens que marcaram a trajetória dos atores do estudo - tanto dos 

entrevistados (gestores, professores e alunos), como da pesquisadora. A pesquisa de 

campo, com a realização das entrevistas, tomou o âmbito da UFC e outros além dela: 
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transitou-se pela Pró-Reitoria de Graduação, pela novo espaço acadêmico da 

Coordenação do Curso de Gastronomia, pelos corredores do ICA, pela cantina do Curso 

de Economia Doméstica, por diferentes cenários da Faculdade de Educação, pelo pátio e 

sala de jantar da Casa de Cultura Italiana, no Centro de Humanidades, pela residência de 

alunos e, finalmente, pela residência da própria pesquisadora. Em todos esses espaços, os 

discursos foram alimentados pelas próprias trajetórias, bem como envolvidos pela 

reconstituição sócio-histórica do próprio curso. Essas representações ou formas 

simbólicas foram capazes de narrar, de maneiras bem particulares, a criação da 

Gastronomia da UFC, os quatro anos iniciais de vivência docente e as impressões 

discentes sobre sua experiência formativa. Revelou-se, acima de tudo, uma gastronomia 

como objeto de estudo, representado pelos diversos agentes como um universo de 

compreensões vastas e, ao mesmo tempo, repleto de significações estritamente pessoais.  

A última etapa, denominada interpretação/reinterpretação, fez-se com origem na 

análise formal e na análise sócio-histórica. É, dessa maneira, uma reconfiguração 

interpretativa que habilitará o pesquisador para sua síntese e para uma “construção 

criativa de possíveis significados” (THOMPSON, 1995, p. 375), isto é, uma 

ressignificação a partir daquilo que fora anunciado ou representado pelos atores. 

No segundo capítulo, expõe-se o cenário sócio-histórico no qual foi criado o curso 

de Bacharelado em Gastronomia, incluindo o discurso dos gestores, apresentando as 

missões do curso, as dificuldades iniciais para sua implantação e o debate sobre sua 

função social. Da mesma forma, propõe-se uma análise acerca do Projeto Político-

Pedagógico vigente, apontando sua vocação curricular. No terceiro capítulo, por sua vez, 

apresenta-se a experiência do primeiro ciclo do bacharelado desde o do ponto de vista 

docente, compreendendo as concepções sobre a própria Gastronomia como área do 

conhecimento, os desafios teóricos e metodológicos, a constituição de uma identidade 

docente e o itinerário formativo desse professor de Gastronomia. Finalmente, no quarto, 

mostra-se a perspectiva do aluno do bacharelado. Através de tópicos propostos no roteiro 

de entrevista, traz-se a reflexão sobre questões centrais desse percurso de formação 

acadêmica, apontando as marcas e as repercussões dessa experiência na vida de discentes 

da primeira turma.  
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2 NAS ENTRELINHAS DAS VERSÕES OFICIAIS: COMIDA COMO CIÊNCIA, 
CULTURA E ARTE 
 

Parodiando Shakespeare, há mais coisas entre a colher e a panela do que julga a 

nossa vã filosofia. Muitos dos pais ou avós já diziam que cozinha era lugar de gente 

grande: muita panela quente, faca afiada, água escaldante. Relembrando esses eventos, 

pode-se tentar compreender a dimensão do ser gente grande nesse espaço. Segundo Aron 

(1989),  

 
Ao contrário do animal, geneticamente encerrado no seu próprio espaço, o 
homem cria, segundo prescrições coletivas, um lugar específico para a sua 
própria alimentação, frequentemente confundido, nas comunidades mais 
integradoras, com o espaço total, biológico, técnico, mágico. (P. 287). 

 

Na cozinha, tanto a física quanto a imaginada, há diálogos complexos entre 

universalismos e particularismos, culturas, costumes, dentre tantos outros elementos 

correlatos, bem como frequentam inúmeras sensações daqueles que um dia observaram 

avós, pais, irmãos e outros cozinheiros da intimidade na fluência dedicada do fazer. 

Consoante Aron (1989),  

 
Se bem que recentemente reabilitada pelas ciências humanas, a cozinha ainda 
não recebeu as suas cartas filosóficas. Nem se refletiu que entre o fogão e a 
sala de jantar se desenrola um verdadeiro drama ontológico onde o idêntico se 
contrapõe ao diferente, o uno ao múltiplo, o possível ao real. (P. 300) 

 

Distante das portas da Universidade, dentro de casa, é que costuma nascer a 

urgência de compatibilizar a vontade íntima do gosto subjetivo, aquilo que é possível e 

passível de ser consumido e a busca pelo prazer.  Essa síntese, nesse momento, não é 

resultado de uma autoridade técnica apurada ou de uma ciência propriamente dita, mas 

um campo do cotidiano e da corrente alimentar de famílias. Nos dizeres de Franco (2001) 

“nenhuma substância que entra em nossa boca é neutra e todas elas estão carregadas (...) 

de história individual e de história coletiva”. (P.57).  A filosofia dos provérbios, assumida 

popularmente, segundo Campos (1996), é a prova de que essa vivência com a alimentação 

e seus saberes populares correlatos transmite-nos “conceitos que nascem, sem dúvida, da 

influência da importância da cozinha e da mesa (...)”. (P.73). Emergem, assim, adágios 

como: “comer até adoecer, jejuar até sarar”, “panela que muitos mexem sempre sai mal 

temperada”, “onde come um, comem dois”, “enquanto fervem as panelas, não faltam 

amizades” (CAMPOS, 1996, p.73). A cozinha mística que viveria nessas representações 
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é um mundo cheio de segredos, aromas disfarçados e maneiras de encantar com gestos, 

captado pelo paladar experiente e por olhos que calculam e medem. Sob as lentes da 

Ciência, contudo, tem-se o poder de extrapolar todo o sentido original daquilo que se 

chamava simplesmente de “culinária” - termo substantivo, casa do segredo e arte de 

poucos - e hoje se passa a denominar de “Gastronomia”, ciência culinária – termo agora 

adjetivo - decodificadora universal daquelas experiências. Esse salto amplia o sentido das 

memórias e aquele cenário passa a revelar formas nunca percebidas.   

Assim que as palavras saber e sabor têm gênese no mesmo étimo latino, qual seja 

sapere, isto é, gosto e juízo (CARNEIRO, 2003). Investir no estudo da Gastronomia, 

buscando esse vínculo entre o sensorial e o intelectual, é considerá-la área válida do saber, 

sem desconsiderar sua imersão no cotidiano. É observar, ainda, seus passos incipientes e 

ainda desconfortáveis nos trâmites de seu reconhecimento científico e de sua inserção 

acadêmica. Significa lutar constantemente contra as disposições redutoras ainda muito 

eficazes no esvaziamento das intenções e das perspectivas do objeto “alimentação”. Em 

decorrência desse senso comum frágil, pautado na vigente representação social do ser 

cozinheiro ou do ser chef de cozinha, pairam muitas idealizações, às vezes irreais, acerca 

do alcance das razões de ser da Gastronomia, fato este que é prejudicial à assimilação da 

experiência na Universidade e à própria divulgação científica. Nas palavras de Soares 

(2011), 

 
 
A nova ruptura epistemológica, recuperando saberes populares, reafirma a 
necessidade da construção de um novo senso comum. A comunidade científica 
deve, assim, voltar a reconhecer outras formas de saber e a abrir um confronto 
comunicativo com elas. (P. 117). 

 

Propõe-se, portanto, expor esse sentido original gastronômico, do qual somente se 

extrairia o ícone do cozinheiro/chef de cozinha, para valorizar outras facetas dessa Ciência 

e desse profissional. Livra-se, na medida do possível, da premissa do talento natural 

como fator determinante para sua ação. É pensamento ordinário, portanto, dotar seus 

artifícios da súplica por aptidões e sutilezas prévias, uma inclinação pessoal para a 

atuação nesse universo. Onfray (1999) interpreta o talento como “apenas uma tentativa 

oblíqua – espantosa – de resolver um conflito, superar uma dor, viver com uma mágoa 

infligida como um ferimento, uma fratura, um acontecimento surgido nos limbos de uma 

personalidade potencial”. (P. 128). Dispensando esse romantismo, considerar a 

capacidade criativa como um indício da ideologia do dom é uma leitura corrente no 
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mundo da Gastronomia, cujos produtos são relacionados como obras de arte efêmeras. 

Tem-se a arte, comida como produto; tem-se o artista, grande realizador dessa magia 

vivenciada pelo corpo social. O problema, até então, não é considerá-lo como artistas – 

muitos o são. Alguns mestres, chefs, dominam a cozinha, promovem sua ação em cores, 

sabores, texturas. Ninguém lembra, todavia, que ser chef é, depois de muito caminhar, 

chegar ao topo de uma trajetória árdua cheia de erros, de insistências e, finalmente, de 

acertos. A questão se complica quando a leitura dessa arte se converte em obra exclusiva 

de um talento pretensamente sem esforço, instintivo, sem manejo da inteligência, 

dispensando as vantagens do estudo.  

A Gastronomia, como área em evidência, reveste-se de um poder simbólico 

grandioso, o qual se concentra na figura de seus agentes. Na caricatura muito difundida 

desse cozinheiro-artista, simbolicamente considerado, ele nunca suja as mãos. 

Carismático, transforma o ordinário em extraordinário todos os dias. Está nas revistas 

como as pessoas mais influentes do mundo e apontados como “deus da comida”1. Está 

implícito nas cozinhas das casas, agora gourmets; nas fotos das refeições em redes sociais; 

está expresso em programas de televisão, nos protagonistas das telenovelas, nos palcos 

dos festivais gastronômicos, conduzindo sua brigada-séquito de cozinheiros, suas panelas 

e paleta de cores numa performance entusiasmada, sem sinais mínimos de cansaço e 

revestido de um discurso acalentador sobre como sua comida é capaz de mudar o mundo. 

Na descrição de Aron (1989), “a mise en scène2, o aparato e o luxo constituem, ao mesmo 

tempo, solidariamente, a aparência e a essência.” (P. 297). É essa aparência inofensiva do 

espetáculo que oculta as verdades sobre o mundo do trabalho na cozinha. A descrição 

espetacular do chef, em oposição ao cozinheiro, sofrido, também é versado por Berchoux 

(1842). Nesse sentido, segue um trecho de seu poema do século XIX: 

 
E um cheiro salutar se está sentindo/Do cozinheiro em torno o esforço 
cresce/Todos os moços em suor banhados/Com temor uns aos outros se 
atropelam/ E ao trabalho exigido apenas bastam/Porém o chefe de ufania 
cheio/Por fazer-se esperar, nada o perturba/Tendo já de antemão tudo previsto. 
(P. 24) 

 

                                                                 
1 A publicação TIME Magazine, em abril do ano de 2012, elencou o chef Alex Atala, ao lado do ministro 
do Supremo Tribunal Federal – STF, Joaquim Barbosa, na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. 
Da mesma forma, a capa da TIME de novembro de 2013 apresenta a capa com os chefs Alex Atala, 
brasileiro, René Redzepi, dinamarquês, e David Chang, coreano, sob o título de “deuses da comida” e o 
subtítulo “conheça as pessoas que influenciam o que (e como) você come”.  
2 Do francês, “pôr em cena”, isto é, realizar providências técnicas e artísticas para a realização de um 
espetáculo. 
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O interessante desse perfil – que, mais uma vez se reforça, é fruto de uma 

distorcida caricatura - é verificar que a simples antecipação da dicotomia culinária versus 

gastronomia transporta quase imediatamente à contraposição de duas figuras centrais: a 

primeira, representando o cenário culinário doméstico, a mulher esforçada e dona de uma 

“mão boa”, tradicional, sempre ciente de sua atmosfera silenciosa e escondida nas 

cozinhas das casas; a segunda, o chef, o cozinheiro, substantivo masculino, moderno, 

urbano, técnico, um repositório de talento e sofisticação. Certeau, Giard e Mayol (1996, 

p.219), corroborando essa ironia, assinalam que a culinária é atividade “(...) considerada 

tão simples ou até um pouco tola, salvo nos casos raros em que é elevada à excelência, 

ao extremo requinte – mas isto já é questão de grand chefs, que são homens, é claro”. 

Essa ideia é reforçada pelas narrativas de Aron (1989). O autor revela que, durante o 

século XIX, os gastrônomos costumavam afirmar que as mulheres nem sequer sabiam 

comer e que “as cozinheiras são alvo dos sarcasmos dos chefes conceituados. Por mais 

dotadas que elas sejam, nega-se-lhes a capacidade de invenção”. (P. 294). Na síntese 

dessas duas visões sobre o mesmo objeto, Bourdieu (2007) concede a lição de que 

 

A observação estabelece que os produtos da atividade humana socialmente 
designado como obras de arte (...) podem tornar-se objeto de percepções 
consideradas muito diferentes, desde uma percepção propriamente estética 
considerada socialmente adequada à sua significação específica, até uma 
percepção que não difere tanto por sua lógica como por suas modalidades 
daquela aplicada na vida cotidiana aos objetos cotidianos. (P. 269) 

 

A acepção acadêmica, dessa forma, tem o fito de renovar a noção corrente de 

que esse conhecimento, fruto da representação divulgada intensivamente pelas diferentes 

mídias e marcadas social e historicamente por essas diferenças, é pautado na proposição 

reducionista da Gastronomia como mero fazer, ainda que artístico, além de parte de um 

universo intrinsecamente masculino. No que diz respeito ao papel masculino, 

interessante, nesse ponto, é considerar a análise de Scavone (2007): no Brasil, 

historicamente, a profissão de cozinheiro sempre foi pouco valorizada, destinada 

principalmente à população carente. A atividade era dominada tecnicamente por 

mulheres, as quais, ainda em seus âmbitos domésticos, desempenhavam “um papel de 

grande poder” (SCAVONE, 2007, p.91). A autora segue afirmando que é “[...] possível 

pensar que a negação desse histórico nacional, das mulheres e sua relação com a 

gastronomia, acabou sendo uma estratégia que contribuiu para “inventar” uma posição de 

sujeito, o profissional homem, baseado no modelo europeu de chef”. (ID. IBID.). A 
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despeito das questões de gênero aqui levantadas, já tardiamente se copia o modelo de 

profissional que vive para representar seu produto, sua “arte”. 

Esta adoção de um modelo é baseada em um código cultural dominante na 

sociedade brasileira, que passa a autorizar a circulação do produto gastronômico, a 

comida, nessa esfera ostensiva, pautada no seu caráter utilitário para a manutenção da alta 

posição social dos detentores de capital econômico, assim como para a maximização 

valorativa daqueles que acumulam capital cultural (BOURDIEU, 2011). Esse autor ainda 

considera, na obra Construção da crença, que “esta autoridade não é outra coisa senão 

um crédito junto a um conjunto de agentes que constituem relações tanto mais preciosas 

quanto maior for o crédito de que eles próprios se beneficiam” (BOURDIEU, 2006, p. 

24). Nesse sentido, versa Aron (1989, p. 292) que “o fenômeno culinário adquire uma 

dimensão ideológica quando a classe dominante lhe atribui um valor de prestígio”. 

Poulain (2005, p. 258) também indica que 

 

A alimentação marca, no interior de uma mesma cultura, os contornos dos 
grupos sociais, quer isso seja em termos de categorias sociais ou em termos 
regionais. Tal alimento é um atributo para um grupo social e será rejeitado por 
um outro. Comer traça as fronteiras identitárias entre os grupos humanos de 
uma cultura para outra, mas também no interior de uma mesma cultura entre 
os subconjuntos que a constituem.  

 

As noções sobre o bom gosto, a boa técnica e as boas mesas são dispostas como 

qualidades de um universo inalcançável para aqueles que desconhecem o código. A 

representação da Gastronomia como seara de poucos constitui “violência simbólica”, na 

expressão de Bourdieu (2011). Nesse ínterim, esses agentes hegemônicos são os mesmos 

que detêm o poder legitimado de moldar o olhar sobre o que é bom, belo e refinado. O 

autor ainda revela que “o ‘olho’ é um produto da história reproduzido pela educação” 

(IDEM, p.10). Exorta-se, portanto, a educação gastronômica para que assuma uma 

posição de ruptura em face das normas sociais estéticas legitimadas desde o 

esclarecimento sobre a violência dessas concepções. Tome-se, ainda, a contribuição 

lusitana de Soares e Dias (2012), as quais reforçam a ideia de que 

 
Os temas da Alimentação, da produção alimentar e da gastronomia entraram, 
nos tempos recentes, entre os tópicos de discussão e de reflexão do homem 
comum, grangeando uma popularidade sem precedentes nos meios de 
comunicação e de entretenimento actuais. [...] É actualmente missão 
reconhecida da ciência universitária participar no diálogo com a sociedade 
civil e com os agentes culturais, no que estes apresentam como produtos ou 
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tendências de cultura inovadores. Por isso, entendeu-se ser oportuno 
contribuir para o conhecimento esclarecido, rigoroso e informado do 
património material e imaterial da humanidade que é a Alimentação, 
valorizando a dimensão formativa e pedagógica basilar do Ensino Público 
Universitário [...]. (P. 7) 

 

A Universidade Federal do Ceará, como instituição pública federal de renome no 

cenário nacional, manifesta ela mesma um poder simbólico ao promover e ter reconhecida 

sua expressão de prestígio e de excelência. Dentro dessa atmosfera acadêmica, existe a 

perspectiva de que a Gastronomia reconfigurará esses “modelos profissionais” ao 

permitir, sob seu caráter democrático, que homens e mulheres, indistintamente, possam 

estudar, compreender e praticar Gastronomia como ciência, cultura e arte.  Nas palavras 

de Araújo (2013), 

 
 
Goste você ou não de gastronomia, frequente ou não restaurantes, a 
estratificação dessa área do conhecimento desmascara relações de hierarquia 
social e a erosão das divisões sociais. Em síntese, não existirá mais “comida 
de pobre” e “comida de rico”. Existirá comida boa e ruim, bem feita ou não, 
representativa ou conceitual. Não há como se ignorar mais a gastronomia como 
instrumento de educação, cultura e, obviamente, alimentação. (P.1). 
 

  

Em seu papel de divulgação de saberes em sociedade, a Universidade não deve, 

todavia, pretender sobrepor conhecimentos, denegando o conteúdo daquilo que se 

constitui como saber popular. O embate diz respeito, por sua vez, às precondições 

simuladas, aquelas que prejudicam o desenvolvimento intelectual sobre o que é 

Gastronomia. Não que a culinária em si seja submissa à pretensão científica; pelo 

contrário, verifica-se, somente, sua vocação real para outras leituras. A Ciência pós-

moderna, na leitura de Santos (2008),  

 
[...] procura reabilitar o senso comum por reconhecer nesta forma de 
conhecimento algumas virtualidades para enriquecer a nossa relação com o 
mundo. É certo que o conhecimento do senso comum tende a ser um 
conhecimento mistificado e mistificador mas, apesar disso e apesar de ser 
conservador, tem uma dimensão utópica e libertadora que pode ser ampliada 
através do diálogo com o conhecimento científico. (Pp. 88-89) 

 

Reflete Carvalho e Netto (1994, p. 14) que “a vida cotidiana é também vista como 

um espaço onde o acaso, o inesperado, o prazer profundo de repente descoberto num dia 

qualquer, eleva os homens dessa cotidianidade, retornando a ela de forma modificada”. 

Ergue-se, destarte, um papel de divulgação, de comunicação entre essas lógicas distintas, 
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buscando compatibilidades e proximidades entre a proposta científica e a cozinha do 

cotidiano, patrimônio de todos.  

Ordinariamente celebrada como mera arte normatizada, a Gastronomia vai além 

de um conjunto de técnicas e regras que vão possibilitar maior domínio sobre a matéria-

prima. Busca cumprir, ainda, o dever de desvendar as minúcias desse universo alimentar, 

bem como as necessidades de inovação nesse campo, respondendo pelo seu caráter social 

e realizando uma imensidão de possibilidades que a experimentação é capaz de fornecer. 

Há a intenção de decifrar enigmas do comer, outrora vigentes apenas nas esferas do 

discurso popular, ressignificando a vivência alimentar.  

2.1 Contexto sócio-histórico universitário: REUNI e a criação do ICA 

O Instituto de Cultura e Arte - ICA da Universidade Federal do Ceará - UFC 

encontra sua gênese em 2003, quando ainda funcionava como órgão administrativo de 

incentivo e gerenciamento dos equipamentos artísticos e culturais da Universidade 

(PPP/ICA/UFC, 2011, p.5). Em 2008, com a reconfiguração da política educacional 

proposta pelo Governo Federal, dentro do Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Públicas Federais – REUNI3, o ICA fora reconstituído e passou a ser 

unidade acadêmica, com suporte da Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD, a qual 

atraiu para si cursos já consolidados na UFC, bem como deu ensejo à instituição de tantos 

outros alinhados às diretrizes do REUNI.  

[...] Era pauta do REUNI a criação de uma unidade acadêmica chamada 
Instituto de Cultura e Arte que, de fato, foi instalado no dia 25 de junho de 
2008. (...) No primeiro momento, quis reunir no ICA os cursos de arte que já 
existiam, mas que estavam em unidades estranhas a eles. O Estilismo e Moda 
estava nas ciências agrárias... a música estava isolada na Casa José de 
Alencar, mas vinculada à Faculdade de Educação. Na época, a Comunicação 
- a Publicidade e o Jornalismo - estava pensando em ter uma identidade 
diferenciada. Esses quatros cursos iniciais não eram suficientes para 
conseguir dar uma unidade acadêmica. A partir daí começou-se a surgir a 
ideia sobre quais novos cursos poderíamos criar. [Gestor PROGRAD, 2013]. 

Dessa forma, cursos ligados a outros centros da Universidade abandonam suas 

constituições originais (alguns foram renomeados e apartados) para integrar a nova 

3 Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, regido 
pelo Decreto presidencial de nº 6.096, de 24 de abril de 2007. 
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estrutura proposta pelo ICA: Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Filosofia, Design de 

Moda e Música, respectivamente. Outros cursos também foram criados e somados à 

oferta: Cinema e Audiovisual, Teatro, Dança e, finalmente, a Gastronomia. O Instituto de 

Cultura e Arte – ICA também é composto dos Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação, com o curso de Mestrado; em Filosofia, com cursos de Mestrado e 

Doutorado; e, mais recentemente, em Artes, com o curso de Mestrado. 

Nesse novo formato, segundo seu Projeto Pedagógico e alinhado com os ideais do 

REUNI, o ICA é dotado de uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar, a qual deve 

alcançar a dinâmica dos cursos reunidos por ele. Interdisciplinar, quando propõe a 

integração entre teoria e prática e quando, sem pregar a superação disciplinar, propõe a 

“possibilidade de quebrar a rigidez dos compartimentos em que se encontram isoladas as 

disciplinas dos currículos (...).” (PIRES, 1998, p. 177).  Essa relação é vivenciada pelos 

alunos do Instituto quando se promove a comunicação entre os cursos, do ponto de vista 

curricular, com oferta de disciplinas comuns, possibilitando o intercâmbio de saberes em 

áreas distintas de conhecimento e, assim, a apreciação dos saberes dentro de um caráter 

holístico. 

Essa abordagem interdisciplinar também se manifesta, ultrapassando o caráter 

curricular dos cursos sob sua ordenação, na adoção de uma nova estrutura de gestão de 

caráter não departamental. Dessa forma, o corpo docente de cada curso é representado 

como uma unidade, na figura do coordenador, o qual tem como instância superior a 

própria Diretoria do ICA, facilitando a comunicação e horizontalizando as relações entre 

os nove cursos. Embora seja uma solução democrática, o modelo encontra dificuldades 

em virtude da concentração de tarefas assumidas pelas coordenações, assim como pela 

alta exigência de sua Diretoria ante suas inúmeras realidades e necessidades especiais de 

cada curso, principalmente neste momento em que muitos cursos jovens ainda estão em 

decurso de consolidação estrutural, inclusive no que diz respeito ao seu corpo docente. 

Nesse sentido, registra-se o relato de um professor da Gastronomia: 

A gente tá inserido no Instituto de Cultura e Arte. É todo um modelo novo de 
gestão universitária, onde não existem departamentos. O ICA tem 
pouquíssimos funcionários e lá são nove cursos. Nove cursos com currículos 
completamente distintos, com professores absolutamente diferentes. Você, 
então, imagine a dificuldade e o conflito da gestão de um Instituto desse com 
um número reduzido de funcionários, onde você tem a figura de um diretor, 
um vice-diretor e depois já pula direto para o coordenador e o aluno. Tudo é 
muito enxuto e tá todo mundo sobrecarregado. [Docente Teórico-Prático B, 
2013]. 
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O ICA investe, ainda, em uma abordagem transdisciplinar, na qual estaria 

garantida a dimensão histórica dos objetos, situando “o indivíduo, o sujeito da prática 

cotidiana, no caso, da prática pedagógica, como eixo das interações e, assim, pode-se 

identificar aqui a necessidade de historicizar as interações”. (PIRES, 1998, p. 176). Dessa 

forma, consoante versa o Projeto Pedagógico do ICA, o seu projeto formativo 

[...] passa a exigir diferenciadas modalidades de produção e de produtos de 
conhecimento, demandando articulações de variados tons entre disciplinas, 
paradigmas e campos de saber, desde o simples adicionamento das disciplinas 
diferenciadas para dar conta de temas compartilhados, até em casos-limite, a 
própria superação de um dado conhecimento decorrente da transgressão de 
fronteiras e limites disciplinares. (PPP/ICA/UFC, 2011, p. 17). 

As diretrizes gerais do REUNI contêm em si a preocupação de “expansão” das 

instituições de ensino superior – IES, não só do ponto de vista territorial, com a criação 

de cursos presenciais distribuídos no interior dos Estados, valorizando a inclusão social e 

aumentando o acesso, bem como a promoção da qualidade da oferta com a criação de 

perspectivas profissionais com a implantação de cursos incomuns na esfera pública – e o 

Bacharelado em Gastronomia é o exemplo disso. Fixa-se como uma tentativa de dissolver 

o modelo anterior de formação acadêmica que, segundo as narrativas oficiais, sofreu com

o isolamento científico, já está superado e que não consegue suportar as atuais exigências

profissionais de um conhecimento de maior alcance, complexo e integrado globalmente 

(GOVERNO FEDERAL, 2007, p.7). Segundo o documento das Diretrizes Gerais do 

REUNI, 

[...] prevalece no sistema nacional uma concepção fragmentada do 
conhecimento, resultante de reformas universitárias parciais e limitadas nas 
décadas de 60 e 70 do século passado. Essa organização acadêmica incorpora 
currículos de graduação pouco flexíveis, com forte viés disciplinar, situação 
agravada pelo fosso existente entre a graduação e a pós-graduação, tal qual 
herdado da reforma universitária de 1968. (...) De outra parte, a manutenção 
da atual estrutura curricular de formação profissional e acadêmica, ao reforçar 
as lógicas da precocidade profissional e da compartimentação do saber, coloca 
o país em risco de isolamento nas esferas científica, tecnológica e intelectual
de um mundo cada dia mais globalizado e inter-relacionado. (GOVERNO 
FEDERAL, 2007, p.7). 

Universidades beneficiadas pautaram-se em “dimensões”, segundo o documento 

do REUNI, as quais as unidades teriam de realizar para aprofundar sua experiência. 

Busca-se elucidar o modelo de “reestruturação e expansão” do programa por via desses 
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eixos norteadores: a) Ampliação da Oferta de Educação Superior Pública; b) 

Reestruturação Acadêmico-Curricular; c) Renovação Pedagógica da Educação Superior; 

d) Mobilidade Intra e Interinstitucional (GOVERNO FEDERAL, 2007, pp. 11-12)

Essas recomendações, defendidas pelo Governo Federal no Decreto respectivo, 

todavia, não foram recebidas de forma pacífica. Grandes tensões permearam os dias 

decisivos de negociações do Conselho Universitário para a adesão do programa, em 2007. 

Uma parcela significativa de estudantes, professores e servidores da Universidade Federal 

do Ceará protestara intensivamente no mês de outubro daquele ano4, buscando debates 

mais amplos para toda a comunidade acadêmica, haja vista o medo de expandir diante 

das deficiências de recursos dos cursos em desenvolvimento, criticando ainda a 

possibilidade de agravar a situação dessas unidades e de sobrecarregar o trabalho dos 

professores da Instituição.  

Nesse ínterim, o objetivo principal do REUNI, segundo seu Art. 1º do Decreto nº 

6.096/2007, é o de “(...) criar condições para a ampliação do acesso e permanência na 

educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física 

e de recursos humanos existentes nas universidades federais”. A inversão desse 

aproveitamento de recursos estruturais, todavia, tem sido o maior alvo das críticas do ano 

de 2013. A dinâmica da Administração Pública, pautada em um princípio de legalidade 

estrita, exige que a demanda e a disposição de recursos para o funcionamento dos cursos 

só sejam efetivadas depois que estes são criados. Apesar de necessária para a correta 

aplicação dos recursos públicos, esse nexo, por outro lado, interfere negativamente na 

experiência do primeiro ciclo de formação desses novos cursos. No caso do ICA, cuja 

sede ainda está em finalização no campus do Pici, passou praticamente os primeiros cinco 

anos sem espaço definido e somente agora, em 2013, assume as primeiras salas de aula, 

mesmo que sob condições de transição e diante desse regime de implantação e dos 

entraves burocráticos que envolvem a Administração Pública Federal.  

De fato, “criar condições para ampliação do acesso e permanência na educação 

superior”, expresso na lei retrocitada, dentro de tantos limites iniciais, é um dos maiores 

desafios dos gestores acadêmicos, os quais estão refletidos na experiência da UFC e do 

ICA. Esses bloqueios administrativos dificultam a prática das propostas, ainda que elas 

sejam positivas e renovadoras.  

4  Vide as matérias:  http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2007/10/30/423319/reuni-
desencadeia-ocupaes-em-federais.html e http://www.midiaindependente.org/pt/red/2007/10/400066.shtml 
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2.2 A gênese do bacharelado em Gastronomia por meio do discurso de gestores 

Nascido dessa demanda do REUNI, o curso de Gastronomia da UFC conforma-

se na modalidade de bacharelado e foi pensado, inicialmente, como um curso 

exclusivamente noturno para atender exigências do Programa que, em sua proposta de 

aumento de vagas, continha a explícita recomendação, em seu Art. 2º, I, do Decreto 

6096/2007, de que fosse ampliada a oferta, principalmente, nos cursos noturnos.  

A instalação do prédio do ICA no campus do Pici também foi determinante para 

a criação do curso. Houve uma mudança nos planos originais de instalação da sede do 

Instituto, um enorme equipamento a ser levantado na Casa José de José de Alencar, 

unidade do Sítio Alagadiço Novo tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional – IPHAN, em 1966. Uma possível não autorização emitida pelo 

IPHAN nacional para a construção do prédio5 forçou a Administração a buscar novos 

espaços na própria Universidade, sob pena de perder recursos do Governo Federal. O 

projeto original, desenvolvido pelos arquitetos Romeu Duarte e Neudson Braga, docentes 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Instituição, não foi modificado6, embora tenha 

sido minimamente reformulado para se adaptar às condições de terreno do Campus do 

Pici, situado no extremo oeste de Fortaleza. Segundo o relato da gestão, o fato de o ICA 

ter-se fixado ao lado do Restaurante Universitário, naquele Campus, foi um fator 

importante para se pensar na Gastronomia como curso possível. Nesse sentido, comenta 

o Professor Custódio Luís Silva de Almeida, atual gestor da Pró-Reitoria de Graduação –

PROGRAD e primeiro Diretor do Instituto de Cultura e Arte - ICA, que 

[...] O curso nasceu nesse contexto de criação de Instituto de Cultura e Arte 
[...] e o que de fato propiciou a sua criação foi quando, na discussão polêmica 
de onde seria instalado o ICA, se na Casa José de Alencar ou não, [...] a gente 
decidiu fazê-lo no Pici. Parece bobagem, mas o fato de a escolha do local ter

5  Vide notícia do portal da Associação de Docentes da UFC – ADUFC, de 11 de maio de 2008: 
“Universidade rebate críticas e apresenta oficialmente o projeto do instituto a ser erguido no Sítio Alagadiço 
Novo, que tem parte de sua área tombada pelo Iphan. A polêmica obra de construção do Instituto de Cultura 
e Arte (ICA) no Sítio Alagadiço Novo, que abriga a Casa José de Alencar, foi apresentada oficialmente na 
manhã desta terça-feira na reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC). Parte da aérea do Sítio 
Alagadiço Novo é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Um parecer 
do técnico do Iphan nacional, do arquiteto Carlos Fernando de Moura Delphin, que veio à Fortaleza em 
setembro, seria contrário à construção no local. Mas o reitor da UFC, Jesualdo Pereira, nega que a 
universidade tenha recebido este parecer e afirma que as obras não vão prejudicar a Casa José de Alencar.” 
In: http://www.adufc.org.br/clipping_detalhes.asp?Cod=310 

6 O projeto fora desenvolvido antes criação do bacharelado em Gastronomia. Com a sua implantação, foram 
feitos aditivos para a construção das cozinhas e demais estruturas exigidas pelo curso. 

http://www.adufc.org.br/clipping_detalhes.asp?Cod=310
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sido na vizinhança do Restaurante Universitário deu uma base forte para 
pensar na gastronomia. [Gestor PROGRAD, 2013]. 

A opção pelo bacharelado, também em respeito às diretrizes do REUNI, contém 

a função de criar um curso que evitasse a profissionalização especializada, isto é, uma 

“profissionalização resultante de formação compartimentada e extremamente focada” 

(GOVERNO FEDERAL, 2007, p. 26). Nesse sentido faz-se a crítica de Santos (2008), 

para quem “(...) a excessiva parcelização e disciplinarização do saber cientifico faz do 

cientista um ignorante especializado e que isso acarreta efeitos negativos”. (P.74). O 

bacharelado, dessa sorte, proporcionaria a possibilidade de ampliar o sentido da 

Gastronomia, tornando-a compatível com a intenção interdisciplinar e transdisciplinar do 

REUNI.  

O fato de ser um curso do Instituto de Cultura e Arte exigiu que ele não fosse 
um curso tecnológico, simplesmente. Com uma proposta praticista. Teria de 
ser um curso que envolvesse uma dimensão científica e artística e que 
estivesse ligado à rede do Instituto. Daí ter nascido em um bacharelado, o que 
não foi simples na época. [...] A ideia era que fosse um curso que pensasse 
esse eixo da cultura gastronômica no estado do Ceará e tivesse uma vertente 
ligada à química, bioquímica dos alimentos... [Gestor PROGRAD, 2013]. 

A gestão da PROGRAD, nos primeiros meses de 2009, tomou a iniciativa acerca 

da criação do curso e convoca um docente da instituição, Professor Sandro Thomaz 

Gouveia (atual diretor do ICA, na gestão de 2013, e primeiro coordenador do curso de 

Gastronomia, em 2010) para coordenar a criação do bacharelado em Gastronomia da 

UFC. Outrora desenvolvendo trabalhos junto à Pró-Reitoria, representando o curso de 

Química, o docente em questão passa a integrar o grupo de trabalho junto à PROGRAD, 

com vistas ao desenvolvimento de um Projeto Político-Pedagógico – PPP inaugural para 

a Gastronomia, aprovado em abril de 2009. Segundo o relato dos gestores, 

O Professor Sandro veio da Química por um interesse espontâneo... 
obviamente nem todo químico gostava de gastronomia, mas ele gostava. [...] 
Participei também da proposta do Projeto Pedagógico original, da criação, 
sabendo que esse projeto seria alterado na hora em que os profissionais da 
área fossem contratados. Eles naturalmente iriam revisá-lo. O Professor 
Henry Campos, que é o vice-reitor hoje, também tinha um interesse pessoal 
por Gastronomia... ele se envolveu também. [Gestor PROGRAD, 2013]. 
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A rigor, tivemos três meses para preparar uma proposta. [...] Em um primeiro 
momento, [...] chamei professores da Economia Doméstica pra ver o esboço 
de um curso. Até então não tinha ninguém da área. Para isso, fizemos uma 
investigação sobre o perfil de cursos que tínhamos no país. [Gestor ICA, 
2013]. 

Dessa reconstituição, segue a narrativa de que, à época, havia um pouco mais de 

50 cursos de Gastronomia no País, dentre os quais cursos médios técnicos e superiores 

tecnólogos e bacharelados. Nessa listagem preliminar, no início de 2009, apenas dois 

eram cursos de bacharelado já em atividade, o da Universidade do Vale do Itajaí – 

UNIVALI, instituição privada de ensino superior de Santa Catarina, e o da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, primeiro Bacharelado público do Brasil, criado 

em 2004 e com atividades iniciadas no primeiro semestre de 2005. Nesse sentido, os 

coordenadores do curso da UFRPE colaboraram com a formação do PPP da 

Gastronomia da UFC, fornecendo o seu próprio PPP como base de referência, embora lá 

não se tratasse exclusivamente de um curso de Gastronomia, mas um curso de 

Bacharelado em Gastronomia e Segurança Alimentar. A coordenação deste curso da 

UFRPE, à época, foi uma unidade intensamente colaboradora, dando o parecer 

favorável à aprovação do projeto de criação do curso da UFC. 

No caso da Gastronomia, esse contexto inspirador do PPP trouxe a missão de 

reconhecer os desafios estruturais iniciais postos diante da gestão, os quais não diziam 

respeito somente ao estabelecimento do equipamento físico, com a instalação de 

cozinhas equipadas e salas de aula próprias para as atividades, mas também pairava 

sobre a necessidade de uma constante aquisição de insumos, mecanismo que somente 

poderia se realizar dentro dos trâmites legais suportados pela Administração Pública. 

Compartilhando das dificuldades dos colegas da UFRPE, a experiência da UFC passa 

adentrar esse mundo acadêmico gastronômico de modo mais consciente, envolvendo-se 

com questões primordiais inadiáveis: 

Como constituir um curso que tem uma demanda de insumos e um processo 
que exige uma compra diária, quando, na verdade, a universidade passa por 
um planejamento de compra a cada três meses, a cada oito meses? Como 
fazer com que essa máquina pública funcione nessa estrutura? [Gestor ICA, 
2013]. 

O curso de Gastronomia exige um fluxo de insumos o qual a universidade 
pública não está preparada. Por exemplo, você vê um curso de uma 
universidade privada: eles atendem à demanda com agilidade. Um produto 
que tem 15 dias de validade, 15 dias depois está 
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sendo reposto. Na Universidade Federal isso é difícil, porque tudo é objeto de 
licitação. Então esse é um desafio também pra esfera administrativa e a 
principal fonte de reclamação dos estudantes do curso. Soluções estão 
chegando, soluções que espero que sejam definitivas... foi um grande 
aprendizado. [Gestor PROGRAD, 2013]. 

Além da questão estrutural, havia também a necessidade de encontrar uma 

proposta de curso que proporcionasse a inserção acadêmica de uma área tão recente e 

que, segundo o relato, até então era pouco dotada do rigor acadêmico dentro do referencial 

de tradição de pesquisa das universidades públicas. Além desse comprometimento com a 

pesquisa, era indispensável manter o seu contato com o setor gastronômico e a sociedade. 

Nesse âmbito, lembra Petrini (2009), “ninguém deve se tornar gastrônomo apenas lendo 

livros: é preciso colocar as teorias na prática, ser curioso, ler a realidade com os sentidos 

e ter contato com a diversidade, falando com as pessoas [...]”. (P.15). Nesse sentido, a 

preocupação, em síntese, era a de promover o rigor científico necessário para a inserção 

do bacharelado em Gastronomia na Universidade sem afastá-lo do seu vínculo com o 

mercado e com a diversidade de sujeitos que integram a cadeia da alimentação. Recai no 

docente recém-admitido, portanto, a exigência de se fortificar bases para uma afirmação, 

tanto acadêmica, quanto mercadológica. Os professores, assim, configuram-se como uma 

das mais valiosas pontes para entre os dois mundos:  

Temos que ter um professor reciclado, alguém oxigenando isso. Corremos o 
risco, quando o professor vem pra academia [...], de fazer uma grande 
imersão. [...] Se não tivermos esse olhar pra sociedade, teremos uma 
formação que está à margem. Estaríamos fora... e meramente academicistas. 
Não é a intenção do curso. [Gestor ICA, 2013].

Interessante é verificar, segundo a análise de Chauí (2001), em como as instâncias 

universidade pública e sociedade muitas vezes são relacionadas no discurso acadêmico 

como apartadas. A despeito das ações de extensão, a sociedade quase nunca percebe, por 

ela mesma, os efeitos do que se passa dentro dos muros dos campi. A Universidade, como 

instituição social, não pode assumir para si uma identidade desligada, “extra social e 

política” (CHAUÍ, 2001, p. 35), pois não faz sentido sem uma sociedade que motive suas 

ações. Essa ideia desconstitui uma superficial autossuficiência acadêmica no que diz 

respeito ao domínio de um saber oficial e definitivo, com temas praticamente 

hegemônicos (IDEM, 2001). Deve ser reconhecido como privilégio da academia - e não 
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o contrário – compreender os demais agentes sociais como delegados desse

conhecimento. Consoante Santos (2008), nós “temos finalmente de perguntar pelo papel 

de todo o conhecimento cientifico acumulado no enriquecimento ou no empobrecimento 

prático das nossas vidas, ou seja, pelo contributo positivo ou negativo da ciência para a 

nossa felicidade.” (Pp. 18-19). A dinâmica de produção científica democrática é uma das 

poucas vias capazes de honrar a comida como cultura (MONTANARI, 2008) e como 

signo de identidade, patrimônio compartilhado e celebrado, valorizando aspectos dessas 

práticas que ainda não puderam ser explorados. Nesse sentido, 

A gastronomia surgiu, porque a gente viu a vocação do Ceará. Se tem uma 
coisa, uma veia forte, apesar de não desenvolvida do ponto de vista científico, 
era a gastronomia, a cultura culinária. [...] [Gestor PROGRAD, 2013]. 

A motivação inicial do curso, na contramão da corrente acadêmica, foi exatamente 

essa de unir as atividades da Universidade à sociedade em que ela se insere. Era 

necessário trazer o lado de fora para compartilhar experiências, incluindo outros atores 

da alimentação e do mercado gastronômico. Esse intercâmbio incomum da comunidade 

do Pici com profissionais da área, pesquisadores autônomos e professores de outras 

instituições seria um positivo marco de transgressão sob o aspecto metodológico: inserir 

na lógica formativa uma dimensão imensamente cotidiana e situada. Significa, ainda, 

aplicar o caráter interdisciplinar, aliando a expressão teórica à expressão prática, 

abrigando os dois domínios que a Universidade deve conter.  Nesse sentido, a 

Gastronomia 

É um curso que nos desafia de algumas formas, não apenas porque é novo pra 
universidade, em que os professores contratados vieram todos de outros 
contextos externos. Quase todos os professores são novos, que vieram para o 
curso. Esse é um desafio natural que outros cursos também passam, mas acho 
que o desafio é o de ser um curso integrado à cidade. Ele não tem sentido 
isolado. Não pensamos em um curso onde a universidade, isoladamente, 
preparasse profissionais para o mundo, para o mercado de trabalho. A 
gastronomia coloca a universidade em muitos espaços onde antes ela não 
chegava com facilidade. Tem um papel de relacionamento com a sociedade. 
Não só com a cidade, mas com a sociedade. [Gestor PROGRAD, 2013]. 

Você ter uma base [física] é fundamental, mas é primordial que a gente vá 
para fora da universidade. Quando o curso foi concebido, uma coisa em que 
pensei foi que, atuando prioritariamente à noite – agora à tarde e à noite – 
poderíamos, por exemplo, no período da manhã, propor que suas cozinhas
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fossem utilizadas, pelo contrário, pelo pessoal de fora vindo pra cá. Então eu 
acho que a gente tem que fazer esses dois movimentos. Temos que sair, ao 
mesmo tempo em que podemos trazer. [Gestor ICA, 2013]. 

Uma das especificidades do curso de Gastronomia, na primeira configuração do 

curso, é o caráter diversificado do seu corpo docente. Em razão da urgência de 

corresponder às expectativas desse recém-constituído modelo de bacharelado assumido 

pela UFC, bem como de uma carência de profissionais especificamente da área, tem-se 

professores com formações de nível superior das mais distintas: Ciências Contábeis, 

Direito, Economia Doméstica, Educação, Educação Física, Engenharia de Alimentos, 

Engenharia Química, História, Psicologia, Química, Sociologia, Turismo e, finalmente, 

Gastronomia. Muitos desses docentes atuam como colaboradores, advindos de outras 

unidades e centros da Universidade. A maioria deles, todavia, hoje integra o quadro de 

professores do ICA. Neste momento do curso, boa parte dos docentes teórico-práticos 

acumulam sua formação superior original com uma segunda formação tecnológica em 

Gastronomia, o que assegura dimensões distintas na apreciação desse conhecimento.  

(...) É enriquecedor ter uma equipe tão vasta. (...) Isso dá uma diversidade 
grande. E a gente sabe que a ideia é essa: a de trabalhar em um curso que seja 
multidisciplinar.  

A primeira dificuldade é conciliar o perfil do profissional que a gente quer e o 
profissional que a gente tem. Os primeiros concursos foram muito difíceis 
(...). Havia a obrigação de contratação de doutores, pois a universidade pede 
isso. Então começamos com o nível de doutorado, depois baixou para 
mestrado, depois para graduação. Temos um perfil bem diferenciado dentro 
do curso. Temos professores que já têm essa formação, que já são doutores, 
mas eles são teóricos, responsáveis pelas disciplinas básicas. Nas disciplinas 
práticas é exatamente o contrário: nós temos professores que não têm essa 
formação, mas em compensação têm uma segunda formação na gastronomia, 
o que, infelizmente, não é muito reconhecido do ponto de vista acadêmico. 
Então, quando eles entraram, nós incentivamos: “Olha... vocês já têm a 
formação em gastronomia, agora precisam buscar essa formação acadêmica”. 
E assim tem sido... muitos já estão caminhando na pesquisa. [Gestor ICA, 
2013]. 

Na perspectiva de Santos (2008), “a composição transdisciplinar (...) sugere um 

movimento no sentido da maior personalização do trabalho científico”. (P.79). Esses 

distintos pontos de partida – criando um mosaico bem peculiar de contribuições - trazem 
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horizontes positivos para o seu fortalecimento científico com a previsão de criação de um 

programa de pós-graduação em Gastronomia: 

Na proposta inicial do mestrado [em Gastronomia], já está claro que vamos 
gerar duas linhas de pesquisa: [...] uma de ciência de alimentos [...] e outra na 
área de antropologia, de história e cultura. Isso está claro pelo próprio perfil 
dos professores. [Gestor ICA, 2013]. 

Esse interesse pela pesquisa, neste momento, é um horizonte que nasce não 

unicamente pela previsão de evolução do curso, como também pelas dificuldades de 

reconhecer a Gastronomia como essa área científica polivalente: 

Na verdade, o que acontece é que é tudo muito novo. Nós não temos nenhum 
curso de mestrado no Brasil. O que a gente viu agora no Congresso [1º 
Congresso Internacional de Gastronomia e Ciências de Alimentos - UFC] é 
que todo mundo faz gastronomia e faz pesquisa em gastronomia, mas que 
muitas vezes os órgãos de fomento não querem admitir que aquilo é 
gastronomia. Por quê? “Ah, porque é arte! É arte culinária!”. Não querem 
admitir que também é fazer ciência. Então, é difícil nesse primeiro momento. 
Não ter nenhum programa de pós-graduação é um grande problema. [Gestor 
Gastronomia, 2013]. 

Em se tratando dos discentes, os gestores comentam também as grandes 

expectativas que existiam a respeito da constituição da primeira turma. Dentro das 

pressões de se inaugurar um curso, diversas vezes esse aspecto foi protagonista das 

discussões: como resultado da primeira tentativa, sairiam os primeiros gastrônomos 

bacharéis da UFC, quatro anos depois. Seria também o primeiro grupo de alunos a ser 

testado e, da mesma forma, o primeiro a pôr à prova a estrutura da Universidade e a 

desafiar o corpo docente em sua missão pedagógica: 

Existia uma expectativa - e era uma expectativa muito mais do ponto de vista 
da experiência que eu vi da UFRPE. Disseram-me: “Olha, a primeira turma 
vem muito pesada, porque ela vem diversificada...”. Então esperava isso. Mas 
eu vi que, na verdade, a primeira turma veio muito mais pesada do que eu 
pensava! [Risos] No sentido de que dar aula para uma turma tão heterogênea 
é um desafio muito grande. Na primeira turma, tivemos nutricionistas, 
advogados, historiadores, mas ao mesmo tempo tínhamos alunos jovens e que 
nunca tinham usado um instrumento cortante. Então, como dar aula pra eles?  
Como você faz pra dar uma aula em que o nível não seja tão baixo e que ao 
mesmo tempo não suba tanto que a coisa fique impossível? [Gestor ICA, 
2013]. 
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Finalmente, veio a preocupação de que a Gastronomia constituísse, 

majoritariamente, não uma opção de carreira, mas um hobby - um curso recreativo – ou, 

ainda, uma academia de chefs, incompatível com a proposta de bacharelado. Ademais, 

esse perfil do aluno demasiadamente encantado com o mundo da Gastronomia era uma 

previsão que demandou constante trabalho de esclarecimento por parte da coordenação e 

dos professores: 

Uma das coisas que a gente sempre deixa claro para os alunos - e que também 
está claro no projeto - é que eles não vão se formar chefs de cozinha. Eles têm 
uma formação básica pra atuar na cozinha e com os anos de curso eles podem 
até se formar um chef, mas o curso não garante isso e nem prepara só essa 
função. A gente tenta que o curso não seja só uma fonte de mão de obra pra 
cozinha, mas que os alunos também possam tornar-se pesquisadores. [...] 
Percebe-se, com os alunos que tão se formando, que estão procurando 
também a pesquisa. Então a gente quer que eles tenham essa habilidade. 
[Gestor Gastronomia, 2013]. 

Outro ponto diz respeito à repercussão da implantação da maioria dos cursos de 

bacharelado do Brasil em universidades públicas nordestinas - Pernambuco, Ceará, Bahia 

e agora Paraíba, que instalou sua primeira turma no segundo semestre de 2013. Um curso 

de Gastronomia, além de exigir soluções atípicas da administração, representa um grande 

investimento pecuniário, mobilizando tanto recursos públicos quanto particulares. Para a 

Universidade, prova-se como um curso que demanda o constante aporte não apenas de 

insumos, mas também com a aquisição de livros e manuais especializados, equipamentos 

de cozinha – geladeiras, fogões, fornos combinados, batedeiras industriais etc. - e uma 

grande gama de utensílios, enfim, de todo um aparato estrutural específico, relativamente 

caro, com grande rotatividade e alta depreciação. Do aluno, exigem-se despesas com 

utensílios individuais, uniformes e sapatos que respeitem a segurança no ambiente de 

trabalho (Equipamento de Proteção Individual - EPI), além de uma bibliografia não 

menos dispendiosa. Ainda assim, investir em um curso com essas especificidades 

demonstra que a Universidade consegue enxergar, nessa área de estudo, um terreno pouco 

explorado, mas cheio de possibilidades. Como relacionou o gestor, 

A gastronomia é uma fronteira do ponto de vista do conhecimento. Uma área 
que tem ainda que ser desbravada. Ao mesmo tempo em que seduz, ela 
assusta, porque é todo um caminhar que se precisa romper. (...) A gente 
conhece a lua, mas não conhece o processo de fritar um ovo. [Gestor ICA, 
2013]. 
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Mediante esse investimento de recursos, todavia, a Universidade traz para o 

público em geral, notadamente aos alunos de estratos sociais menos favorecidos, a 

possibilidade de ingressar em um curso de acesso limitado no setor privado: 

Não é um curso barato. É extremamente caro. É um curso que, por exemplo, 
numa região como a nossa, tem alunos que jamais teriam condições de fazer. 
Eu vejo que as instituições públicas têm esse papel. [Gestor ICA, 2013]. 

Ademais, um dos aspectos mais marcantes trazidos pela implantação do curso na 

UFC, segundo o relato dos gestores, é a realização de uma função social da Gastronomia. 

Segundo o gestor do curso, a primeira tarefa da Universidade é o de divulgação da 

Gastronomia como prática científica, apresentando esse gastrônomo-cientista ao 

cozinheiro em atividade, alimentando colaborações e inovações: 

A Universidade tem que se aproximar desses chefs também, desses 
pesquisadores que não tiveram essa formação, mas foram buscá-la no mundo. 
A Professora Paulina Mata, que esteve aqui [no 1º Congresso Internacional de 
Gastronomia e Ciência de Alimentos], por exemplo. Veja como ela é 
respeitada pelos restaurantes da Europa! Todos que vão fazer alguma coisa 
diferente lá, trabalhar com gastronomia molecular, vão consultá-la. Acho que 
tá faltando isso aqui. Muita gente, mesmo em Fortaleza, não sabe que aqui se 
faz gastronomia ou mesmo o que é um curso de gastronomia, Então essa 
divulgação é importante. Os alunos de Publicidade, agora, vão fazer uma 
proposta de divulgação do curso.  É importante fazer essas parcerias. Tem 
que se divulgar, não pra vender o curso, pra angariar mais alunos, como é na 
iniciativa privada, mas para fortalecer essas parcerias, pra dar esse retorno pra 
sociedade. [Gestor Gastronomia, 2013]. 

Além da aproximação com os setores gastronômicos existentes e de alimentar o 

potencial turístico gastronômico do Estado, tem-se ainda a possibilidade de sanar 

omissões no criticado campo da Gastronomia hospitalar, colaborando, junto aos 

nutricionistas e médicos, para encontrar uma unidade entre saúde e prazer; de atuar no 

âmbito de políticas públicas de alimentação escolar e de sustentabilidade, buscando um 

acesso e a consciência de seu caráter pedagógico, isto é, expandindo seu papel corrente 

de satisfação nutricional, meramente prescritivo, para alcançar crianças e adolescentes de 

modo mais profundo; de realizar incríveis conexões com a comida de rua (a tapioca, o 
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caldo-de-cana, o pastel,  o cuscuz, a chegadinha7 etc.), ressignificando a sua presença no 

cotidiano urbano; na educação alimentar de adultos, ainda que a longo prazo, trabalhando 

para uma harmonização de hábitos saudáveis, dando ênfase à aplicação de alimentos 

orgânicos, dentre outras ações: 

Cada vez mais eu vejo que estamos caminhando para uma demanda maior de 
gastrônomos. O gastrônomo que esteja preocupado com a Segurança 
Alimentar, com o apelo do alimento orgânico, do alimento que traga um 
benefício para o corpo. Tem também um avanço do Governo Federal em 
relação à questão da merenda escolar. (...)Tudo isso tem que ter uma 
conotação (...), essas ações não podem ser pontuais. [Gestor ICA, 2013]. 

De tantos atos possíveis, finalmente, se exorta o gastrônomo para que aja de forma 

cooperativa, apoiando ações de sustentabilidade socioeconômica e cultural que tragam a 

perspectiva do produtor - seja agricultor, pescador ou demais artesãos da rede da 

alimentação – dando suporte às suas práticas. Em síntese, é o cumprimento de um novo 

ideal de gastrônomo, tão bem descrito por Petrini (2008), para quem 

O gastrônomo, então, poderá começar a falar de compromissos: a necessidade 
de educação contínua, de respeitar os saberes tradicionais e sentir-se um novo 
tipo de indivíduo, o qual chamaremos de “coprodutor”. O gastrônomo 
coprodutor compartilha ideias e saber, além da busca por qualidade, felicidade 
e de uma nova dignidade para os campos e as pessoas que produzem o 
alimento. O gastrônomo compartilha seu ser gastrônomo com outros 
coprodutores, produtores, chefs e com quem quer que esteja envolvido com a 
gastronomia complexa, desmitificando o duplo princípio de duas frases 
emblemáticas: “comer é um ato agrícola” e “produzir deve ser um ato 
gastrônomo”. (P. 10). 

A reflexão de Petrini (2008), ainda que pautada na concepção de um gastrônomo 

formado pelo mundo e não pela academia, é análoga à expectativa dos gestores da 

Gastronomia da UFC. Nessa leitura, a Universidade não tem condição, como meditam 

Moreira e Macedo (2001), dentro de seu domínio de determinados conhecimentos, de 

considerar suas práticas como obras apolíticas, fingindo acreditar que “seus saberes são 

imunes a ideologias ou interesses” e defendendo o status de “neutralidade de suas 

atividades e seus conhecimentos”. (P. 132). A Gastronomia não é neutra, assim como 

7 A chegadinha, alegoria gastronômica e cultural da capital cearense, é um doce vendido nas ruas da capital, 
à base de goma, farinha de trigo, água e açúcar. É comercializada por vendedores ambulantes, os quais as 
anunciam sua chegada inesperada com o tocar de um triângulo. Vide: 
http://www.youtube.com/watch?v=NOGFY_AJUlM 
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todo e qualquer objeto de análise; a intencionalidade é premissa da investigação. Neste 

momento de adaptações, quanto mais o curso da UFC entender sua dimensão política, 

abraçando seu potencial transformador, mais força terá para se afirmar como campo de 

saber acadêmico.  

A defesa de um currículo de Bacharelado em Gastronomia inserido em um 

Instituto de Cultura e Arte, neste contexto, é defesa também de uma posição política pelo 

direito de demarcação da ideia oficial desse objeto. Algumas questões são constantemente 

postas em dúvida: o que faz de especial um bacharel em Gastronomia? Por que não um 

curso tecnológico? Por que quatro anos de investimento universitário para formar 

cozinheiros profissionais? Por que Gastronomia em um Instituto de Cultura e Arte? Nesse 

ínterim, revela-se que a concepção da Gastronomia como ciência e como projeto 

acadêmico passa por outra fundamental: a do ser gastrônomo, a do profissional em 

formação e futuro porta-voz de um saber distinto das demais áreas da alimentação já 

firmadas. Retomando o pensamento de Soares (2012) sobre a questão da ciência culinária 

interpretada da obra de filósofos, tais como Xenofonte, Platão e Aristóteles, nos séculos 

V e IV a. C., a autora assinala que, tal como hoje, “a culinária era uma área que estava na 

moda, um tema de discussão de tal forma actual e transversal [...]” (IDEM, p. 35). Segue 

resumindo seu ensaio, com a ideia de que  

(...) à luz do que esses homens escreveram, a culinária corresponde a uma soma 
de esboços, que recuperamos neste fecho da nossa intervenção: é uma área de 
especialização (chame-se-lhe arte/ciência ou saber empírico e prática 
rotineira); com objectivos próprios: proporcionar a fruição dos prazeres da 
comida; concebida como um processo de ensino/aprendizagem, o que origina 
a formação de profissionais, de origens humildes, mas que granjeiam ou 
reivindicam uma crescente projecção social. (IDEM, p. 46). 

Atualmente, no Brasil, há cinco cursos de bacharelado: além dos cursos 

nordestinos, já mencionados, a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ também 

integra este quadro. Por outro lado, os cursos tecnológicos, primeira modalidade de 

ingresso da Gastronomia no ensino superior, são facilmente encontrados em diversas 

instituições privadas e públicas do País.  Apreciando a causa sem levar qualquer outro 

fato em consideração, não existiriam razões para compreender o embate sério que persiste 

entre as duas modalidades, pois cada uma cumpriria sua respectiva missão curricular, 

seguindo formações com interesses ora coincidentes ora bastante distintos. Segundo 

Young (2000, p.95), 
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As divisões entre o ensino acadêmico e o profissionalizante refletem a função 
social prolongada da divisão entre o trabalho mental e o trabalho manual, e seu 
papel na reprodução de divisões sociais mais amplas. Embora a reforma 
curricular não possa, por si só, realizar mudanças sociais mais amplas, na falta 
de iniciativas econômicas, culturais e políticas de espectro mais vasto, ela é 
uma parte necessária dessas mudanças amplas e pode, pelo menos, levar a 
oportunidades de aprendizado mais abertas, em que as divisões entre mental e 
manual não seja simplesmente reproduzidas.  

Existe, entretanto, uma crítica do ensino tecnológico (ensino profissionalizante de 

nível superior, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB) em 

relação ao bacharelado, que se pauta na ausência de regulamentação deste pelo Ministério 

da Educação - MEC, o qual ainda não definiu formalmente as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para esses cursos. O cinco bacharelados públicos brasileiros, destarte, contêm 

orientações curriculares bem distintas. O gestor discorre sobre duas dessas propostas: 

[...] Vê-se agora que há uma tentativa de uma padronização mínima para que 
sejam feitas as diretrizes curriculares. Tem o curso do Rio [de Janeiro], que a 
gente pode ver que é um curso de Nutrição voltado para a gastronomia. O da 
Bahia, a gente não consegue definir muito qual é o perfil deles... ao invés de 
trabalhar com disciplinas específicas, como no restante dos cursos que têm 
disciplinas de cozinha oriental ou cozinha francesa, lá eles trabalham grupos 
de alimentos, muito mais parecido com o que se trabalha na nutrição 
também... [Gestor Gastronomia, 2013]. 

Além disso, como a profissão de tecnólogo em Gastronomia já consta na 

Classificação Brasileira de Ocupações – CBO8, lista de ofícios reconhecidos no Brasil, 

essa modalidade busca negação do bacharelado como categoria profissional relevante. 

Isso demonstra a tensão política no interior do campo que ora se reconfigura com 

procedência no movimento proveniente da emergência de um saber propriamente 

acadêmico. Dessa forma, pregam, em sua maioria, pela dispensabilidade dessa nova 

modalidade dos cursos de Gastronomia, pois se sentem ameaçados em suas posições até 

então estáveis de detentores singulares desse saber gastronômico. Segundos os gestores 

da UFC, 

8“A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída por portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro 
de 2002, tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios 
junto aos registros administrativos e domiciliares. Os efeitos de uniformização pretendida pela 
Classificação Brasileira de Ocupações são de ordem administrativa e não se estendem as relações de 
trabalho. Já a regulamentação da profissão, diferentemente da CBO, é realizada por meio de lei, cuja 
apreciação é feita pelo Congresso Nacional, por meio de seus Deputados e Senadores, e levada à sanção do 
Presidente da República”. Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf 
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A gastronomia da UFC enfrenta preconceitos: [...] não dentro do Estado, mas 
nas discussões Brasil afora, não se entende a necessidade de se ter um 
bacharelado. [...] [Gestor ICA, 2013]. 

Há uma disputa entre essa questão de tecnólogo e bacharelado. [...] Dizem: 
“Ah, mas o curso é muito longo!”. [...] A gente acaba se envolvendo muito 
com os cursos das universidades privadas. Há uma disputa de mercado pelo 
alunato. [...] Querem receber mais gente, os tecnólogos, com a vantagem de 
que oferecem o mesmo em menos tempo de estudo... querem equiparar o 
currículo ao bacharelado... [...] A gente vê que são formações distintas. Isso é 
muito claro, mas eles querem que não seja. [...] A questão não é só de carga 
horária! No bacharelado, um dos objetivos também é de que esse aluno se 
aproprie da pesquisa. [...] Aí agora entrando já nas discussões públicas com 
os tecnólogos: “Não, mas a gente faz pesquisa!”. Pode até fazer pesquisa, mas 
o tempo que um aluno tem, de dois anos de curso, ele não consegue se 
apropriar de uma pesquisa. [...] Não dá tempo! Ele pode até fazer, mas não é 
o foco. O foco dele é a parte mais prática... ir pra cozinha. O tecnólogo é a 
prática. [Gestor Gastronomia, 2013]. 

Necessário é, desde já, ciente do fortalecimento dos cursos de bacharelado no 

Brasil, desenvolver um referencial que possibilite e divulgue uma compreensão holística. 

O ponto de vista curricular, base formal para existência de programas acadêmicos, 

encontra fundamento no encontro de searas diversas, além de se firmar como um 

instrumento valioso de observação para adentrar o pensamento de algumas instituições 

públicas de ensino superior a respeito da recondução do termo Gastronomia. Consoante 

Bourdieu, “o pré-construído está em toda parte”. (1989, p. 34). Esses preconceitos, do 

qual é preciso se desprender, habita os cenários mais improváveis, inclusive o da própria 

Universidade Pública, que, refém de sua estética acadêmica formal, revela dificuldades 

em enxergar na assimetria e no desconforto da Gastronomia os caminhos necessários de 

um campo em formação. O primeiro grande desafio é compreender o nascimento de um 

estudo transdisciplinar, contendo em si a Nutrição, a Química Culinária, a Antropologia 

da Alimentação, a História da Alimentação e a Técnica Culinária propriamente dita, 

dentre outras, em novas configurações. Essas áreas já radicadas são as mesmas que 

disputam entre si o domínio sobre a definição do espírito dessa Ciência gastronômica.  

Nesse panorama, é notória a imensa influência da Nutrição e da Nutrologia no 

campo acadêmico. Os estudos sobre alimentação no Brasil, desde a década de 1930, como 

bem lembra Bezerra (2012), começaram pela abordagem nutricional, a qual tomou força 

por via das políticas públicas federais, e tinha como porta-vozes os profissionais da 

Medicina. Esses médicos, nesse ofício, denominavam-se nutrólogos e representavam a 
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classe profissional que detinha maior prestígio social. Desde então, a Nutrologia e a 

Nutrição trilham a luta para se tornarem disciplinas autônomas. Hoje, imensamente 

operante no campo da alimentação, prezando pelo seu caráter prescritivo, veem a 

Gastronomia como área de influência e de potencial concorrência. Nesse sentido, versa o 

gestor que 

Tem disputa [entre os cursos]. E agora, para montar tanto as diretrizes, quanto 
para especificar as áreas de atuação do gastrônomo, foi chamado o pessoal da 
Nutrição para dizer onde que o gastrônomo iria atuar! Claro que eles iam 
livrar as áreas que a Nutrição domina! (...) E eu acho que a gastronomia só foi 
criada aqui [na universidade], porque não tinha um curso de nutrição! [Gestor 
Gastronomia, 2013]. 

De fato, o discurso do gestor é respaldado pela realidade de alguns novos 

bacharelados do Brasil: naquelas universidades públicas em que houve, previamente, a 

implantação do curso de Nutrição, percebe-se claramente o enfoque dado aos cursos de 

Gastronomia, os quais, inscritos nos centros de Nutrição, formalizam-se 

fundamentalmente como estudo da área da saúde.  

Todas essas tensões convergem, necessariamente, para a regulamentação da 

profissão de gastrônomo. Esses polos de oposição ao bacharelado em Gastronomia, tais 

como o bacharelado em Nutrição e os cursos de graduação tecnológica, tentam absorver 

o teor dessa futura definição. Por um lado, como era natural de se esperar, a Nutrição não

quer encontrar áreas de convergência nas competências do gastrônomo; o tecnólogo, por 

sua vez, não quer ver seu intento profissionalizante subestimado pela proposta holística 

do bacharelado, que, precisamente, é a seara que busca dar as bases para a ampliação 

dessa atividade. Dessa forma, vê-se a posição positiva do gestor acerca do potencial de 

afirmação de uma identidade do bacharelado, por meio da profissionalização do 

gastrônomo, garantida, sobretudo, pela ação das universidades públicas federais em 

atividade: 

Está tramitando essa regulamentação [da profissão de gastrônomo]. 
Obviamente, é tudo muito novo... mas acho que vai ser influenciada. Há toda 
uma pressão das universidades públicas federais. Acho que isso vai dar uma 
mudança no projeto original. [Gestor Gastronomia, 2013].
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Esse conflito entre os sujeitos que representam diversas instituições brasileiras 

confunde o rumo das decisões acerca das possíveis dimensões assumidas pela 

Gastronomia. Nessa polaridade entre “Ciências da Saúde” versus “Ciências Sociais”, 

forma-se um espaço onde muitas outras instituições e classes profissionais competem por 

uma posição hegemônica. 

2.3 Projeto Político-Pedagógico: apresentando os itinerários curriculares da 

Gastronomia do ICA 

A visão de Brillat-Savarin, expressa já no século XVIII, muito convém para 

apresentar a realização do Instituto de Cultura e Arte e do curso de bacharelado em 

Gastronomia da UFC. Para o autor, “um gastrônomo rico e zeloso realizará em sua casa 

encontros periódicos, onde os pesquisadores teóricos se reunirão aos artistas para discutir 

e aprofundar as diversas partes da ciência alimentar” (1999, p.61).  O ICA, na síntese de 

seus elementos norteadores, funda-se como essa grande casa onde cozinheiros e artistas 

hão de se unir a pesquisadores de outras áreas correlatas, sempre no intuito de explorar 

essa nova geração do estudo da alimentação. A feliz e coincidente afirmação do autor 

antecipou questões aplicáveis à realidade da UFC, cujo bacharelado em Gastronomia é o 

único brasileiro inserido em um centro de cultura e arte e, dessa forma, segundo a gestão 

do ICA, “muito mais do que com uma formação específica, esse aluno tem que sair com 

uma formação ICA... com uma visão de cultura e de arte”. [Gestor ICA, 2013].  

Durante os quatro anos do bacharelado, os princípios norteadores do curso partem 

da concepção da Gastronomia como um objeto cultural e, ao mesmo tempo, um 

instrumento dessa cultura. Essa perspectiva serve para a satisfação de habilidades e 

competências listadas no Projeto Político-Pedagógico, que o aluno deverá desenvolver, 

quais sejam: competências artístico-cultural, científica, profissionalizante e 

empreendedora. 

A primeira competência, a artístico-cultural, compreende o fenômeno da 

alimentação como patrimônio imaterial dos povos (PPP/GASTRONOMIA/UFC, 2012). 

A Gastronomia, como manifestação de identidades, alberga não somente um conjunto de 

métodos e práticas tecnológicas específicas, mas também a estética e a história de seus 

produtos. A comida, dessa forma, é o resultado de manejos particulares, ora fundando 

tradições, ora rompendo com outras diante da necessidade adaptativa da humanidade. 
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Explorando a cozinha dos povos com suas técnicas e produtos, proposta presente neste 

currículo, realiza-se também um papel de propagação cultural. Pacífico é o ponto de vista 

cultural, mas, no quesito arte, isoladamente, os próprios gestores confessam a dificuldade 

de sua inserção no bacharelado: 

A gastronomia ainda está um pouco aquém na arte, mas na cultura ela está 
completamente inserida. [Gestor ICA, 2013]. 

Todos ficam muito interessados quando veem que o curso está num Instituto 
de Cultura e Arte. Dizem: “Ah, vamos ver o que tem de diferente aqui!” Na 
verdade, nas reuniões que fizemos com os coordenadores, todo mundo achou 
interessante o curso ficar dentro da cultura. Não sei se tanto em relação à 
arte... [...] isso a gente ainda vai ter que amadurecer muito ainda. [Gestor 
Gastronomia, 2013]. 

Quando se atrela o ofício culinário dentro da apreciação cultural, todavia, fica fácil 

vislumbrar o comprometimento estético que envolve as expressões gastronômicas. As 

próprias culturas, ainda que silenciosamente, deliberam esteticamente: o alto consumo de 

vegetais pode influenciar na composição de cores de um prato, da mesma forma que o 

tipo de cozimento típico de um povo vai repercutir na textura da preparação. Dessa forma, 

em uma leitura integrada, admissão dessa integração artística-cultural é uma opção 

bastante razoável. Com efeito, Santos (2005), ao estudar a obra Um banquete de palavras, 

de Jean-François Revel (1996), relata que 

[...] o autor persegue as duas faces da gastronomia – a popular e a erudita – e 
revela que as grandes fontes da história da sensibilidade gastronômica são a 
literatura e a arte. Nesse sentido, para Revel, a cozinha é arte desde que se 
considere a representação dos sabores. A cozinha, para o autor, é o universo 
onde convivem intuição, sensibilidade, imaginação e criatividade, permitindo 
múltiplas dimensões e integrações. (2005, p. 14) 

Transpondo os enigmas externos, trazidos pela cultura, deve-se compreender 

também os mistérios da composição dos alimentos, suas características e processos. 

Dessa forma, a essencial competência científica do curso promove um relacionamento 

equilibrado: Ciências Humanas, Sociais e Naturais coexistem democraticamente, 

realizando um cruzamento que vê a alimentação em toda sua complexidade. Assim é que, 

por exemplo, a História, a Sociologia e a Antropologia da Alimentação convivem com a 

Bioquímica de Alimentos, a Química Culinária e a Microbiologia de alimentos.  
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Nesse sentido, a teoria, em seu papel científico-cultural, alcança a prática dentro 

da competência profissionalizante que, por sua vez, se empenha no desenvolvimento do 

cozinheiro, com a disposição de um curso básico de cozinha para a apropriação de 

habilidades e técnicas culinárias. Esse relacionamento teórico-prático, ou seja, o encontro, 

na expressão de Santos (2008), entre “o saber dizer e o saber fazer” (P.16), constitui-se 

um dos grandes desafios no desenvolvimento curricular da Gastronomia. É difícil 

encontrar um equilíbrio nessa cisão e se busca, como desafio docente, o respeito 

metodológico entre essas duas instâncias, as quais são separadas pela academia por 

motivos sobretudo didáticos. A teoria científica, nesse ínterim, concentra o medo de se 

ver apartada do ato culinário, como se não integrasse, inclusive, o conteúdo de estudos 

gastronômicos. Nesse contexto, antecipa-se o relato de um docente: 

Na semana passada, teve uma coisa muito discrepante dentro da sala-de-aula. 
Estou dividindo uma disciplina com outro docente que é chef de cozinha. Em 
um momento, estava concluindo a fala e o colega diz: “Mais alguma coisa, 
professor?”. Disse que não, ao que me responde: “agora vou falar a minha 
parte, que é a da gastronomia”. E eu estava falando de quê? Quer dizer que 
aquilo que estava falando não era gastronomia? [Risos!] As pessoas falam às 
vezes sem perceber. O que me preocupa é o aluno um dia pensar que o que 
estou falando não é gastronomia. [Docente Teórico A, 2013]. 

Bourdieu (1989), assim, já falava que “o ensino de um ofício ou, para dizer como 

Durkheim, de uma ‘arte’, entendido como ‘prática pura sem teoria’, exige uma pedagogia 

que não é de forma alguma a que convém ao ensino dos saberes”. (P. 22). Em oposição 

a essa constatação, o curso deve atentar para essa índole oficiosa, situando-a dentro de 

seu fundamento real. A questão sobre a teoria e prática, vivida por professores e alunos, 

será ampliada nos capítulos seguintes. 

Essas disciplinas teórico-práticas, desenvolvidas no ciclo básico do curso (o 

primeiro ano dos quatro de formação), portanto, situam o aluno para esse novo contexto 

da cozinha como cenário de ações planejadas. Na medida em que a aprendizagem vai 

evoluindo, os conhecimentos técnicos vão se fortalecendo, possibilitando o resgate 

daquela aproximação cultural.  Com a apresentação das cozinhas específicas, outras 

técnicas particulares são assumidas nessa trajetória: diante de uma cozinha brasileira e 

regional, por exemplo, tem-se a compreensão de que não se faz necessária a rigidez no 

padrão dos cortes, tendo em vista a rusticidade característica; migrando para a cozinha 
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italiana, por sua vez, afirma-se a necessidade de se construir uma forte base de sabor, 

ciente de que, naquela cultura gastronômica, explora-se maximamente a qualidade de 

produtos e ingredientes da região. Essas nuanças, aduzidas do PPP, comprovam o 

comprometimento da técnica com a cultura na qual ela se aplica. Assim que “na 

concepção do curso, as disciplinas práticas foram montadas em função da cultura... (...) 

cozinha asiática, cozinha europeia... todas são realizadas tendo como base essa questão 

da cultura. (...)”. [Gestor ICA, 2013]. 

A última dimensão, denominada competência empreendedora, visa a garantir 

bases para que o futuro profissional, optando pela imersão no mercado gastronômico, 

tenha condições de administrar seu ambiente de trabalho. A carreira de cozinheiro, 

culminando no cargo de chef, é apoiada por essas ferramentas. Consolidando os demais 

aspectos de sua formação (caráter artístico-cultural e técnico-profissionalizante), dá 

subsídios para uma ação consciente dentro dessa seara, admitindo novas possibilidades 

de carreira, tais como a de consultor independente para padronização de serviços de 

alimentação, para o equilíbrio de custos, para planejamento de cardápios e, propriamente, 

para a criação de negócios.  

Os objetivos do curso contêm a síntese dessa trajetória. Nesse sentido, o PPP 

define como seu objetivo geral “formar Bacharéis em Gastronomia com condições de 

exercer a atividade profissional em diferentes setores e segmentos sociais, públicos e 

privados” (PPP/GASTRONOMIA/UFC, 2012, p. 10). Como objetivos específicos, por 

sua vez, 

- Possibilitar ao graduando obter informações técnico-científicas 
necessárias para a sua formação em gastronomia;  
- Formar profissionais capazes de compreender que a gastronomia é uma 
área do conhecimento que envolve saberes científico e artístico;  - Fornecer 
noções de empreendedorismo para que ele seja capaz de atuar em seu 
ambiente de trabalho, considerando os aspectos financeiros, 
administrativos e organizacionais;  
- Possibilitar que o graduando tenha um conhecimento das técnicas 
alimentares e de seu manuseio, de forma que sua atuação seja 
diferenciada, tendo preocupação com o conhecimento das 
necessidades regionais;  
- Desenvolver habilidades em conhecimentos práticos referentes às 
técnicas culinárias de forma criativa e proativa na sua atuação;  
- Desenvolver habilidades em comunicação e no desenvolvimento de 
trabalho em equipe;  
- Atuar de forma ética procurando minimizar o desperdício e os 
resíduos gerados, procurando minimizar os impactos gerados na sua 
atuação.  (PPP/GASTRONOMIA/UFC, 2012, p. 10).  
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Constata-se que o PPP, quando expõe o perfil desse profissional e quando indica 

as suas áreas de atuação, entretanto, deixa de reforçar seu caráter de valorização cultural 

e de sua democratização científica, tão presentes em seus objetivos. Segundo a prescrição 

do PPP – o qual se afirma como a formalização do ânimo do curso - os objetivos 

formativos parecem muito maiores e integradores do que as possibilidades de ação desse 

profissional. As áreas de atuação alistadas, dessa feita, são: 

-Administração, gerência e operação de diferentes setores 
relacionados com alimentos e bebidas;  
-Atuação em locais destinados à transmissão do conhecimento prático, dos 
procedimentos administrativos, mercadológicos, de segurança e higiene e de 
culinária;  
- Áreas afins à área de gastronomia, que demande a presença deste 
profissional;  
- Locais onde avaliações, consultorias, perícias sejam pertinentes a sua 
área de atuação;  
- Centros de pesquisas ou qualquer ambiente que possibilite o 
desenvolvimento de estudos relacionados com as constantes 
inovações geradas pelas indústrias de alimentos e bebidas. 
(PPP/GASTRONOMIA/UFC, 2012, p. 12). 

Em seu esforço de implementar a Gastronomia do ICA como proposta inovadora, 

o PPP deveria apresentar, no horizonte de sua perspectiva profissional, opções que se

alinhem a esse interesse acadêmico latente, harmonizando-se com o próprio discurso dos 

gestores, o qual insere o gastrônomo no planejamento e execução de políticas públicas; 

na pesquisa acadêmica de cunho cultural, cumprindo muito mais do que seu convencional 

papel de Ciência de Alimentos; na mobilização e atualização de profissionais do mercado 

informal etc. É certo que o mercado ainda não enxerga determinados papéis na ação desse 

profissional, mas, ainda que se tome a descrição dessas ações como um rol meramente 

exemplificativo, faz-se necessária uma posição mais firme no que diz respeito à 

disposição desse gastrônomo no mercado de trabalho. O Projeto Político-Pedagógico, 

como documento detentor de um poder simbólico, deve reforçar o potencial 

transformador desse profissional, abrindo portas para outras compreensões sobre sua 

atuação. Segundo a lógica de Charlot (2004), deve-se superar a concepção 

suficientemente técnica de um PPP, fazendo operar uma representação de um ideal, de 

um valor ético e político do Instituto, a qual regula sua relação no mundo social e 

acadêmico. 
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Expostos os princípios norteadores e esse contexto profissional, tem-se que o 

vigente Projeto Político-Pedagógico da Gastronomia, atualizado em maio de 2012, 

compreende o mesmo espírito da primeira versão de 2009. As mudanças se dão, por sua 

vez, em função de equívocos técnicos, flexibilizando também o aspecto disciplinar para 

atender melhor a demanda desses níveis de conhecimento. Segundo o PPP do curso, 

Com a reformulação do projeto pedagógico, o curso se torna mais flexível, 
adaptado às novas realidades, mas continuará tendo disciplinas voltadas 
prioritariamente para a área da ciência dos alimentos, cultura, arte, 
administração e gastronomia, além de contemplar também as questões 
regional, ambiental e de mercado. (PPP/GASTRONOMIA/UFC, 2012, p. 8).  

Essas modificações passam, principalmente, pela redefinição de cargas horárias, 

que, por sua vez, reordena as disciplinas obrigatórias, reduzindo a estrutura de disciplinas 

fixas e ampliando o quadro de optativas e de livres. O turno do curso, inicialmente 

noturno, passa a ser vespertino e noturno, exigência que atende tanto à demanda de 

estágio como a necessidade de criação de disciplinas complementares à formação 

inicialmente planejada. Essa condição também teve o fito de repartir as turmas para uma 

melhor execução das aulas práticas. 

O curso foi criado à noite, porque era uma sugestão, uma recomendação, na 
época, do REUNI. Pensou-se que a gastronomia fosse um curso para se 
trabalhar à noite, mas, quando começaram as disciplinas de estágio, 
começamos a perceber que os estágios do curso de gastronomia são 
majoritariamente à noite. Então esses alunos tinham dificuldade de estagiar.  
Hoje em dia a gente consegue manter os dois turnos. A gente também 
enxugou o curso um pouco. Tínhamos muitas disciplinas com sobreposição 
de assuntos, então algumas foram retiradas. Demos também uma liberdade 
maior para o aluno fazer disciplinas de outros cursos. Agora, cursa disciplinas 
da Engenharia de Alimentos, quando ele acha que é necessário... lá na 
Economia Doméstica também. Essas já estão no projeto como optativas. 
Além disso aumentou a carga horária das livres. [Gestor Gastronomia, 2013]. 

Segue, destarte, o quadro vigente da organização das disciplinas obrigatórias do 

curso de Bacharelado em Gastronomia da UFC, por semestre em curso, com a respectiva 

carga horária: 
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Tabela 1: Componentes curriculares do Bacharelado em Gastronomia da UFC divididas 

por semestre de curso. 

Fonte: Projeto Político-Pedagógico do Bacharelado em Gastronomia da UFC, 2012, p.30. 

Nessa previsão curricular, incluem-se e listam-se como optativas disciplinas de 

outros cursos, oferecendo oportunidades para que aluno se apodere de seu itinerário 

formativo. Nesse mesmo sentido, explica o gestor que 
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[...] O Projeto Pedagógico foi bem alterado. Tínhamos um problema dentro da 
estrutura do Projeto Pedagógico, problemas técnicos, alguns erros de carga 
horária. Também mudamos alguns aspectos das disciplinas, criando outras 
novas. Existia uma proposta, que não tinha sido concretizada inicialmente, de 
criar algumas que passamos a chamar de disciplinas de temas livres. [...] Há 
quase dois anos elas já vêm acontecendo. [Gestor Gastronomia, 2013]. 

O Projeto Político-Pedagógico alterado esclarece acerca dessas disciplinas de 

temas livres (que não se confundem com as disciplinas livres9): 

Há ainda alguns módulos com conteúdo das ementas não determinados 
previamente (Módulo Práticas de Restaurante, Módulo Gastronomia I, Módulo 
Gastronomia II, Módulo Gastronomia III, Módulo de Técnica Gastronômica I, 
Módulo de Técnica Gastronômica II, Módulo de Técnica Gastronômica III) 
disponibilizados à medida que houver oportunidade, em geral, tendo um 
professor responsável pelo módulo, embora parte da carga horária possa ser 
desenvolvida por profissionais da área. Estes módulos poderão ainda ser 
ofertados para os membros da comunidade universitária como sendo uma 
atividade de extensão, possibilitando assim uma interação dos integrantes do 
curso com os demais setores universitários. (PPP/GASTRONOMIA/UFC, 
2012, p.14). 

A inserção dessas disciplinas de temas livres, em versão modular e de caráter 

optativo, muito comuns nos Programas de Pós-Graduação, foi um dos mecanismos 

encontrados, por meio da via oficial, para satisfazer aquela necessidade de trazer a 

contribuição de agentes externos ao curso ou mesmo à Universidade. Representa também 

uma ferramenta útil, destinada ao docente, para combater uma possível cristalização 

curricular, tão nociva à proposta dinâmica do curso. O convencional alistamento de 

disciplinas nominadas e obrigatórias, inventariadas no PPP e previamente ementadas, é 

útil para dar a essência da Gastronomia do ICA; com tal modificação no PPP, isso não 

significa mais dizer que outras áreas não cobertas serão esquecidas ou deixadas à mercê 

de futuras adaptações curriculares. Essas janelas abertas na oferta curricular permitem 

que o curso mantenha, por meio de seus docentes, um olhar atento para a evolução das 

práticas e das tendências gastronômicas, suplementando a formação com a admissão de 

outras perspectivas de mercado e atendendo, ainda, às necessidades circunstanciais dos 

9 As disciplinas livres são aquelas escolhidas fora do elenco específico de disciplinas do curso. Uma vez 
permitido pelo Projeto Político-Pedagógico, “o aluno pode ter acesso a disciplinas de qualquer outro curso, 
desde que autorizado pelo coordenador do seu curso, e devem ser contadas para a integralização curricular”. 
Disponível em:  
http://www.prograd.ufc.br/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=38 

http://www.prograd.ufc.br/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=38
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discentes. Segue-se o quadro geral do currículo da Gastronomia, compreendendo as 

modalidades das disciplinas e as horas exigidas para sua integralização. 

Tabela 2: Modalidades de disciplinas e carga horária de integralização. 

Fonte: Projeto Político-Pedagógico do Bacharelado em Gastronomia da UFC, 2012, p.27. 

Outro aspecto relevante dessa formação, que foi objeto de adaptações, diz respeito 

à delimitação do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, requisito necessário para a 

obtenção do grau de bacharel. Inicialmente, no plano do PPP de 2009, previa-se a 

exigência de duas etapas para a conclusão de curso: a) apresentação de um texto 

monográfico e b) execução de prova prática culinária. Ambas deveriam ser cumpridas no 

último ano de curso: 

O trabalho de conclusão de curso - TCC será dividido em dois semestres. No 
primeiro será elaborado o projeto de pesquisa, que terá a nota atribuída pelo 
professor responsável pela disciplina TCC1 no final do semestre. O TCC2 
constará de duas avaliações, sendo a primeira a realização do projeto de 
pesquisa elaborado no TCC1 em forma de monografia; e a segunda uma 
preparação culinária que será a elaboração de um prato durante um período de 
tempo pré‐estabelecido pela coordenação. (PPP/GASTRONOMIA/UFC, 
2009, p. 23). 
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O PPP vigente, de 2012, decidiu excluir da exigência essa prova prática culinária 

final, mas passa a admitir outras modalidades de trabalho além do monográfico. Dentro 

de uma integração com o ICA, propõe o desenvolvimento de um produto em cinema e 

audiovisual, a produção de artigo científico, livro ou capítulo de livro, os quais serão 

apresentados ao final do semestre: 

O trabalho de conclusão de curso - TCC será dividido em dois semestres. O 
primeiro semestre será a elaboração de um projeto de pesquisa ou de produto 
em cinema e audiovisual, que terá a nota atribuída pelo professor responsável 
pela disciplina TCC1 no final do semestre, variando a nota de 0 a 10. O TCC2 
será a execução do projeto de pesquisa elaborado no TCC1 e apresentação no 
formato de uma monografia ou artigo científico ou livro ou capítulo de livro 
ou produto em cinema e audiovisual que será apresentado ao final do semestre 
a uma banca avaliadora, variando a nota de 0 a 10, que será obtida pela média 
aritmética das notas dos três membros da banca. (PPP/GASTRONOMIA/UFC, 
2012, p. 24). 

Ademais, acompanhando essa tendência de imersão em projetos de arte e cultura, 

as atividades complementares, requisitos também obrigatórios do curso, 

extracurriculares, realizados dentro da universidade ou não, reforçam aquela autonomia 

do aluno no seu caminhar formativo. Podendo ser desenvolvidas desde o início do curso, 

compreendem como atividades válidas, consolidadas pelo Colegiado do curso:  atividades 

de iniciação à docência, à pesquisa e à extensão; atividades artísticas e culturais; 

atividades de participação e organização de eventos; atividades de iniciação profissional 

ou correlatos; produção técnica e científica; vivências ou experiências de realização em 

gastronomia. 

Consoante Young (2000), 

[...] os currículos acadêmicos são produtos das ações das pessoas na história, 
como qualquer outra forma de organização social. Eles não são dados, nem, no 
linguajar de hoje, representam um “padrão-ouro” imutável. Podem, portanto, 
ser modificados. A questão é de intenção e de até que ponto o currículo vigente 
representa uma sociedade futura que podemos endossar o uma sociedade 
passada que queremos mudar. (P. 40). 

Em suma, é relevante asseverar que pensar um Projeto Político-Pedagógico 

ultrapassa a noção simplista de agrupamento de planos de ensino, disciplinas e missões 

assumidas por uma unidade ou curso (VEIGA, 2002). O PPP, dessa forma, não deve ser 

consolidado como um mero documento burocrático para formalizar uma instituição; 

deve, contudo, estar em sintonia com as partes que o realizam, as capacidades e as 

dificuldades estruturais, bem como estar ciente da função social do curso, afinado sua 
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contingência histórica. Segundo Veiga (2002), “o projeto busca um rumo, uma direção. 

É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido 

coletivamente” (P. 2). Essas mudanças no PPP da Gastronomia, portanto, visam a 

atualizar o curso para novas demandas, não se esquivando da urgência das adaptações. 

Dessa forma, sabe-se que novas propostas virão, em virtude do seu inevitável crescimento 

e evolução. 
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3 QUATRO ANOS DE GASTRONOMIA/UFC: RETROSPECTIVA REFLEXIVA 

SOBRE A DOCÊNCIA NO CURSO 

Ensina Quellier (2010) que as palavras “gastronomia” e “gastrônomo”, divulgadas 

na virada do século XIX no poema de Berchoux (1842), tomariam, desde então, o 

significado de “a arte de comer bem” e de “amante da boa comida”, respectivamente. 

Sobre a época, dispõe Lopes (1988, p. 66) que “a característica particular do século XIX 

consiste todavia na divulgação da grande arte culinária: os chefes mais ilustres revelam 

suas invenções numa série de obras destinadas ao grande público”. A Gastronomia, em 

sua instância inicial de Ciência culinária, todavia, segundo Soares (2012), encontra 

precedentes distantes no passado ocidental, inclusive na Grécia Antiga, quando alguns de 

seus filósofos investiam suas reflexões ao pensar o “fazer cozinha” em um sentido mais 

profundo: 

A noção de que as estações do ano influem na qualidade dos peixes poderia 
fazer pensar na necessidade de possuir conhecimentos básicos de astrologia; o 
número de convivas conveniente para um banquete e a disposição, em frente 
de cada um, de uma fina mesa, poderiam requerer conhecimentos de aritmética 
e geometria; no fundo, a obsessão de Arquéstrato pela excelência dos produtos 
usados, bem como as indicações do papel decisivo que sobre ela podem exercer 
os temperos, fariam pensar, também, na consciência que o cozinheiro e 
especialista gastronómico deveriam ter dos benefícios/prejuízos que aqueles 
podem trazer à saúde dos comensais. (SOARES, 2012, pp. 36-37). 

Na realidade brasileira, Gilberto Freyre (1996), em seu Manifesto Regionalista, 

discorreu sobre a necessidade de problematizar o estudo da alimentação: 

A verdade é que não só de espírito vive o homem: vive também do pão - 
inclusive do pão-de-ló, do pão-doce, do bolo que é ainda pão. Não só com os 
problemas de belas artes, de urbanismo, de arquitetura, de higiene, de 
engenharia, de administração deve preocupar-se o regionalista: também com 
os problemas de culinária, de alimentação, de nutrição. (P.6)  

Expõe-se, ainda, o relato de McGee (2011), o qual, comentando os propósitos de 

sua obra Comida & Cozinha: Ciência e Cultura da Culinária, lançada em 1984, conta que 

Há vinte anos, os mundos da ciência e da culinária eram nitidamente 
compartimentados. Num compartimento, havia as ciências fundamentais: a 
física, a química e a biologia, que mergulhavam na natureza profunda da 
matéria da vida. Noutro havia a ciência dos alimentos, ciência aplicada que se 
dedicava antes de tudo a compreender os materiais e processos de manufatura 
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industrial. E, num terceiro, havia o mundo da culinária em pequena escala feita 
em casa e nos restaurantes, um ofício tradicional que nunca chamara atenção 
aos cientistas. (P. 1). 

De fato, todos esses autores e tantos outros que compõem o campo de estudo, 

mesmo com suas convergências e divergências conceituais, parecem concordar com a 

noção de que esse saber específico decorrente da alimentação, que hoje se denomina 

Gastronomia, foi-se fortificando em diferentes momentos ao longo da história. Sobre 

essas manifestações, Bourdieu (2006, p. 88) explica que “não é demais afirmar que a 

história do campo é a história da luta pelo monopólio da imposição das categorias de 

percepção e apreciação legítimas; é a própria luta que faz o campo; é pela luta que ele se 

temporaliza”.  Nessa luta pela categorização sobre o que vem a ser Gastronomia, tensão 

típica da formação de qualquer campo, o interessante é perceber que, na apreciação desse 

conhecimento, as disposições teóricas raramente se anulam: acima de tudo, esses modos 

de pensar distintos se complementam, imprimindo à Gastronomia uma intenção de 

complexidade.  

O modelo de Gastronomia da Universidade Federal do Ceará orienta e vincula as 

práticas docentes como os mais importantes liames entre o currículo e a formação por via 

de seu exercício pedagógico, transferindo aos professores uma parcela do peso político 

impresso no projeto do bacharelado. Embora o projeto anuncie uma pretensão de ciência, 

cultura e arte, são diversas as formas mediante as quais esses agentes compreendem o 

objeto “Gastronomia”. Existe uma negociação tácita acerca da vigência dessas três 

esferas. Os docentes, deste modo, passam e ainda passarão por uma reforma dessas 

concepções ao longo dos anos de trabalho, a qual há de colaborar para a identificação do 

curso.  

Deve-se compreender, de forma preliminar, que os diversos pontos de vista sobre 

esse mesmo objeto Gastronomia partem de expressões pessoais, constantemente 

adaptadas, ora reforçadas e sempre em elaboração. As experiências acadêmicas e 

vivências prévias, sejam elas profissionais, familiares ou demais observadas socialmente, 

vão formando o senso de orientação desse professor. Quando apta a regular suas ações 

individuais de forma bastante profunda, essa direção marcará, indiscutivelmente, sua 

forma de expressão e sua posição no mundo acadêmico e gastronômico. Esse olhar 

orientador, tão importante para compreender as formas de internalização da própria 

missão acadêmica, é uma tradução daquilo que Bourdieu (2011) categorizou como 
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habitus. As afirmações desses agentes, todas elas, são orientadas por essa constituição 

personalíssima. Assim, diferentes motivações profissionais e impressões sobre a 

experiência docente convivem em um mesmo cenário acadêmico. O Projeto do curso, 

dessa feita, passa por uma tradução por via das respectivas transposições didáticas, as 

quais são permeadas por esse habitus docente e contêm distintas formas de se relacionar 

com o mundo da comida. Dessa forma, os agentes deixam transparecer resistências, 

aceitações, adaptações e incorporações em face do código desse novo espaço social – a 

Universidade – e desse novo campo de estudo ainda misterioso, pelo os quais passam a 

pertencer de forma permanente.  

A incorporação de vários sentidos para a Gastronomia dentro da academia 

demonstra uma ação do campo no âmbito do próprio curso. Embora a formação 

acadêmica exija posição político-pedagógica previamente determinada, são os docentes, 

cada qual com sua visão sobre o objeto, que intermediarão a interiorização não somente 

de um, mas de vários estilos e modos de pensar gastronômicos. Segundo Bourdieu (2006, 

p. 89), “em cada instante do tempo, seja qual for o campo de luta (...), os agentes e as

instituições envolvidos no jogo são, ao mesmo tempo, contemporâneos e temporalmente 

discordantes”. Diante dos significados atribuídos à ação do gastrônomo e do magistério 

em Gastronomia, essa diversidade de compreensões, derivada dos habitus, é que, na 

prática, há de garantir também as mais variadas versões e linhas de ação do bacharel 

formado pela UFC.  

O que é a Gastronomia, portanto, é apenas uma das questões cujas respostas 

incluirão múltiplas nuanças. Dentro das compreensões admitidas por esses professores 

entrevistados, no microcosmo do campo que é o curso de Gastronomia da UFC, faz-se 

um paralelo com as questões que habitam discussões mais abrangentes: 

A gastronomia prioriza diversas áreas da ciência. Ela que trabalha com 
alimentos e com o seu processo de transformação; é também arte e aí o 
próprio gastrônomo, como chef, nos empratados, vai mostrar ali a sua obra de 
arte. Ela é cultura, representa um povo e os hábitos de uma população. Trata 
da valorização da relação entre o homem e o alimento. São várias coisas 
envolvidas pela Gastronomia e é isso que vai deixá-la mais instigante. É o 
que a faz hoje ser tão bem instalada e tão na moda. [Docente Teórico B, 
2013]. 

Na representação do docente, alinhada com os preceitos do Projeto Político-

Pedagógico, a Gastronomia recebe a característica de tendência. Essa nova abordagem 
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universitária, que visa a privilegiar formas distintas de apreciação do objeto alimentação, 

encontra divergência de significado também em virtude da expansão do poder simbólico 

da Gastronomia na sociedade. A área de estudo, disposta há pouco como “moda”, emana 

um sinal de autoridade social. Como tendência, majoritariamente associada ao acúmulo 

de capital cultural e simbólico, essa representação social do objeto vai regular o olhar 

orientador das pessoas, de forma que ser aluno e professor do curso de Gastronomia – 

principalmente o professor teórico-prático - imprime automaticamente uma posição de 

prestígio nesses agentes. Há um inegável sentimento, fora da academia, de que eles se 

tornaram pessoas mais interessantes e também relevantes no contexto social: profissionais 

da Ciência de Alimentos passaram a se contagiar com o poder simbólico gastronômico 

desde a admissão da perspectiva midiática e das vivências nesse meio; chefs ganham 

ainda mais reconhecimento, pois, além de sua prévia importância no mercado, garantem 

agora o respaldo acadêmico; os alunos, finalmente, são influenciados por esse conjunto, 

e passarão a ser vistos como a síntese da ação desses agentes, como os proeminentes 

bacharéis em Gastronomia da UFC.  

Algumas pessoas me tratam como se eu fosse uma sumidade! Não faz muito 
sentido! Hoje em dia compreendo que o poder simbólico da gastronomia, pra 
mim, tá referendado também pelo fato de ser professor universitário [...]. 
Ainda assim, acho que o chef, pra sociedade, é maior que o professor. Muito, 
muito mais! Mas aí se você pegar um chef de cozinha, que também é 
professor da Universidade Federal do Ceará e ainda tem atuação em 
comunicação – seja em programa de televisão ou em coluna de jornal –, ele é 
o cara! [Docente Teórico-Prático B, 2013]. 

Em sua proposta científica, o curso traz uma aura de rigidez acadêmica, iniciando 

o retrato desse poder. Em sua expressão artístico-cultural, por sua vez, o público enxerga

nos agentes da Universidade uma representação erudita do estudioso culto, conhecedor, 

apreciador do mundo da comida e, finalmente, a de um bom artista e cozinheiro. Desde 

então, o espírito dessa formação é mistificada e, portanto, mal interpretada. Essa pré-

disposição aumenta a responsabilidade sobre o esclarecimento acerca do alcance do 

bacharelado em Gastronomia, afirmando-se como mais uma tarefa a ser explorada no 

cotidiano dos professores do curso. 

O discurso dos docentes teóricos é amplamente marcado pelo apego à definição 

da Gastronomia como área científica. São orientados, aparentemente, por um habitus 
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acadêmico, oriundo de suas integrações com cursos de pós-graduação e de seus históricos 

em projetos de pesquisa em Engenharia de Alimentos e Nutrição. 

A gastronomia é um universo sobre ciência de alimentos. Não só que envolve 
o elemento alimento, mas é um mundo de informação. Envolve a cultura, as 
questões sociais, as memórias, ou seja, é um pacote bem grande de ciência. 
Melhor dizendo, é uma ciência que envolve a alimentação: é ver o alimento 
relacionado a todos esses aspectos. [Docente Teórico C, 2013]. 

A comida transmuta-se em objeto de estudo em novas ópticas, desmontando as 

distâncias iniciais em relação à Ciência de Alimentos. A cozinha, dessa feita, transforma-

se em um peculiar laboratório, onde as práticas são assumidas com rigor metodológico. 

Os professores teórico-práticos, por sua vez, definem o objeto Gastronomia sob pontos 

de vista distintos, mas todos em torno da alimentação como fenômeno histórico e social, 

ou melhor, em sua dimensão cultural e mercadológica.  

É através da alimentação que a gente vive e aí a gastronomia traz o 
pensamento em torno do alimento e da mesa. Faz a gente refletir sobre saúde 
e prazer. A gastronomia, então, tem ligação com qualidade de vida. É 
entender sobre alimentação, sobre comida, sobre sua produção, desde o 
campo, passando pela cozinha e a mesa, até o seu descarte. [Docente Teórico-
Prático A, 2013]. 

Na realidade, eu a via antes como uma atividade profissional e comercial. 
Depois que entrei na universidade, é que passei a percebê-la como uma 
possibilidade de ciência, de campo de estudo. Eu nem gosto da palavra 
ciência, porque acho que não combina muito gastronomia com ciência. 
Também acho que não é arte. Acho que é cultura. Depois de entrar aqui, 
passei a perceber a gastronomia como um campo de cultura. [Docente 
Teórico – Prático B]. 

A gastronomia pra mim é ciência e arte. Mas quando falo da arte, falo da 
sensibilidade, não é ser artista. É sobre o processo criativo. (...) No início de 
minha vida, a gastronomia sempre foi uma coisa muito distante. Com o passar 
do tempo, foi ficando cada vez mais próxima. Ela se democratizou. Passamos 
a frequentar mais restaurantes e a ter acesso a uma melhor mesa. A 
gastronomia, pra mim, é essa evolução. [Docente Teórico – Prático C]. 

Já disse Fischler (1995) que não há nada mais vital e mais íntimo do que comer. 

O cozinheiro parece viver essa intimidade de forma expandida, assumindo muitos outros 

significados. Para ele, a alimentação vai além de seu caráter fisiológico, prazeroso ou 

identitário. A comida passa a habitar seus gestos e pensamentos e a cozinha, além de 
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espaço doméstico e laboratório universitário, afirma-se como cenário profissional. Esse 

objeto e ambiente de trabalho – a comida e a cozinha – são traduzidos distintamente e 

com base nas diversas e particulares experiências alimentares em família, na repercussão 

ideológica de suas formações iniciais, nas memórias dos exercícios profissionais 

anteriores ou, ainda, no próprio relacionamento com a comida, o qual se foi moldando ao 

longo dos anos. O relato da primeira transcrição, há pouco relacionado, vê a alimentação 

com um propósito de saúde, bem-estar e lazer; o próximo a encara como negócio e, depois 

dessa curta experiência na Universidade, como um universo não propriamente científico, 

mas cultural; o último deles, por sua vez, vê a Gastronomia como um processo social em 

que se verifica a transformação dos modos e lugares do comer. 

As práticas pedagógicas do Bacharelado em Gastronomia, portanto, mediante uma 

observação atenta, vão revelar universos de docentes e discentes. Nesse panorama, 

partilham-se gostos e impressões do mundo e revelam-se particularidades de cada agente, 

professor e aluno, reforçando-as no conjunto, solidificando uma identidade esboçada pela 

proposta curricular e fazendo surgir, assim, novos gostos objetivos e subjetivos dentro do 

grupo, ampliando a experiência do comer. Nessa interação inusitada do gosto como sabor 

e do gosto como saber (MONTANARI, 2008), realiza-se uma indiscutível expansão das 

fronteiras do conhecimento. Ainda que dentro do cenário da sala de aula convencional, 

cada experiência em turma é, além de única do ponto de vista intelectual – como se deve 

esperar de qualquer experiência em sala de aula – uma manifestação marcadamente 

sensorial. 

Com amparo na proposta de uma Gastronomia como interface da Arte, Cultura e 

Ciência, tendência defendida pelo ICA e recente no contexto universitário brasileiro, os 

processos de ensino passaram por declinações, adaptando-se às necessidades e aos 

desafios de uma prática acadêmica atípica. A dificuldade de selecionar professores que 

fossem também profissionais em Gastronomia e que privilegiassem o caráter formal da 

carreira na Universidade, para iniciar a listar os obstáculos, traçou a originalidade dos 

desafios. Como consolidar uma identidade docente diante da contribuição de variados 

profissionais, cientistas e cozinheiros, nenhum deles bacharéis em Gastronomia? Como 

sanar a distância entre o universo científico acadêmico e aquele prescrito na técnica do 

fazer cozinha? É preciso dar contornos a essa Ciência em construção. Ela não encontra 

simetria metodológica em relação àquela prescrita pela tradição da Ciência de Alimentos, 
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pois inova imensamente com sua vocação curricular. Com tais considerações, verifica-se 

a reflexão de Sacristán (1996, p. 39), para quem, 

De fato, todo mundo, quer seja profissional do ensino, quer seja apenas um 
profano espectador, identifica com facilidade que o ensino é um modelo de 
transmissão cultural diferente de qualquer outro modelo ou forma de 
comunicação cultural. Se todos percebemos como evidência este fato, que o 
ensino é uma transmissão muito particular do que é a cultura, obviamente isso 
se deve ao fato de que se trata de um cultura com formato escolar, de acordo 
com as condições institucionais nas quais ela é transmitida. 

Não se expressa, essa mediação, somente como instrumento de promoção e de 

reprodução de uma cultura dominante difusa e onipresente. Forma de transmissão 

cultural, o ensino em Gastronomia agrega o cruzamento de representações sobre duas 

culturas muito particulares: a gastronômica e a acadêmica. No Ceará, esses dois campos 

– Gastronomia e Universidade - passam a se comunicar recentemente, ganhando força

com o bacharelado da UFC. Ante essa realidade do curso, há alguns professores, por um 

lado, representando a cultura gastronômica da qual fazem parte, sendo responsáveis por 

transpô-la à Universidade; de outro, professores que resguardam o caráter científico, 

confortáveis no regime acadêmico. Na prática, essas duas culturas são evidenciadas no 

desenvolvimento metodológico do ensino, na atitude em sala de aula, no discurso docente 

e, a depender do contexto, no próprio papel encarnado pelo professor: ora chef, ora 

pesquisador, ora mentor e ora, inclusive, aprendiz de seus alunos. 

Observando rapidamente essa vaga descrição do docente da Gastronomia da UFC, 

ter-se-iam dois pontos de articulação. Supostamente, aquilo que é singular ao mundo 

gastronômico, sob a égide da experiência – a prática em cozinha como ofício - seria 

campo restrito daqueles docentes teórico-práticos, que integraram ou ainda integram esse 

domínio. Os demais professores, ditos teóricos e aplicados na carreira acadêmica como 

opção profissional primordial, funcionariam, por sua vez, como detentores das 

expectativas científicas da Universidade, alinhados ao contexto institucional e à atividade 

de pesquisa. Essa separação existiria e, segundo alguns relatos, é feita majoritariamente 

pelos próprios alunos: 

Ah, eu acho que eles mesmos dividem [os alunos] entre quem é “professor da 
gastronomia” e quem é “professor que dá aula na gastronomia”. “Ah, porque 
não é chef de cozinha não é professor da gastronomia!”. Tem muito disso 
dentro do curso. Essa divisão também é feita por professores, tanto dos que 
são chefs, quanto dos que não são. [Docente Teórico A, 2013]. 
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Acho que tem mais divisão da parte dos alunos. Às vezes a gente escuta: “ah, 
agora vai ficar bom, porque o professor é um cozinheiro!”. [Docente Teórico-
Prático A, 2013] 

Apesar de os percursos profissionais terem sido traçados de maneiras distintas – e 

de existir essa divisão inicial entre os teóricos e os teóricos - práticos - esses professores 

não podem ser pintados em quadros tão apartados. No momento em que optam pela 

docência, passam a encontrar preocupações e motivações compatíveis entre si.  

Tenho visto o esforço muito grande de todos. Podem até dizer: “Ah, sou da 
Nutrição, da Economia Doméstica, sou da Engenharia de Alimentos, da 
Química”. Mas existem as preocupações comuns: como eu vou trazer o saber 
agora pra comida? Como é que eu vou humanizá-la, como eu vou torná-la 
cultura e arte? Sabe, acho que até pode demorar, isso é até uma questão 
individual, mas vejo as pessoas não se isolando no seu conhecimento. Os 
professores estão buscando, com seu saber e com sua capacidade, trazer essa 
contribuição. [Docente Teórico-Prático A, 2013]. 

Não se pode negar que a coesão entre a prática e teoria, embora difícil de se 

concretizar, sempre foi indispensável e desejada pelos gestores que formaram as bases 

desse curso. Esse encontro traduz, portanto, o nascimento de alguns imperativos: trazer o 

cozinheiro ao cotidiano acadêmico, introduzindo-o às exigências técnicas e formais que 

envolvem a docência no ensino superior, apresentando-o às condições institucionais 

universitárias; inserir o profissional acadêmico na lógica dessa gastronomia 

extremamente física, dinâmica e pautada por signos socioculturais e mercadológicos; 

ressignificar a síntese desse intercâmbio, valorizando as habilidades e competências 

pessoais de cada docente, alimentando outras experiências dentro e fora da Universidade; 

e, finalmente, aproximar seus códigos culturais, amenizando a distância entre eles, de 

forma a consolidar, ao longo dos anos de prática, um habitus acadêmico do professor em 

Gastronomia. Adequando-os à lógica da “gastronomia-bacharelado”, inscrita em seu 

Projeto Político-Pedagógico, esse professor poderá despertar em seus alunos um espírito 

de superação sobre aquele gastrônomo inseguro descrito em Revel (1996). Para o autor, 

O gastrônomo é simultaneamente curioso e desconfiado, investigador e 
medroso, ele explora com pusilanimidade. Busca as sensações novas ao 
mesmo tempo que as teme. Passa a metade do tempo a evocar as satisfações 
passadas e a outra metade a calcular com ceticismo as possibilidades 
vindouras. (P. 177). 
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Ademais, Petrini (2008, pp. 155-156) afirma que 

Se, como se espera, surgirem outros cursos universitários, o campo e o número 
de escolas de pensamento em torno da matéria gastronômica serão ampliados, 
o que exigirá novos professores, estudiosos e formas de consciência. Se a
gastronomia conseguir obter o reconhecimento acadêmico que lhe cabe, não 
será difícil seu ingresso nas escolas, em todos os estágios de uma educação que 
deve prosseguir por toda a vida. Finalmente as pessoas vão parar de considerar 
a única definição de “ciência alimentar” com sua dupla acepção de fisiologia 
da nutrição e de produção industrial. 

Esse entrelaçamento de concepções e de expectativas repercute na realização do 

currículo e do Projeto Político-Pedagógico do curso. Neste capítulo, apresentam-se 

diferentes olhares de seis docentes da Gastronomia da UFC. As discussões envolvem os 

relatos sobre o que é a Gastronomia, acerca da proposta curricular do bacharelado da 

UFC, a questão da identidade docente, a evolução e os desafios da carreira na 

Universidade pública nessa nova área de estudo acadêmico, bem como suas percepções 

sobre o seu discente. Além desse roteiro, desempenha-se uma retrospectiva sobre os 

primeiros quatro anos de prática docente no curso. 

3.1 CHEF, CIENTISTA, APRENDIZ, PESQUISADOR: OS DESAFIOS DO 

PROFESSOR DA GASTRONOMIA 

Em seu poema As conclusões de Aninha, a poetisa e doceira Cora Coralina traz 

uma reflexão pertinente: 

(...) “A quem te pedir um peixe, dá uma vara de pescar!". Pensando bem, não 
só a vara de pescar - também a linhada, o anzol, a chumbada, a isca, apontar 
um poço piscoso e ensinar a paciência do pescador. Você faria isso, 
Leitor? Antes que tudo isso se fizesse, o desvalido não morreria de 
fome? Conclusão: na prática, a teoria é outra. (2001, p. 174). 

A evocação, adaptada ao contexto do curso de Gastronomia, é traduzida da 

seguinte forma: diante da expectativa do aluno em iniciar sua atividade prática, deve o 

professor apenas garantir os instrumentos básicos para que ele desenvolva, por si, sua 

atividade-fim? Ou, além de ofertar tais instrumentos, deve convencê-lo da importância de 

etapas preliminares e dos demais aspectos científicos-culturais para uma inserção mais 
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consciente ao ofício, apresentando guias e apoios fundamentais para aprimorá-lo e 

ressignificá-lo? A autora, com humor, avalia o dilema: “na prática, a teoria é outra”. Não 

se consegue prever abstratamente, portanto, as urgências que vão surgindo no 

desenvolvimento de quaisquer atividades, dentre elas a docência. A vivência impõe uma 

renovação ao plano, isto é, requalifica as abordagens didático-metodológicas, aponta as 

carências cotidianas e faz nascer, para o professor, uma qualidade de adaptação. Passa a 

surgir, portanto, um saber oriundo dessa prática docente. De toda forma, a apreensão 

desse “saber ensinar” é constituída por via de uma série de expectativas:  

(...) dizer que alguém sabe ensinar significa menos dizer que ela possui “em si 
mesmo”, em seu cérebro, em sua memória, em seus “conhecimentos 
anteriores”, um saber no sentido tradicional de uma teoria ou de uma 
representação que implica um certo grau de certeza, do que dizer que sua ação 
pedagógica é conforme a certas normas e a certas expectativas, as quais podem 
ser fixadas por várias instâncias (a instituição, os pares, os alunos, os pais) ou, 
na maioria das vezes, por todas essas instâncias ao mesmo tempo. Isso provoca 
invariavelmente tensões e um conflito de interpretações da definição normativa 
do “saber ensinar”. (TARDIF, 2002, p. 187). 

Essas normas do “bom ensino” rodeiam a prática desses professores, os quais 

incorporam o papel de porta-vozes do currículo oficial. Embora não sejam 

necessariamente os protagonistas primários dessa previsão, eles é que acolhem, na 

prática, o dever de subsunção de uma formação previamente idealizada, incorporando-a 

àquela em andamento. Essa unilateralidade é só aparente:  na mediação entre o oficial e 

o real, os professores iniciam um processo comunicativo, possibilitando uma

reconstituição curricular a partir das experiências com os próprios alunos. 

Os primeiros professores tiveram a experiência marcada por limitações estruturais 

do curso (disputas pela utilização das cozinhas, problemas com a licitação para compra 

de insumos e carência de utensílios e equipamentos), algumas das quais ainda sobrevivem 

como desafios da atual gestão. Foram marcados, ainda, pela pressão de cumprir com a 

promessa formativa que garantiria uma conexão forte entre os eixos científico, artístico-

cultural e técnico. Esses docentes, levando em conta os relatos, muitas vezes não 

conseguem visualizar a realização de todos esses aspectos. As várias interpretações acerca 

dessas dimensões invadem a perspectiva dos modelos metodológicos e didáticos 

aplicados, os quais encontram precedentes em modelos de formação inicial, profissional 

ou no conhecimento acumulado pela experiência da pós-graduação. Antes de perguntar, 
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porém, como esses atores agem como professores, é importante questioná-los sobre o 

porquê de serem professores da Gastronomia. 

A maioria dos docentes do curso tem o bacharelado e/ou a graduação tecnológicas 

como modalidades de suas formações iniciais, sejam eles teóricos ou teórico-práticos. 

Nessas duas modalidades, normalmente, não há preocupação relevante, pelo menos do 

ponto de vista disciplinar, em revelar a docência em sua perspectiva profissional.  

É bom que os professores venham de áreas bem distintas, isso fortalece o 
curso, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe uma carência nos professores. 
Não de didática, em si, mas de metodologia de ensino. (...) A aplicação de 
alguns recursos talvez possa melhorar isso. Tem muita gente, muitos 
professores, que não têm uma vivência universitária. A academia entrou na 
vida deles muito rápido. [Docente Teórico A, 2013]. 

Muitos já vieram com muita experiência profissional e acho que isso é muito 
importante para a gastronomia. (...) Só para um ou outro ainda falta a 
experiência acadêmica, mas acho que com o tempo eles vão incorporar essa 
visão sobre o que é o ensino, não ficar só naquela lógica de produção [na 
cozinha]. [Docente Teórico B, 2013]. 

Na fala de todos os entrevistados, percebe-se, todavia, a relevância de certas 

práticas prévias ou correntes para o desenvolvimento docente, tais como: atividades de 

monitoria e de pesquisa durante suas graduações, algumas experiências anteriores de 

docência em cursos superiores tecnológicos e em cursos de extensão, bem como a própria 

vivência (já exercendo a carreira na UFC) nos programas de pós-graduação, os quais 

ofertam, comumente, a disciplina de Docência do Ensino Superior. A opção pela 

docência na Gastronomia brota, dessa forma, de fontes diversas: para alguns, as 

experiências profissionais no mercado gastronômico nutriram o desejo de trazer essa 

bagagem prática para a academia; para outros, outrora situados no contexto universitário, 

nasceu a vontade de empreender na Gastronomia para revigorar a própria Ciência de 

Alimentos; em outra experiência, o trabalho prévio na universidade, em cargo técnico, 

construiu bases para vislumbrar a docência como carreira profissional; finalmente, citam 

os exemplos de outros professores cozinheiros, os quais fizeram nascer neles - por 

motivos completamente diferentes - o desejo de ensinar: 

Hoje em dia ainda choca o pessoal! Lembro que tinha vaga de 
professor para a Engenharia de Alimentos e todo mundo achando que eu iria
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pra lá de volta. Disse que não, que não queria mais, não! [Risos]. Estou na 
gastronomia e pronto! E agora vejo os alunos que estão lá [na Engenharia de 
Alimentos] [...] trabalhando a gastronomia também. [Docente Teórico A, 
2013]. 

Adoro minha profissão e adoro dar aula. [...] Quando as ciências que 
trabalham alimentos dialogam, fica uma coisa maravilhosa. [...] É sair um 
pouco da minha área e entrar em um mundo novo, aprender com meus alunos 
e meus colegas. [Docente Teórico B, 2013]. 

Já assumia o cargo de técnico em nutrição, mas desde que entrei já tinha em 
mente a ideia de ser docente. [...] Sempre gostei, tem que gostar de ensinar, 
não é pra qualquer um. Na função de técnico, me deram a oportunidade de 
ensinar: em algumas disciplinas tinha uma participação muito boa. Foi muito 
gratificante e contribuiu muito para o meu êxito no concurso. [Docente 
Teórico C, 2013]. 

Apareceu o concurso na universidade e disse: “Ah, é isso!”. Já tinha 
experiência no mercado. Acho que já é natural de mim. Sempre gostei de 
ensinar. [...] Trago muito daqueles que estiveram ao meu redor. Tive a 
contribuição de grandes mestres na minha família, pessoas que estavam perto 
de mim. [...] Você aprende o que é realmente querer cuidar das pessoas. 
Alguém que quer te alimentar de verdade... não é só encher um prato de 
comida. É uma outra forma de ver a coisa toda. [Docente Teórico-Prático A, 
2013]. 

Foi o seguinte, não tenho certeza: quando cheguei lá [na escola de cozinha], 
encontrei um professor americano que me colocou na linha. [...] A cobrança 
que ele fazia para que cada um estudasse me instigou muito. Então, talvez 
tenha observado essa beleza na profissão de professor, de mudança, de 
colaboração. Já saí de lá com essa vontade de dar aula. [Docente Teórico 
Prático B, 2013]. 

Sempre tive vontade de contribuir, de fazer parte da formação de novos 
alunos. Quando fiz o curso de gastronomia, sentia, de alguns professores, com 
os seus toques blanches10, aquele ar de glamour, que acho que não deve 
existir. Por parte dos alunos, até sim. Eles entram com uma certa ansiedade, 
então pode até haver. Mas por parte dos professores, não. A realidade deve 
ser mostrada logo. Foi o que me fez entrar. [Docente Teórico Prático C, 
2013]. 

Embora exista em todos esses professores a satisfação de investir na carreira 

docente, muitos revelam que entrar na Universidade nessas condições, isto é, sem uma 

apropriada formação docente (e essa não é a realidade somente da Gastronomia, mas da 

maioria dos cursos de bacharelado da UFC), dificultaria demais a incorporação do próprio 

cenário acadêmico. Ademais, além de esses primeiros professores – pelo menos sua 

maioria - terem a necessidade de consolidar um saber de experiência docente, também 

10 Do francês, significa “touca branca”. Normalmente, é longa e identifica patente de chef na cozinha. 
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assumiram a função de suporte extraordinário para fundação do bacharelado.  Muitos, em 

função do quadro de servidores ser deveras restrito, tiveram de assumir, nos primeiros 

anos, disciplinas para as quais não tinham prestado concurso ou sequer tinham estudado 

anteriormente. 

A dificuldade primeira é a de estruturar as disciplinas. Estou indo para 
o meu terceiro ano aqui e acho que já dei de 7 a 9 disciplinas diferentes.
É absurdo! Quando falo com professores de qualquer outro curso, eles dizem 
que deram umas 3 disciplinas ou 4. Isso na vida inteira! E a gente deu 5, 7, 8 
disciplinas nesse pouco de tempo! [Docente Teórico-Prático A, 2013]. 

A elaboração profissional acadêmica de muitos desses agentes, portanto, é 

coincidente com a experiência da própria estruturação do curso. Além de a maioria 

“dormir profissionais e pesquisadores e acordar professores” (PIMENTA; ANATASIOU, 

2002, p. 104), todos admitem as emergências de um curso recém-criado. Nesse sentido, 

Carneiro (2010, p. 102) lembra, ainda, de que no exercício da profissão “o docente realiza 

várias atividades para as quais não teve formação alguma. Trata-se de um trabalho 

invisível e pouco valorizado, mas que exige tempo e mobilização de saberes construídos 

na cotidianidade”. Esses agentes, muitos distantes do mundo universitário, assumiram 

tarefas outrora imprevisíveis quando de seu ingresso. Somente no ano de 2013 houve 

admissão de poucos técnicos de laboratório. Assim, aos professores recai o encargo de 

conferir insumos para as aulas nas cozinhas, sob pena de prejudicar o andamento das 

atividades práticas. Além de conferir os produtos, esses docentes são os que treinam os 

fornecedores licitados e os orientam sobre esse abastecimento. Citando outros casos, 

alguns ficam responsáveis por acompanhar as instalações estruturais no prédio do 

Instituto de Cultura e Arte, onde estão sendo construídas as cozinhas e, passando para a 

seara administrativa, devem investir na função de coordenação de curso.  

É assim com qualquer coisa quando começa. Ao mesmo tempo em que se 
precisa se estruturar, tem que se dividir em muitas funções. Tudo cai pra cima 
do corpo de pessoas daquele curso. Às vezes, não tenho tempo nem de 
preparar aula! Tenho que mexer com a parte burocrática, tenho que lidar com 
fornecedor, tenho que catar alimentos. Tudo isso desvia das coisas que eu 
realmente deveria estar fazendo. Chego pelo menos duas horas antes pra 
preparar cada prática. Disseram-me uma vez: “Ah, você poderia dar mais 
aulas!”. Disse não! Se eu quiser dar uma aula boa, tenho que chegar pelo 
menos duas horas antes. [...] Chego cedo para saber o que é que tem, o que 
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está bom, para dividir. Quando tem duas turmas, tenho a preocupação de 
separar os ingredientes antes para que a primeira turma não use as coisas que 
a segunda turma vai utilizar. Não é fácil! Aliás, acho até que é fácil, mas 
exige muito tempo da gente! [Docente Teórico-Prático, A].

Essas funções e responsabilidades intercorrentes somam-se a todas as outras 

previamente conhecidas. Nesse ponto, diante de um despreparo inicial, Carneiro (2010) 

afirma que 

Para o exercício dessa profissão exige-se apenas a formação em pesquisa em 
uma determinada área do conhecimento. Quanto às duas outras funções, ensino 
e extensão, nenhuma exigência é feita no ato de seleção e contratação do 
profissional. Ao iniciar a carreira acadêmica, o professor possui um corpo de 
conhecimento limitado a sua área de atuação, não tendo, portanto, os 
conhecimentos necessários à realização de outras atividades, como a docência, 
por exemplo. (P. 102). 

Foram grandes os esforços para se adaptar aos encargos trazidos pela implantação 

do curso.  Não bastasse a necessidade de enxergar todas as dimensões curriculares 

trazidas pelo Projeto Político-Pedagógico (novas para a Universidade e para todos esses 

agentes), apesar da grande lacuna na formação docente, os professores são demandados 

a sanar as demais exigências da carreira acadêmica:  devem corresponder à expectativa 

formal da titulação doutoral, como também devem respeitar a demanda universal de 

produtividade revelada pela tríade da pesquisa-ensino-extensão, essencial para a 

progressão na carreira. Sobre a admissão de professores na Universidade pública 

brasileira, segue a crítica de Chauí (2001, p. 191): 

[...] O recrutamento de professores é feito sem levar em consideração se 
dominam ou não o campo de conhecimentos de sua disciplina e suas relações 
entre elas e outras afins – o professor é contratado ou por ser um pesquisador 
promissor que se dedica a algo muito especializado, ou porque, não tendo 
vocação para a pesquisa, aceita ser escorchado e arrochado por contratos de 
trabalho temporário e precários, ou melhor, “flexíveis”. [...] A desvalorização 
da docência teria significado a valorização excessiva da pesquisa?  

A observação da autora recebe, portanto, a anuência de alguns professores do 

curso de Gastronomia, nomeadamente dos professores teórico-práticos. A premissa de 

exigência de titulação para o ingresso na carreira manifesta, desde cedo, a supremacia da 

figura do docente-pesquisador não só na UFC, mas também em todo o campo acadêmico 

nacional. Aquele tripé das ações universitárias revela-se como um suporte desarmônico: 
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Acho que o tripé deveria existir, só não devia ser cobrado do mesmo 
professor. Dificilmente, ele vá se inserir numa pesquisa a fundo o suficiente 
para que ela tenha qualidade, ao mesmo tempo exercer o ensino de forma 
qualitativa e produtiva, com um rendimento altíssimo, e, ainda, estar inserido 
na extensão, em que se exige que ele esteja sempre presente, com atuação 
constante. Eu não consigo ver esse tripé funcionar, mas ele é cobrado. [...] É 
incompatível. É incompatível inclusive com o perfil de cada professor. Por 
exemplo, eu me vejo muito mais em um projeto de extensão do que em um 
projeto de pesquisa. [Docente Teórico-Prático B, 2013]. 

Na pesquisa e na extensão ela [a universidade] cobra. Muitas vezes a gente 
não tem os instrumentos para fazer essa pesquisa e essa extensão na linha da 
gastronomia. Sinto muito com a falta de estudos na gastronomia. Existem até 
pesquisas, mas se você for olhar, elas são muito ligadas à questão da 
tecnologia de alimentos, à ciência de alimentos.  [Docente Teórico – Prático 
C, 2013]. 

Vale recomentar o fato de que o concurso de ingresso desses docentes da 

Gastronomia teve que dispensar a titulação em decorrência do caráter inaugural do curso 

e das exigências de sua inovadora modalidade de bacharelado. Dificilmente, a gestão teria 

condições de captar cozinheiros com larga experiência no mercado e que ainda 

cumulassem mestrado e doutorado. Mesmo que já estejam, muitos deles, em busca da 

titulação doutoral – pendência que limita o desempenho de várias funções na 

Universidade - a ausência de reconhecimento da experiência profissional dentro da 

carreira docente é bastante ressentida: 

Com certeza, quando eu tiver o título, provavelmente algumas portas vão se 
abrir. Eu só acho que essas portas deveriam se abrir antes dele. Quanto mais a 
gente caminha, menos valor dou ao título. [...] As oportunidades não 
deveriam ser vinculadas a ele. E não é só na gastronomia: digamos – em uma 
analogia - que a engenharia civil quer contratar um professor de cálculo 
estrutural. Mais vale um título de doutorado ou um calculista com 20 anos de 
experiência? Sabe? A titulação vem de uma pesquisa, de trabalhos que você 
conclui, em média, em 1 ano e meio e pouco menos de 4 anos... a verdade é 
que você sabe um pouco de nada, pois a pesquisa é super restrita e sobre um 
assunto só. Então, acho que o engenheiro com 20 anos de experiência em 
cálculo de estrutura deveria ter as mesmas vantagens na carreira, participar da 
mesma hierarquia nessa progressão. [...] E acho também que a experiência 
profissional deveria ser relevante no concurso público para professor.  
[Docente Teórico-Prático B, 2013]. 

Não se descarta a contribuição da formação na pós-graduação – cujas vivências, 

segundo os relatos, repercutem positivamente na ação do professor em sala de aula –, mas 
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os professores se ressentem da não indicação formal da prévia experiência em 

Gastronomia como critério de seleção de concurso de docente; entretanto, mesmo não 

sendo critério expresso do edital11, a experiência profissional revelou-se, durante esta 

investigação, crucial para a aprovação desses professores. Ainda assim, apesar de 

materialmente contribuir na dimensão do ensino e de ser apreciada em alguns cursos da 

Universidade – e o curso de Gastronomia é um deles – a experiência não tem influência 

alguma na consolidação da carreira acadêmica: 

Nosso sistema pode melhorar muito, principalmente o sistema de 
reconhecimento. Não diria nem só pela gastronomia, mas também por outros 
cursos que exigem experiência prática. Acho que a universidade limita muito. 
A grande qualidade do nosso curso é que boa parte dos nossos professores 
tem experiência do dia-a-dia em restaurante, em empresa de eventos, do 
mercado da gastronomia. Já vi em outros cursos que o professor sempre teve 
a vida acadêmica, mas quando vai preparar os alunos para o mercado, fica 
faltando aquela ligação com o mundo. Aqui tem essa vantagem: professores 
que vêm da prática, que sabem ligar o que tem nos livros com que existe no 
dia-a-dia. A gente tem que descobrir, como sistema acadêmico, como 
valorizar a atividade prática. Isso é totalmente menosprezado... posso até estar 
enganado, mas é o que tenho visto. [Docente Teórico - Prático A, 2013].

Por outro lado, ainda que exista uma posição de destaque do título na 

Universidade, os professores-pesquisadores do curso também se encontram fragilizados 

em seu ofício. Além de migrarem de outras áreas com metodologias distintas e de âmbitos 

de publicação consolidados, encaram o fato de a Gastronomia ser um curso novo e de 

constituir-se campo de estudo acadêmico ainda em formação. Esse contexto faz com que 

aqueles professores que querem e podem investir na pesquisa encontrem obstáculos ora 

quase intransponíveis. A pesquisa na Gastronomia da UFC – a qual envolve tanto 

professores doutores como não-doutores - atualmente, é realizada dentro de grandes áreas 

contempladas por ela, como a Engenharia de Alimentos, a Educação e a Antropologia da 

Alimentação: 

Temos projetos bem distintos. Se você olhar lá o Laboratório de Gastronomia, 
ele é bem mesclado. Existe uma linha que trabalha produzindo alimentos e 
avaliando a qualidade deles. Tem também uma área mais da história, da 

11Segue-se o exemplo da Universidade Federal da Paraíba- UFPB, que, na contramão dessa realidade, 
dispensou expressamente a titulação aos candidatos do primeiro concurso para docente de seu Bacharelado 
em Gastronomia, segundo o Edital nº 216 de 25 de novembro de 2011. Além da dispensa, exigiu graduação 
em Gastronomia ou em Gastronomia e Segurança Alimentar ou Hotelaria ou Tecnólogo em Gastronomia 
ou Hotelaria, com experiência comprovada de 02 anos na área de Gastronomia.  
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antropologia, da cultura da gastronomia. Os professores também ainda são 
muito novos nesse meio acadêmico. Então aqui a gente precisa desse tempo. 
A gente tem professor, como eu, que era de outra área, e que precisa também 
desse tempo pra ir se desligando e ir se apropriando das pesquisas de 
gastronomia. A gente já está tentando. O grande trabalho é que quando a 
gente pensa na pesquisa, não se pode fazê-la sem recursos. Quando a gente 
vai procurar esse fomento, ele não contempla a área de gastronomia. Como é 
que a gente vai fazer pesquisa sem ter dinheiro? [Docente Teórico A, 2013]. 

A presença da Gastronomia na Universidade ainda é vista com ressalvas por sua 

comunidade, exatamente em decorrência do grande apoio nessas áreas, bem como pelo 

estranhamento em relação aos objetos e às metodologias aplicadas: 

A gente percebe nos outros professores [de outros cursos] essa visão 
deturpada. Por que fazer aquilo ali? Por que devo me preocupar em trabalhar 
numa carne de caju mais elaborada? Por que vou estudar os temperos, além 
dos alimentos básicos? Fazer um novo tipo de azeite? [...] E depois, por que 
vou fazer uma análise sensorial que não é uma análise sensorial trivial, dentro 
de uma cabine? Aqui, é sentar numa mesa e conversar com as pessoas, ao pé 
do fogão, com um chef de cozinha fazendo aquela preparação. É tudo 
diferente. [...] Era muito tranquilo estar dentro da indústria ou mesmo numa 
planta piloto, usar um pasteurizador e dizer que nele vou usar uma 
temperatura de 85º, controlada, e passar ali um suco por 30 segundos. Agora 
não: tenho que pegar uma panela e dizer que ela é da Tramontina. Até aí é 
fácil. Mas depois tem que dizer qual é o diâmetro dessa panela, a 
profundidade, se aquele alimento vai ser cozido com a panela com a tampa 
fechada, aberta ou entreaberta. Depois colocar isso tudo numa metodologia 
científica, mandar pra uma revista e ele ser aprovado. O grande problema é 
depois... meu trabalho ser aprovado numa revista, que provavelmente vai ser 
da área de ciência de alimentos, porque a gente praticamente não tem revista 
de gastronomia. Aliás, temos agora uma internacional da Elsevier, em Recife, 
avaliada pelo MEC. [Docente Teórico A, 2013]. 

Dentro de suas incontáveis interfaces, sofre com o olhar do docente-pesquisador 

exógeno, alheio à proposta do curso, o qual ainda não consegue enxergar sua autonomia. 

Essa dificuldade se agrava com a falta de reconhecimento pelos órgãos de fomento, os 

quais demoram a reconhecê-la como área legítima de estudo. Somente em 2013, segundo 

o relato, começa a surgir um cenário de publicação científica na área, dando alguma

esperança a esses professores. 

É preciso ressaltar que, no caso da Gastronomia, a essas insatisfações se 

adicionam outras contrapartidas da convivência. Verifica-se uma divisão espontânea 

entre o grupo de professores teóricos - muito deles mestres e doutores – e os professores 
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teórico-práticos – cozinheiros, portanto. Há uma dificuldade de assimilar as esferas de 

influência desses dois agentes. Ora, como se sabe, ambos desempenham um papel de 

relevância e de prestígio social. Dentro do cenário acadêmico, o professor doutor, elevado 

pelo seu título, tem muitas possibilidades de atuação e é imensamente mais valorizado, 

tanto do ponto de vista científico quanto dentro da instituição universidade: 

A gente só tem autonomia como professor para pesquisa se tiver um 
doutorado. Pode até fazer pesquisa, cadastrar seu projeto na Pró-Reitoria, mas 
não tem recurso algum. (...) O professor-pesquisador é o bem visto, é aquele 
que produz, aquele que publica, o que tem recurso para melhorar um 
laboratório. [Docente Teórico C, 2013]. 

O professor chef, por sua vez, sob o prisma institucional, não se encontra no 

mesmo patamar daqueles que dispõem da titulação. Têm reconhecimento, contudo, 

dentro do próprio curso por parte dos alunos, os quais se inspiram intimamente na função 

de cozinheiro e os percebem como representantes legítimos do saber gastronômico na 

Universidade: 

A gente vê muito nas reuniões: o professor que é doutor de um lado e do 
outro o que não é doutor, mas é chef. A “patente” dele é igual à outra. 
[Docente Teórico A, 2013]. 

Nas turmas de primeiro semestre, gosto de acompanhar o primeiro dia de aula 
prática. A gente vê os alunos inchando mesmo o peito quando estão com a 
dólmã12. [Docente Teórico A, 2013]. 

Tem aquela coisa do uniforme, da dólmã. O aluno parece que incorpora 
aquela produção. É o que eles gostam mesmo. [...] Tem também – e claro que 
é a minoria – os alunos que se identificam com a teoria. Mas é um problema. 
A gente que dá essa parte teórica sente que o aluno de gastronomia ele é mais 
apegado aos laboratórios. Não sei se isso é bom ou ruim, mas acho que o 
ideal seria que eles tivessem interesse pelas duas coisas. [Docente Teórico B, 
2013]. 

Essa tensão entre professores teóricos e teórico-práticos é revelada também em 

outro aspecto indispensável para sua ação: o lugar do ensino. Esses professores e alunos 

são apresentados a dois cenários oficiais: a) o primeiro deles, a sala de aula, 

12  A palavra dólmã vem do turco dólman, que significa “túnica”. Naquele país, é uma espécie 
de uniforme militar ornamentado. Juntamente com a touca branca, é tradicionalmente utilizado por 
cozinheiros e chefs como tradição herdada de Auguste Escoffier, codificador da Gastronomia, idealizador 
das brigadas, considerado o "Rei dos Chefs". 
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convencionada como espaço das aulas teóricas. Ela representou a migração de docentes 

e alunos por diversos espaços na Universidade durante esses primeiros quatro anos. Em 

função dessa sala de aula, migrou-se ao Bloco Didático de Ciências, ao Curso de Química, 

à Seara das Ciências, à Economia Doméstica, à Faculdade de Psicologia, ao Centro de 

Treinamento e Desenvolvimento – CETREDE, ao Curso de Pós-Graduação em História 

e, finalmente, ao Instituto de Cultura e Arte; b) o segundo cenário, denominado pelos 

atores como laboratório e como cozinha – e a autoria dessas denominações é relevante - 

situa-se temporariamente no bloco do Curso de Economia Doméstica, enquanto se 

aguarda a finalização das obras no ICA13. Ali, dão-se integralmente as aulas práticas, 

embora não se possa negar que o curso tenha recebido, extraoficialmente, a colaboração 

e apoio preciosos de instituições privadas – buffet e restaurante – para a realização de 

algumas disciplinas. 

Afastando, rapidamente, a análise da relevância simbólica e a repercussão 

curricular desses caminhos e da ocupação de tantos espaços - questão que será 

aprofundada no discurso dos alunos - toma-se como base a discussão elementar 

envolvendo uma tangível dualidade entre sala de aula e laboratório/cozinha, manifestada 

na segunda compartimentação, qual seja, aquela entre teoria e prática, respectivamente.  

A divisão física desses cenários, embora necessária para a realização da proposta 

curricular do curso, recebe interpretações diversas. O que representam, para todos os 

agentes desse bacharelado, as alcunhas sala de aula, laboratório, cozinha? Do ponto de 

objetivo, portanto, a ideia da sala de aula tradicional imprime a noção de lugar, de 

aposento ou de câmara adequada para o escutar, para a concentração e o silêncio, onde 

todos os objetos apensos e a estrutura em si (quadros, cadeiras, mesas, ar-condicionado 

ou ventilador, lâmpadas, pincéis, apagadores, computadores, data shows etc) existem em 

função da dimensão do ensino. Representa, para os professores e alunos, portanto, um 

espaço organizado para o estudo convencional, reservando uma ideia de continuidade em 

relação àquele modelo reconhecível para todos: o docente em pé professando ou 

moderando um debate, discentes sentados, a necessidade da licença para perguntar 

(reproduzida silenciosamente com o levantar das mãos e a anunciação da alcunha 

“professor” ou do nome do mestre), o controle desse docente em permitir a intervenção 

13  Entre os semestres do ano de 2011, existiu um plano de implantar um laboratório temporário, 
aproveitando a cozinha do Restaurante Universitário do Campus do Benfica da UFC, mas a ideia não 
sobreviveu diante das dificuldades de infraestrutura e da dinâmica funcional daquela unidade. 
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do aluno e seu paradoxal descontrole em controlar as saídas durante a aula, dentre outros 

signos. De fato, a “sala de aula” é levantada, muitas vezes, mais por essas posturas e 

sinais; são eles, portanto, o que vai indicar o contexto que todos já conhecemos.  

Vejamos, agora, o sentido de Laboratório segundo a primeira designação do 

Dicionário Houaiss: 

Laboratório, substantivo masculino (1716): 1. local provido de instalações, 
aparelhagem e produtos necessários a manipulações, exames e experiências 
efetuados no contexto de pesquisas científicas, de análises médicas, análises 
de materiais, de testes técnicos ou de ensino científico e técnico. [...] 

O termo remete ao abrigo da pesquisa, onde se apresentarão equipamentos e 

materiais de análise. É também associada a um cenário de exame, de estudo por vezes 

solitário, onde o professor ou o aluno se aprofundam, meticulosamente, nos mistérios da 

matéria observada. Ali, o contexto traz à mente o estudante em jaleco, adornado com seus 

instrumentos e equipamentos indispensáveis à análise do objeto. Produz-se, pelo menos 

do ponto de vista formal, uma impressão de Ciência. 

A definição de cozinha como espaço físico, por sua vez, é mais complexa. Mesmo 

quando interposta de forma objetiva, ela produz uma dupla representação: pode-se 

visualizar tanto uma cozinha doméstica quanto uma cozinha ideal profissional. Embora 

ambas contemplem a ação do cozinhar, elas comportam traços completamente distintos. 

Reconstitui-se mentalmente essas duas feições. A primeira cozinha contém como 

equipamentos um fogão de quatro bocas com forno, geladeira e congelador. Dentre as 

prateleiras de madeira, verifica-se a disposição de utensílios domésticos, de algumas 

panelas de porte médio e pequeno, garfos, facas, colheres, espátulas etc., além do conjunto 

de pratos e de xícaras com detalhes delicados. Próximo à janela aberta, o fogão é nutrido 

por um botijão de gás, o qual se vê protegido e decorado por uma coberta de tecido. O 

pano de prato, apoiado no fogão, tem impresso em si alguns motivos festivos. No canto 

de um móvel, repousa uma cesta com frutas e alguns vegetais comprados no dia anterior. 

Nessa vista, a cozinha não levanta, portanto, um panorama de tensões e de cobranças 

sobre um cozinheiro, pelo menos não do ponto de vista de um consumidor externo. Ela 

traz apenas a urgência de agrado aos mais próximos e, ainda que seja às vezes acalorada, 

ocasionalmente tumultuada e domínio de expectativas, sua autoridade é imposta apenas 

dentro de seu lar. 
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A segunda, em seu turno, contém uma brigada e, assim, funções são divididas.  De 

forma bem simplificada, apontam-se, de pronto, aqueles que são responsáveis pela 

lavagem de pratos, os auxiliares de cozinha, os cozinheiros e o chef de cozinha, ao qual 

recai a missão de coordenar e controlar a ação de seus subordinados. Ali, os fornos, 

fogões, geladeiras são industriais. A chama desse fogão é controlada em várias 

intensidades e a temperatura do forno é precisa. Outros equipamentos nem tão 

sofisticados, como batedeiras planetárias e salamandras, compõem a oferta. As bancadas 

são em aço inox e os utensílios – panelas, facas, boleador, extrator, fouet, espátula, zester, 

dentre tantos - são diversos. O trabalho começa muito cedo como exigência do mise en 

place 14e do padrão. Exige-se a disposição de todos os produtos processados em múltiplas 

cubas, ora em banho-maria ora sobre superfícies resfriadas. O calor no ambiente 

normalmente é extenuante, o nível de ruído é elevado. O tempo é também protagonista e 

paira sobre essas pessoas uma responsabilidade profissional sobre a satisfação do 

consumidor. 

Essa longa consideração foi necessária para expor as representações objetivas 

desses três espaços. Toda a descrição serve para situar, neste ponto, a condição subjetiva 

na qual se manifestam os professores do bacharelado. Dessa forma, aquilo que um 

determinado professor enxerga ora como sala de aula, espaço de formação, discussão e 

reflexão, ora como laboratório de análise, outro encara como uma cozinha profissional. 

Isso se torna aparente quando um docente teórico-prático manifesta sua decepção ao 

deparar inicialmente com a estrutura disponível no curso de Economia Doméstica: 

Tem uma questão de território, de área de reconhecimento, de autoestima, de 
estrutura mesmo. [...] A questão da estrutura física é importantíssima. [...] 
Quando entrei na cozinha da Economia Doméstica pela primeira vez, tomei 
um choque [...] Esperava, no lugar, uma cozinha de aço inox, com forno 
pesado, com uma chama forte... com um ambiente até, digamos, agressivo, 
sabe? Enferrujado, engordurado, pesado. [...] Do jeito que é atrapalha, você 
não consegue se ver como um profissional ali. [...] O botijão lá durava um 
ano [...], com a gastronomia ele fica no máximo por 5 dias! [Docente 
Teórico-Prático B, 2013]. 

A sala de aula como espaço teórico é uma afirmação unânime entre esses docentes. 

No que diz respeito à prática, entretanto, não há um consenso acerca de sua objetivação. 

14 Do francês, “pôr no lugar”. É o conjunto de procedimentos prévios necessários à elaboração de uma 
preparação gastronômica (separar panelas, utensílios, limpar equipamentos e bancadas, cortar, fatiar, 
escaldar etc.). 
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De forma peremptória, para os professores teórico-práticos entrevistados, o cenário das 

aulas práticas é uma cozinha, um espaço de produção. O que muda, nesse ponto, é a 

abordagem metodológica que ora se assume profissional, ora mais relaxada. Para os 

professores teóricos, o espaço é, de fato, um laboratório que encarna o espírito de sala de 

aula, ainda que bem peculiar. A visão sobre esse lugar é que vai definir as posturas 

didático-metodológicas do professor, impactando na maneira de conduzir as turmas e nas 

formas de avaliação.  

Fico impressionado quando eu vou a uma aula dentro de uma cozinha e ficam 
todos os alunos, tudo dentro de uma universidade, chamando o professor de 
chef. Fico pensando: esse mesmo professor, quando está dando aula teórica
da mesma disciplina, na mesma sala de aula que eu, é chamado de chef ou de 
professor? [risos!] Acho impressionante... entrar dentro daquela cozinha e 
escutar: “Chef, chef, chef!”, como se eu estivesse dentro de um restaurante! 
[risos!] [Docente Teórico A, 2013]. 

A cozinha é pra ser uma sala de aula. Só em ser aula, a própria denominação 
aula traz esse peso de ensinar. Não é só praticar. Nem sempre no mexer a 
panela, no fazer um doce ou uma ambrosia, o aluno entende porque ele 
colocou ácido naquele leite. Uma mera frase que o professor diz faz com que 
o aluno entenda o que aconteceu ali. [Docente Teórico C, 2013]. 

O confronto dessas duas acepções choca os professores mutuamente. No que o 

teórico vê o papel analítico e o dever de alinhar a teoria (normalmente advinda da Ciência 

de Alimentos) com a prática, o teórico-prático, com algumas variações posturais e 

metodológicas, não a encara como espaço onde se dão meras reações químicas ou onde 

são necessários rigores extremos com a manutenção de Procedimentos Operacionais 

Padrão - POP15 , mas como extensão de seu domínio profissional anterior e âmbito 

destinado ao desenvolvimento de técnicas, apresentando aos alunos um pouco da rotina 

de produção gastronômica artesanal, simulando as tensões e as intercorrências da cozinha 

de um serviço de alimentação. 

Tem que ter posturas diferentes [na sala de aula e na cozinha]. A universidade 
e os gestores da universidade deveriam compreender isso para que os alunos 
também pudessem entendê-lo. A postura que eu tenho, apesar de maneirar um 
pouco por estar na universidade pública, é bem diferente. Tem que esquecer

15 O Procedimento Operacional Padrão – POP é uma descrição detalhada, um roteiro, de todas as operações 
necessárias para a realização de uma atividade. No caso da Gastronomia, são formuladas POPs de 
higienização pessoal, de bancadas e de pias, por exemplo. 
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um pouco esse negócio de politicamente correto em prol de uma melhor 
educação. Tanto acredito nisso que, na cozinha, aplico o que quero e quando 
vejo que precisa chegar nessas situações extremadas, eu chego mesmo. 
Nessas situações, eu digo: “quem manda nesta cozinha sou eu!”. Tem horas 
que a essa figura de chef se impõe. A gente vai caminhando, vai caminhando 
e tem uma hora que a gente muda o tom de voz, muda a postura e tem que se 
impor. [...] Pouca gente entende, mas é a condição do cotidiano, da cozinha 
prática, profissional. Eu preciso tornar esse estudante mais zeloso, trazer uma 
responsabilidade que ele não tem. Na cozinha não tem perdão. A comida tem 
que sair, tem horário pra sair, tem modelo pra sair, que é bom, gostoso, bem 
feito. [Docente Teórico-Prático B, 2013]. 

Com relação à aula prática, antes via ainda muito aquele negócio de “ah, tem 
que ser profissional!”. Aí tentava mostrar um pouco de como era o trabalho 
em restaurante, em um buffet de eventos, em vários ambientes profissionais. 
Hoje em dia, tenho visto que a gastronomia é mais do que isso. Tem a questão 
do prazer em se alimentar. Então tenho diminuído essa carga simplesmente de 
profissional. “Eu sou chef e vocês são os cozinheiros!”. Não, né? Calma aí! 
Tenho tentado trazer mais como se fosse a gente produzindo um jantar entre 
amigos. E ali tento ajudar o mínimo possível, para que eles possam praticar, 
mas às vezes cozinho junto e a gente se diverte. Sempre combino a 
finalização da aula no começo dela. (...) Ao invés de dizer que os clientes 
estão chegando para o jantar, digo: “que hora vamos servir nosso jantar”? (...) 
Tento contornar a noção de que a gastronomia tem que ser aquela coisa 
Gordon Ramsay16! [Docente Teórico-Prático A]. 

Minha postura é diferente daquela de outros professores. Cada professor tem 
a sua e existe uma postura básica de cozinha. Acho que dentro da sala de aula 
é como qualquer curso, cada professor desenvolve sua didática, sua 
metodologia, sua forma de passar seu conhecimento. Por exemplo, tem 
professores que gostam de dar primeiro as aulas teóricas e depois as práticas. 
Eu gosto de dar a teoria junto com a prática. Muitas vezes isso passa para o 
aluno a ideia de que a teoria é menor, mas não é. (...) Tem insumos que muita 
gente que estuda na Universidade Federal do Ceará não conhece: tem gente 
que nunca viu um peru, certos queijos, um pote de ovas de peixe, não sabe o 
que é caviar. Tem muitas coisas que a gente precisa apresentar, pra depois 
falar. [Docente Teórico-Prático C, 2013]. 

16 Gordon Ramsay é um premiado chef britânico e apresentador de diversos reality shows de gastronomia, 
tais como Hell’s Kitchen (Cozinha Infernal), Kitchen Nightmares (Pesadelos da Cozinha), The F. Word (A 
Palavra F.), MasterChef e Hotel Hell (Hotel Inferno). Como se pode aduzir das denominações de seus 
programas televisivos, ele é conhecido pelo seu temperamento explosivo e por considerar a cozinha como 
cenário de enorme rigidez. 
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Segundo alguns professores, essa postura da cozinha como cenário profissional de 

produção, onde se praticam técnicas e se reproduzem fichas técnicas17, teve impactos 

visíveis no início das atividades da primeira turma de formandos:  

Acho que o curso era visto pelos alunos mais como um curso tecnológico. A 
disciplina era de bacharelado, mas o pensamento dos alunos, a forma como 
eles enxergam a gastronomia, ainda não era. [...] O perfil dos alunos é muito 
heterogêneo, mas a maioria veio buscar cozinha. [Docente Teórico B, 2013]. 

Apesar de existir um empenho por parte do corpo docente em elucidar a questão, 

aquela percepção de que a Gastronomia da UFC se propõe, prioritariamente, como um 

curso de prática em cozinha dominou as expectativas iniciais da primeira formação, bem 

como as tensões entre os discentes e docentes.  

Existe um trabalho de esclarecimento sobre o próprio curso. Não é um curso 
só de cozinha, é um curso de gastronomia. Não é uma formação de 
cozinheiros, não é um curso técnico, mas voltado para a compreensão do 
mundo da alimentação. [Docente Teórico-Prático A, 2013]. 

Um apontamento interessante, advindo de um docente teórico-prático, 

contrariamente, endossa a relevância dessa prática. Para ele, o aluno ideal de Gastronomia 

é aquele que se aplica ao máximo na prática em cozinha, principalmente dentro de 

estágios na área, ainda que isso prejudique seu andamento na graduação. Esse aluno 

provavelmente teria pouco tempo, se reprovaria por falta e terminaria seu curso em mais 

tempo do que o ordinário, mas traria, para dentro do próprio curso e aos professores e 

colegas, o relato de sua experiência nesse mundo. Apesar de o discurso aparentar redutor 

nesse contexto da discussão – parecendo contraproducente em relação ao trabalho de 

conscientização dos demais professores - o docente segue ampliando a sua fala, 

explicando que esse processo, isto é, o tornar-se cozinheiro, com esse suporte importante 

na formação formal, dá os fundamentos necessários para ampliar a própria formação 

humana: 

17 A ficha técnica é um instrumento de controle de preparações. Muitas vezes descrita erroneamente como 
receita, ela é bem mais que uma orientação. É uma norma de elaboração que traz a descrição detalhada 
acerca da quantidade e da qualidade dos produtos de uma preparação, assim como todos os passos do 
preparo, contendo indicação exata de técnicas, utensílios, equipamentos utilizados, tempos e tamanho das 
porções. Tem como objetivo geral controlar o padrão dos produtos de um serviço de alimentação. 
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Não quero que meus filhos sejam cozinheiros, mas facilmente os colocaria 
em uma escola de gastronomia por uma questão de disciplina. [...] 
Independente do que eles vão querer ser - engenheiros, médicos, vão ser o 
que quiserem -, investiria no curso de gastronomia mesmo sabendo que eles 
não seriam cozinheiros depois! Acho que o cozinheiro é uma pessoa melhor. 
Ele consegue perceber as coisas melhor. Não sei dizer exatamente o porquê, 
mas acho que ele tem uma abertura muito maior à cultura, à conhecer novas 
pessoas. Você aprende a comer e perde resistências. [...] Come comida de rua, 
fígado na casa de fulano, panelada no mercado, tudo aquilo que você não 
comia, porque aquilo não te instigava antes. [...] Traz um respeito às pessoas, 
ao trabalho alheio: quando você chega ao restaurante, por exemplo, você 
entende a função do garçom, você entende o trabalho do cozinheiro. É 
solidário. Claro que não é só a gastronomia que faz isso, outras áreas também 
proporcionam isso, mas dela eu tenho a certeza. [Docente Teórico-Prático B, 
2013]. 

Na síntese dos últimos anos, os docentes indicam que a própria visão discente foi 

ressignificada pelo menos no que diz respeito à função ou alcance das aulas práticas. 

Aquele temor inicial, relativo à má interpretação da proposta do bacharelado, foi sendo 

amenizado desde a visualização de uma mudança crucial no que diz respeito ao 

relacionamento com o curso: 

Olhando pra trás, hoje vejo que a primeira turma era de alunos mais 
desbravadores. Eles queriam conhecer mais sobre o que a gastronomia 
poderia proporcionar. Eles eram mais gourmands, amantes da comida, que 
chefs. [Docente Teórico C, 2013]. 

Posso dizer que teve uma mudança do perfil do mesmo aluno que já estava 
aqui e eu acho que isso foi contagiando também os outros que vinham 
entrando. No começo, o que pesava era o pedido por mais aulas práticas, 
porque eles queriam estar dentro da cozinha o tempo todo. [...] Pouco tempo 
depois, durante a greve dos alunos18, a gente viu esses mesmos alunos 
pedindo que tivessem mais aulas teóricas, que melhorassem a qualidade 
delas. Pediam que o professor se aprofundasse mais, porque eles queriam 
fazer pesquisa também, queriam estudar mais, não só cozinhar. [Docente 
Teórico A, 2013]. 

Todo esse panorama, reconstituído e analisado com suporte na fala desses 

professores, serve para situar o contexto e os meios utilizados por eles para realizar uma 

primeira tentativa de formação gastronômica. Dessa reflexão, nasceu a necessidade de 

18 No primeiro semestre de 2013, os alunos do bacharelado da UFC decidiram paralisar as atividades do 
curso para protestar por uma série de medidas: inicialmente, buscavam o saneamento de problemas 
estruturais, com a mudança definitiva do curso ao ICA e a resolução da licitação dos insumos para as aulas 
práticas. Uma das pautas principais, todavia, cobrava a valorização da teoria nas disciplinas de cunho 
profissionalizante, exigindo aprofundamento e uma melhor abordagem metodológica por parte dos 
professores. 
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contemplar não só os processos e os anseios da experiência docente, mas também as 

percepções do professor sobre seus alunos. Segue-se, portanto, para a última seção deste 

trabalho, garantindo a contraposição esperada para a reconstituição dessa realidade. 

Revelar-se-ão as impressões da última parcela de atores que compõe o bastidores dessa 

formação: os alunos da primeira turma do bacharelado em Gastronomia da UFC.  
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4 SÍNTESE DE UMA VIVÊNCIA ACADÊMICA: NARRATIVAS DA PRIMEIRA 

TURMA DE FORMANDOS  

Inicialmente, analisa-se que migrar da ideia da comida cotidiana à comida 

científica, como objeto de pensamento, traz à tona dois mundos que parecem próximos, 

embora sejam ambos muito incompreendidos. O cotidiano, não se sabia então, alimenta 

essa Ciência; da mesma forma, a Ciência tem aptidão para traduzi-lo. O papel da 

Gastronomia, em síntese, está em revelar esses mistérios da vida cotidiana. As primeiras 

experiências nesse novo cenário universitário, portanto, são transformadas em eventos de 

reconhecimento: expressões francesas denunciam a linguagem que era leiga, apresentam-

se técnicas de cocção improváveis e micro e macronutrientes, conceitos como o de 

segurança alimentar e nutricional e identidade cultural, a manipulação de facas das mais 

variadas estirpes e funções, um mundo de utensílios e equipamentos impensáveis. 

Antes do curso, só sabia da existência de programas culinários. Quando 
entrei, vi aquele mundo da gastronomia. Existem revistas só pra gastronomia. 
Existem todas essas técnicas diferentes. Não sabia que era tanta coisa. Tantos 
nomes, ingredientes que nunca tinha ouvido falar, era tudo novo. [Aluno 
Primeira Turma A, 2013]. 

Uma vez, conversando com um colega, perguntei: “e aí, que você vai preparar 
para o almoço?”. Ele respondeu: “ah, vou fazer um aspic19!”. Ele falou 
brincando, eu ri, mas fiquei pensando: “aspic!” [...] Até o vocabulário vai 
mudando! [Aluno Primeira Turma B, 2013]. 

4.1 Elementos do cotidiano discente:  praça, dólmã e touca como signos formativos 

Algumas situações marcaram o início das vivências: o esforço físico do limpar, o 

trabalho em equipe em praças, o porte do dólmã e da touca, símbolos daquele mundo, 

como uniformes cotidianos. O “trabalhar em equipe” é uma das competências 

fundamentais do trabalho em cozinha. As disciplinas práticas, portanto, demandaram a 

organização dos alunos por praças, isto é, formavam-se grupos responsáveis por parte de 

cada uma das quatro cozinhas unitárias que faziam parte do laboratório do Curso de 

Economia Doméstica. Nesse processo, inicialmente, as equipes puderam ser escolhidas 

pelos alunos. Posteriormente, as praças foram sendo sorteadas e, finalmente, eram 

19 Aspic é, basicamente, uma preparação em que os ingredientes são postos em uma gelatina translúcida 
feita de caldo de carne ou consommé (caldo ou fundo filtrado). 
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formadas de acordo com a frequência do dia, reunindo aleatoriamente os alunos no início 

da aula respectiva. Sobre esse trabalho conjunto na cozinha, eles revelam impressões 

pessoais arrimadas na experiência em sala de aula e na prática no mercado: 

Não sei trabalhar em equipe. Fico perturbado, porque sou muito 
perfeccionista. [...] A coisa da coordenação, de ser chef, isso realmente não é 
um talento meu. [...] Mas quando a equipe é entrosada é bem legal. [Aluno 
Primeira Turma B, 2013]. 

Foi estranho. No começo, dava pra escolher com quem se podia trabalhar. 
Depois, não, mas tem que conviver com todo mundo, né? [...] Entre amigos, 
era uma coisa mais informal. A relação era mais cordial. [...] Não consigo 
trabalhar muito bem em praças em que não tenha pelo menos uma pessoa que 
seja um referencial pra mim. Se estou numa praça em que não me dou bem 
com as pessoas ou não conheço fora dali, eu não consigo render muito bem, 
fico um pouco perdido. [Aluno Primeira Turma C, 2013]. 

Foi difícil, porque sou meio geniosa. Acho melhor que não se escolha. [...] 
Melhor que seja sorteado, a gente tem que aprender a lidar com todo tipo de 
gente na cozinha. [Aluno Primeira Turma D, 2013]. 

Sempre tive uma facilidade em trabalhar em grupo. [...] Eu sei me impor. Se 
uma pessoa não consegue se expressar ou ter um poder de decisão, vai acabar 
agindo como uma marionete. Em trabalho escolar sempre tem aquele que vai 
se apoiar no trabalho do outro e na cozinha é desse mesmo jeito. Pra mim, foi 
muito fácil de assimilar. Foi positivo. [Aluno Primeira Turma E, 2013]. 

Foi muito bom. Quando é uma equipe boa, então é sensacional. Na 
gastronomia você nunca vai trabalhar só. [...] Sempre vai precisar de ajuda, 
então tem que aprender a lidar com diversos tipos de pessoas. [...] Tem que 
ter paciência, à princípio, e não se importar com tudo. É como se fosse uma 
família mesmo. [...] No mercado de trabalho você não escolhe com quem vai 
trabalhar. [Aluno Primeira Turma F, 2013]. 

Nessa divisão a gente acaba conhecendo mais ainda as pessoas. Essa parte de 
trabalhar junto é muito legal, porque a gente vê realmente como é o trabalho 
em equipe. Se a pessoa não vai conseguir completar aquilo, vem a outra 
pessoa e pronto, tá feito. Vejo muito isso na minha prática – é impossível não 
pensar nela. Trabalho junto de outro cozinheiro e todo mundo diz que a gente 
é meio Romário e Bebeto [risos]. A gente tem uma sincronia muito grande. 
Se coloco um negócio no fogo e vou fazer outra coisa, quando volto pra pegar 
a panela, não está mais lá, porque ele já tirou. Sabe? [...] Tem que ter 
entrosamento. Não adianta empurrar duas pessoas que não se gostam na 
cozinha. Vai sair? Vai. Mas não vai ser legal. [Aluno Primeira Turma G, 
2013].  
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Outro aspecto importante é relacionado ao porte do uniforme. A primeira vez em 

que se viram de dólmã foi um momento definidor para muitos deles. Converte o estudante 

em aprendiz de cozinheiro, habilita uma postura diferenciada. É um dos signos que torna 

o espaço da cozinha, na releitura universitária, tão apartada da noção tradicional de

laboratório. A roupa carrega em si a consciência dessa prática. Transitando pela rua e 

mesmo pela Universidade, segundo as falas (muitas delas divertidas), as pessoas não 

compreendiam ao certo ao função ou o papel daquela vestimenta na vida deles.  Nas 

primeiras aulas práticas, ela proporcionou momentos de descontração e de encantamento. 

Posteriormente, passa a simbolizar parte dessa rotina de trabalho. 

No começo é uma empolgação. Todo mundo sente. Era todo mundo querendo 
tirar foto o tempo todo. É válido, né? Hoje, ficou uma coisa rotineira. Perde 
um pouco do charme e quando a gente está mais cansado, se torna até um 
grilhão. É como se fosse uma corrente, é “ah, como está quente” ou “tenho 
que andar com essa bolsa pesada!”. Sai do âmbito da gratificação para o da 
obrigação. [Aluno Primeira Turma E, 2013]. 

Lembro daquela dólmã enorme. [...] Achei a coisa mais linda do mundo. 
Engraçado que depois vira uma coisa muito comum! Quando estava no 
estágio, ia todo dia com aquela roupa. Saia de casa e voltava com ela e era 
muito estranha a reação das pessoas. [...] Hoje em dia não, porque tá muito na 
moda, mas quando a gente começou a faculdade era muito esquisito... [Aluno 
Primeira Turma F, 2013]. 

Significa poder. Até hoje. No semestre passado a gente mal teve aulas 
práticas. Quando fui vesti-la novamente neste semestre... nossa, que saudade! 
[Aluno Primeira Turma A, 2013]. 

No começo não sabia muito separar essa parte da cozinha afetiva da técnica. 
A partir dali [do dia em que vestiu a dólmã pela primeira vez], passei a ver a 
gastronomia como um serviço mesmo. Hoje é natural, é nosso uniforme, 
qualquer profissão tem o seu e a dólmã é um deles. [Aluno Primeira Turma C, 
2013]. 

Estava me lembrando dessa cena um dia desses. A dólmã gigante! [...] É 
engraçado, porque na época achava a dólmã grande, folgada. Via o resto do 
pessoal com aquelas bem bonitinhas, sabe? Que não aparecem os botões, 
cheia de estilo e tal. Pensava: “Meu Deus, que feia!”. Ainda a tenho. Outro 
dia peguei a tal dólmã e pensei: “Cara, que linda! É a minha dólmã favorita!”. 
Não sei se porque é a primeira ou porque, enfim, mudei de gosto. [...] Lembro 
de todo aquele clima de frisson e de expectativa. Foi uma coisa muito 
gostosa. Poder me ver cozinheiro, colocar aquela dólmã e pela primeira vez 
cair a ficha: “eu escolhi isso aqui e espero que dê certo”. A sensação é muito 
boa. [...] Hoje é bom também. Diante das dificuldades da carreira, que são 
muitas, sempre quando estou enfrentando muita coisa, penso: “Rapaz, 



83 

gosto tanto dessa carreira. Gosto tanto de vestir essa dólmã que trouxe tanta 
coisa boa pra mim!”. [Aluno Primeira Turma H, 2013]. 

Para alguns desses alunos, hoje, mesmo que o dólmã, a touca ou o toque blanche 

sejam pacificamente reconhecidos como vestimenta de rotina (dentre todas as opções da 

carreira, alguns escolheram a cozinha), por meio desse uniforme que manifestam o 

orgulho em tornar-se gastrônomo. Prezar pela aparência do uniforme é uma forma de 

honrar a carreira na cozinha e de afirmar a persistência pelo reconhecimento profissional. 

Representa, ainda, a síntese dos conhecimentos adquiridos e desenvolvidos: 

Lembro da primeira vez que usei o toque. A dólmã, não. Porque, na minha 
cabeça, usar um toque, por mais que fosse uma coisa descartável, significava 
muita coisa. Significava que aquele cara ali já conhece muito. E eu não 
conhecia nada. Fiquei com medo, achei que era muita responsabilidade pra 
mim. [Aluno Primeira Turma G, 2013]. 

Um professor nos disse: “Olhe, você use a dólmã mais bonita que você tiver. 
Deixe os outros falarem. Um dia, alguém vai perceber que é diferente dos 
outros”. [...] É isso. Um dia você vai ser visto, não é só pela roupa, alguém 
vai ver que você é competente, que você é diferente. [Aluno Primeira Turma 
B, 2013]. 

Com base nessas tantas iniciações, o bacharelado converte-se na ideia de “Escola 

de Gastronomia”, a qual simboliza um ingresso ao país lendário da Cocanha, diante da 

insaciável vontade de dar significado à comida e de observá-la, praticá-la e degustá-la. 

Nessa metáfora, contendo a Gastronomia dentro do lugar da imaginação medieval, versa 

Quellier (2010, p. 47) que a Cocanha “[...] propõe uma contrassociedade utópica. Não 

apenas reina a igualdade diante do prazer da boa comida, mas, além disso, dotado de uma 

abundante e generosa natureza, [...] sem sombra de qualquer reprovação dietética, 

moralizadora ou religiosa.”. Essa “igualdade diante do prazer da boa comida” prepara o 

terreno para algumas noções acerca dessa transposição gastronômica como experiência 

consciente, encontrando embasamento em um fazer intelectivo. A própria ideia de 

laboratório, de professor e de fazer Ciência foi redefinida nessa condição. 
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4.2 Pensar e repensar a gastronomia: motivações iniciais e reconstituições de uma 

prática acadêmica 

As mudanças pessoais observadas nos alunos entrevistados revisam, portanto, 

suas motivações para o ingresso no curso e suas preconcepções em relação ao próprio 

objeto Gastronomia. Em 2009, quando se divulgou a oferta do Bacharelado em 

Gastronomia na Universidade Federal do Ceará, a maioria dos candidatos se mobilizou 

por questões em geral semelhantes: pelo hobby, pelo prazer em comer e em cozinhar, 

ainda que precariamente, ou mesmo pelo próprio desejo de desenvolver habilidades e 

técnicas culinárias. Alguns prestaram exame vestibular pela afinidade com as demais 

temáticas da alimentação, como a Nutrição, ou, ainda, pela própria lógica profissional, 

em que uns queriam seguir a carreira de cozinheiro ou queriam abrir um negócio em 

alimentação e outros, já desenvolvendo o ofício em cozinha ou empreendendo, buscavam 

um reforço acadêmico para endossar sua atividade. Até então, o desconhecimento acerca 

da proposta do curso remetia a uma atividade específica: a carreira em cozinha. O fato é 

que aqueles que foram bem-sucedidos no exame ingressaram nele com ambições 

discretas, mas com fortes representações consolidadas. Sem saberem ao certo qual era a 

proposta do bacharelado, poucos vislumbraram, inicialmente, a amplitude do universo da 

alimentação. 

A atração desses candidatos também fora relacionada à associação do curso de 

Gastronomia com a Universidade Federal do Ceará, a qual manifesta uma presença de 

prestígio na sociedade cearense. De fato, muito dos colegas entrevistados se interessaram 

pela formação, pois ofereceria um diploma de graduação superior emitido por uma 

Universidade pública federal. Ademais, demonstram sua admiração pela Instituição: 

Se não tivesse esse curso na UFC, eu não faria [curso de cozinheiro]. Acho 
que iria ter uma vida, ser estável, pra depois buscar isso. Mudou tudo. A 
partir do momento em que entrei no curso, [...] hoje não consigo me ver 
fazendo outra coisa. [...] O melhor do curso é ser da UFC. É um dos fatores 
que faz a diferença, por todo o nome de tradição que ela tem. [Aluno Primeira 
Turma G, 2013]. 

[...] Queira ou não queira, vai ter um público, porque ela é a 
Universidade Federal. [Aluno Primeira Turma B, 2013]. 
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Somos estudantes da Universidade Federal do Ceará e isso não é pouco. 
[Aluno Primeira Turma H, 2013]. 

Muitos desses alunos foram influenciados, ainda, pelas representações nas quais 

Gastronomia era tomada: antes de adentrar o curso, ela era vista como uma seara artística, 

pautada pela representação daquele chef caricaturado nos programas de televisão e em 

outras mídias. Essa ideia da Gastronomia transfere aos candidatos uma expectativa irreal 

sobre o teor das experiências no curso: 

Entrei achando que seria tudo lindo e maravilhoso. Não conhecia muito sobre 
gastronomia quanto algumas pessoas que entraram já conheciam [...]. Quando 
você vai à Faculdade você pensa que é essa coisa maravilhosa, mas agora a 
gente sabe que não é, não tem nada desse glamour. Quando a gente vai pra 
prática aí que vê o quanto é diferente do que a gente imaginava. [...] Mudou 
muito. Entrei com uma cabeça e vou sair com outra. [Aluno Primeira Turma 
F, 2013]. 

No cenário inicial do primeiro ano de curso, que dedicou seu primeiro semestre 

inteiro às aulas teóricas, era marcante a ansiedade dos alunos pelo momento da prática. 

Até então, esses estudantes eram atingidos pela expectativa do prazer em fazer e em 

consumir o produto de seu trabalho. Sobre essa ansiedade inscrita à Gastronomia, Savarin 

(2005) apresenta o diálogo entre ele e um amigo, em que ele, o autor, acanhado pela 

expectativa de desmoralização pública por aplicar-se na matéria de forma tão dedicada, 

estava sendo convencido pelo outro a publicar a obra sem quaisquer reservas: 

O autor: Mas o título? E o assunto? E os gracejos maldosos? 

O amigo: A simples palavra gastronomia faz levantar todas as orelhas; o 
assunto está na moda e os gracejos maldosos são tão gulosos quanto os outros. 
Assim não há por que se preocupar; aliás, está esquecendo que as 
personalidades mais graves fizeram às vezes livros superficiais? [...] (P. 19) 

Diante do aparente constrangimento do escritor em ter desenvolvido a 

Gastronomia com a relevância que ele acreditava necessária, uma vez em que o tema era 

considerado supérfluo e tolo por muitos, A Fisiologia do Gosto, hoje considerada um 

marco para essa área, sofreu longos anos com a ocultação de sua autoria (PETRINI, 

2009).  Recuperado dessa sua aflição, o autor eleva novamente a Gastronomia ao seu 

posto necessário, revelando que 
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[...] dizia-se bem alto nos salões que a ciência que alimenta os homens vale 
tanto, pelo menos, quanto a que ensina como matá-los; os poetas cantavam os 
prazeres da mesa, e os livros sobre a boa refeição apresentavam ideias mais 
profundas e máximas de interesse geral. Tais são as circunstâncias que 
precederam o advento da gastronomia. [...] A gastronomia é o conhecimento 
fundamentado de tudo o que se refere ao homem, na medida em que ele se 
alimenta. (P.57) 

Aquela observação de Savarin (1999) acerca da Gastronomia como objeto 

superficial é cunhada de duas realidades parciais: a primeira, na dimensão meramente 

nutricional do alimento, transferindo ao cotidiano um caráter menor e insípido, 

congregado pela urgente atividade de fazer comida e pela necessidade fisiológica do 

comer; a segunda delas, por seu turno, verifica uma dimensão hedonista, isto é, a 

concepção da comida – agora considerada propriamente gastronômica - como 

manifestação suprema do prazer, da festa, de um elemento situado em tempo-espaço 

extraordinário.  Nesse sentido, Petrini (2009, p. 49) revela que a pretensa separação entre 

a história da alimentação e a história da Gastronomia representa crenças que amparam a 

primeira como assunto sério e de amparo científico, enquanto a segunda 

[...] está associada ao prazer e à cultura do alimento, ou seja, entretenimento e 
hedonismo, jogo e glutonaria, algo de pouca importância. Essa separação 
fictícia relegou por séculos a gastronomia à categoria de folclore, negando-lhe 
dignidade científica e associando-a à esfera do passatempo, da festa da aldeia, 
do barulho da mídia sobre os produtos típicos e tradicionais, das disputas sobre 
pontuações atribuídas a restaurantes. 

Savarin lutara em função dessa ambiguidade criada entre a leveza e a gravidade 

desse estudo. Essas duas concepções, porém, ao longo desses quatro anos de curso, 

puderam se comunicar e se ampliar dentro do bacharelado, traduzindo versões mais 

profundas sobre o objeto gastronômico, as quais puderam ser pensadas apenas agora, ao 

final dessa trajetória. O entrelaçar das diferentes abordagens apresentadas pelo curso não 

fracassou em garantir um caráter complexo à Gastronomia, iniciando o despertar para a 

comida em sua dimensão reflexiva:  

As diferentes formas sobre as quais as pessoas da mesma sociedade podem 
falar sobre comida é bastante destoante. Por exemplo, todos nós conhecemos 
algumas pessoas para quem o gosto da comida desempenha um papel menor 
em suas percepções conscientes. Elas não pensam propositalmente ou 
ativamente acerca do que estão comendo no exato momento em que se está 
comendo: nem sobre a comida em si, nem sobre seu sabor ou aroma nem sobre 
sua temperatura ou aparência. Podem nem mesmo falar sobre os sentimentos 
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que a comida desperta – supostamente porque não traria nenhum sentimento. 
Podem falar de alimentos com os quais “não concordam” ou quais deles “não 
suportam”. Mas se formos tentar descobrir como o pensamento acompanha o 
seu ato de comer, podemos sair de mãos vazias. [...] Intelecção sobre a comida 
é uma matéria distinta. Muitas pessoas que não estão interessadas em comida 
como comida estão bastante interessadas em comida como pensamento. 
(MINTZ, 1996, pp. 92-93) [Tradução da pesquisadora] 

Interessante é expor como as compreensões dos alunos entrevistados, ao final 

dessa experiência, são elevadas pela consciência da Gastronomia como um objeto em 

constante ressignificação. Ela não é exposta como um conceito fixo, tampouco se encerra 

no ato de cozinhar. Nessas internalizações, cabem muitas interpretações, todas sínteses 

de experiências dentro e fora da sala de aula e do laboratório/cozinha universitário. Somos 

convidados a pensar seu objeto como um ciclo de produção ou como um cenário de 

relações socioculturais, como também como uma oportunidade de revelar uma Ciência 

de Alimentos com novos contornos, reconhecendo a presença da química e da bioquímica 

nessa concepção: 

Pra mim, gastronomia era um nome mais chique para culinária. Não tinha 
muito significado. Era um nome mais acadêmico pra mesma coisa. [...] 
Durante um bom tempo, tentei definir o que é gastronomia e o que é culinária
Pessoalmente, isso era importante pra mim. Hoje, cheguei à conclusão de 
que a gastronomia extrapola a culinária. Culinária, na minha concepção, vai 
muito pelo lado do cozinhar do dia-a-dia, com certos referenciais da pessoa, 
da sociedade. Gastronomia vai muito além: ela engloba todo o contexto 
social, cultural, a arte de cozinhar e o que vem após o alimento estar pronto. 
Vem toda essa parte conceitual e cultural da pessoa que vai comer. Aliás, 
primeiro tem a influência da pessoa que vai fazer a comida, né? Se você for 
pensar mesmo, tem a influência da pessoa que plantou também. Tá muito 
forte essa questão do terroir20. A pessoa que plantou aquele alho poró ou 
aquele manjericão é importante. [...] É todo esse ciclo que não se define pelo 
fazer, mas pelo antes - na produção -, durante, que é o cozinhar, e vai muito 
além do depois, com o consumo. [Aluno Primeira Turma G, 2013]. 

A gastronomia para mim, hoje, diferente de quando entrei no curso, se trata 
muito mais de uma relação social do que qualquer outra coisa. Ela tem muito 
mais a ver com a forma como as pessoas se relacionam, como elas interagem 
entre si e com a terra em que elas vivem, com história dessa terra, desse povo, 
com a situação política, econômica, social. [...] A alimentação é um espelho 
dessa identidade, dessa história, dessas relações. [...] Há quatro anos, tinha 
uma concepção muito rasa, gastronomia era apenas: “ah, vou cozinhar umas 
coisas legais e me divertir no meio do caminho”. Também é isso, claro, mas 

20  Do francês, terroir significa a extensão limitada de terra considerada do ponto de vista de suas 
aptidões agrícolas. O termo, originalmente, fora cunhado pela Enologia. Hoje, aplica-se a todas as áreas da 
Gastronomia. 
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hoje vejo muito mais sobre esse outro prisma. [Aluno Primeira Turma H, 
2013]. 

Gastronomia é tudo que remete ao ato de comer. [...] Desde a escolha do que 
vai ser colhido ao ato de comer em si. [...] Não o comer da nutricionista, com 
aqueles cálculos, mas o comer matéria, o comer encantado, o comer saudável, 
isso é muito amplo. [...] Entrei aqui achando que ia fazer cadeira de baião-de-
dois I e baião-de-dois II. Achava que era só cozinhar. Entrei nesse curso e 
abriu-se um mundo muito amplo pra mim... antes não tinha ideia do que era. 
[Aluno Primeira Turma D, 2013]. 

Não tinha essa clareza de que o quanto cozinhar é química. Hoje quando falo 
com as pessoas sobre a cozinha, sobre um bolo que seja, sempre dou esse 
enfoque. Por que esse bolo ficou assim? [...] Você pode até dar a mesma 
receita para uma pessoa, mas o fogão é outro, a panela é outra e absorve mais 
ou menos calor, os ovos são menores ou maiores, um leite é integral ou 
desnatado. [...] A química e bioquímica são as coisas mais fortes. [...] Tem 
que deixar bem claro aos candidatos ao curso que esse não é um curso de arte 
culinária. É um curso de ciência e de arte. A gente não aprende só a cozinhar, 
mas também sobre o que a gente cozinha, o porquê e como.  [Aluno Primeira 
Turma B, 2013]. 

As memórias mais marcantes dos alunos entrevistados, no que diz respeito aos 

conteúdos ministrados, são o reflexo da presença do peso, nessa formação, dos estudos 

culturais (é muito claro, no discurso, o reforço teórico garantido pelas disciplinas História, 

Antropologia e Sociologia da Alimentação), bem como dos estudos em Química e em 

Bioquímica de Alimentos, lecionados nos primeiros semestres do curso. Quando 

indagados sobre conceitos ou sobre temas de estudos mais marcantes, os alunos fizeram 

um passeio por tópicos de diversas disciplinas do currículo: apresentaram o conceito de 

Segurança Alimentar e Nutricional; a definição da Reação de Maillard; reabilitaram os 

métodos de atomização e de liofilização; o resultado da aplicação de água, sal ou açúcar 

em claras em neve; a função da técnica de branqueamento; a confecção de espessantes, 

como o roux e o slurry; emulsificação do sorvete e da picanha; a versatilidade de 

ingredientes simples; a alimentação como aspecto central em uma cultura, aspecto 

exemplificado por um dos entrevistados com a presença da mandioca na alimentação de 

todas as regiões brasileiras, bem como por análise antropológica do gosto cearense pela 

comida servida extremamente quente, desprezando aquilo que é congelado ou servido 

frio. Os alunos, dessa feita, foram renovando o sentido dessa Gastronomia ao serem 

surpreendidos sucessivas vezes por esse contexto teórico, o qual apresentara um universo 

diferente daqueles que anteciparam antes de entrar no curso.  
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4.3 Teoria e prática: a “batalha entre o cordon bleu e o cozinheiro pensante” 

Nesse movimento reflexivo, é preciso olhar para o desenvolvimento da primeira 

turma em formação e observar que muitas das dificuldades – pelo menos dentro da 

dimensão do ensino – foram determinadas pelas limitações dos próprios docentes em 

compreender ou em ter condições de situar a lógica teórico-prática inscrita no seu Projeto 

Político-Pedagógico orientador. Isso é um reflexo daquilo que Revel (1996, p.3) já 

antecipara: que “a novela gastronômica escrita pelos séculos é movida pela batalha 

constante entre o cordon bleu e o cozinheiro pensante”. Segundo o discurso de um dos 

alunos, vive-se um momento crítico de transição entre o antes e o depois da Gastronomia 

após o deferimento de sua acepção acadêmica em bacharelado:  

Não existem ainda bons cozinheiros/bons professores nem bons professores/
bons cozinheiros. Nós somos a primeira turma, em Fortaleza, de bacharéis em 
Gastronomia. [...] Nós somos a fase de transição. Temos que encarar isso. 
Estamos passando por esse processo. [...] Pode ser que demore 3, 4 ou 5 anos, 
mas não tem mais volta. [Aluno Primeira Turma B, 2013]. 

Com o bacharelado da UFC, a Gastronomia passa a ser vista como área de 

conhecimento constituída sobre referências que leem a Cultura, a Ciência e a Arte com 

uma possibilidade de integração. Destarte, a impossibilidade de enxergá-la dentro desse 

prisma, segundo a expectativa do aluno, será resolvida com o tempo. Como relaciona o 

próprio Revel (1996, p. 3), espera-se que esta seja uma “(...) batalha amorosa que, como 

em todos os bons romances de aventuras, após muitas desavenças, termina em núpcias”. 

Não houve, na formação desses alunos, especificamente, a figura do bom professor 

teórico que também é pleno nas técnicas culinárias, assim como, da mesma forma, foi 

inexistente a presença de mestres cozinheiros com uma compreensão e conhecimento em 

Ciência forte o suficiente para aplicá-la nas práticas da cozinha.  

Segundo Hobsbawm e Terrence (2012, p.9), “(...) é natural que qualquer prática 

social que tenha de ser muito repetida tenha, por conveniência e para maior eficiência, a 

gerar um certo número de convenções de rotinas, formalizadas de direito ou de fato, com 

o fim de facilitar a transmissão do costume”. Essa noção – desenvolvida pelos autores

para compreender o papel da tradição na formação das sociedades – pode ser aplicada 

para compreender como a tradição da academia e aquela da formação de cozinheiros 
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contribuem para essa compartimentação dentro da Gastronomia da UFC. O descompasso 

é previsível. A primeira tentativa foi bastante limitada em integrar a Ciência dos livros à 

prática da cozinha. Isso não significa dizer que a teoria por ela mesma não seja fascinante 

ou que os alunos não desejam praticar cozinha com o auxílio de seus professores. 

Reconhecem, indiscutivelmente, a excelência desses chefs. Identificam, igualmente, a alta 

competência de seus professores teóricos. 

Existiu, todavia, um flagrante contexto estrutural do curso que dificultou a 

passagem desses professores teóricos ao laboratório/cozinha: a falta de instrumentos e 

equipamentos de análise, próximos de sua cultura acadêmica, bem como a sobrecarga 

técnica impressa nesses espaços afasta professores teóricos, que não se veem como 

cozinheiros e tampouco conseguem-se enxergar como pesquisadores naqueles cenários. 

Por que, então, não demonstrar, na prática, o fenômeno da caramelização ou daquela 

reação de Maillard? Por que não elucidar sobre os conhecimentos bioquímicos diante de 

uma emulsificação presente nas diversas fichas técnicas da prática culinária? Por que não 

desenvolver produtos, aplicando-se métodos e técnicas de conservação artesanais, 

apontando observações do ponto de vista da Química e da Microbiologia? São algumas 

das indagações aduzidas dos discursos dos alunos. 

Sinto falta de uma disciplina teórica de uma química aplicada. Entende? A 
gente teve métodos de conservação, né? Aquilo é muito bacana, muito útil! 
Se a gente tivesse mais disciplinas teóricas de química nesse sentido, mais 
práticas, seria muito bom! [Aluno Primeira Turma G, 2013]. 

Pelo menos a disciplina de química culinária, não precisa nem ser 
gastronomia molecular, mas alguma coisa poderia ter sido feita no 
laboratório. [Aluno Primeira Turma A, 2013]. 

Os professores teórico-práticos, por sua vez, apesar do estranhamento com a 

precariedade da estrutura encontrada, estão em um domínio no qual conseguem associar 

à sua tradição de formação em cozinha. Não conseguem enxergar esse espaço como um 

laboratório de experimentação ou como um cenário de convívio prático-teórico. A rotina 

formativa reproduzida por eles no primeiro momento do curso, a qual envolveu 

basicamente a repetição de técnicas, exige uma concentração distinta: o 

laboratório/cozinha é um espaço de produção intenso, em que sua atenção deve atender 

inteiramente a dinâmica do cozinhar, desde o mise en place às possíveis intercorrências 
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em sala de aula (o queimar-se e o ferir-se, por exemplo). Nesse contexto, o docente 

acredita ser necessário proceder com uma orientação desde quanto ao tempo de preparo 

e aos improvisos exigidos, quanto à apresentação desse serviço, além de recair nele 

dúvidas quanto aos procedimentos, às técnicas e, finalmente, quanto à aceitabilidade e à 

apreciação do produto final. Ademais, os professores estariam suportados na garantia 

curricular de carga horária para a teoria e para a prática nas disciplinas de cozinha. 

Questionam os alunos, porém: por que não se efetiva uma responsabilidade suplementar 

pela abordagem cultural? Por que não utilizar essa teoria para aprofundar, além de dados 

sociais e geográficos em torno da origem das cozinhas, sobre as propriedades e a 

vinculação cultural desses produtos que serão utilizados na prática?  

A cozinha nasce dentro de casa. Vem de dentro de uma intimidade e não pode 
ser exposta em uma universidade como se fosse apenas de um determinado 
país. Por exemplo, aquele problema que a gente teve do Bayaldi. “É um prato 
turco! Não é um prato mediterrâneo!”. Como é que não é um prato 
mediterrâneo? Se são legumes de assentamento mediterrâneo? Leva azeite de 
oliva! [...] É um prato mediterrâneo, a região é mediterrânea. Pode não ter 
esse nome, mas uma pessoa de lá vai se sentir em casa. [Aluno Primeira 
Turma D, 2013]. 

Com efeito, o aluno, pouco exigido nas aulas teóricas das disciplinas de cozinha, 

não percebeu, inicialmente, a necessidade também de uma postura de análise sobre aquilo 

que se produz, de como se produz, cobrando que ele repare o trabalho do outro, no próprio 

procedimento, na sua atitude em equipe. Embora vejam como necessária uma separação 

entre teoria e prática, veem que sua condução precisa ser aprimorada. Essa aula prática 

de cozinha, segundo os relatos, deveria ser uma oportunidade de vincular saberes entre 

colegas e professores e de reforçar conhecimentos teóricos sobre aquilo que está sendo 

conduzido. Não poderia, somente, ser espaço para o exercício de um dever de reproduzir 

fichas técnicas e de um direito de receber assistência nessa reprodução. Essa descrição é 

a síntese dos relatos discentes.  

É um ambiente de estudo, de aprendizado, onde deveria receber um repertório 
de preparações, de técnicas e de cultura, né? Seria o ideal também. Ainda não 
chegamos a esse patamar na gastronomia. As aulas hoje são mais sobre a 
reprodução de receitas do que sobre a cultura de um lugar. [Aluno Primeira 
Turma C, 2013]. 
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Poderia ter uma teoria na cozinha. A gente cozinhando e o professor 
lembrando o porquê de se estar fazendo aquilo e o porquê de se fazer daquele 
jeito. [...] Ficar somente na sala de aula vendo teoria não ajuda, a gente 
esquece. [...] A gente só pegava a receita e fazia. Sentia que era muito só 
fazer por fazer, só aprendi a executar a receita, mas não aprendia a razão de 
aquele povo preparar aquilo, o porquê de se fazer daquele jeito, de se usar 
aquela técnica [...]. Precisava de mais informações, mas era só o fazer. [Aluno 
Primeira Turma A, 2013]. 

Acho que dividiram muito. Ou é só teoria ou é só prática. Acho que deveria, 
realmente, ser teórico-prático. [...] Deveria ter um elo maior entre elas. [...] Às 
vezes, a gente vai, faz as preparações e pronto. Não tem um debate, ninguém 
comenta nada. [...] Querendo ou não, aquilo lá é um laboratório. É um espaço 
pra aprender, pra se debater: “Olha, eu fiz desse jeito. Você fez como?”. Até 
porque eles passam, muitas vezes, as mesmas preparações para praças 
diferentes. Praticamente, não houve debate. [Aluno Primeira Turma F, 2013]. 

Os próprios discentes, inicialmente, não compreendiam o curso e apoiaram essa 

metodologia que deflagrou o afastamento de uma atitude mais reflexiva na cozinha. Com 

o passar dos semestres e com a finalização das disciplinas, contudo, foi-se amenizando

essa urgência da prática. Assim, passa-se a demonstrar uma insatisfação generalizada em 

relação a essa execução irrefletida de procedimentos na cozinha sem uma apreciação 

prévia, na prática ou mesmo na teoria. A separação pode ser até benéfica, segundo alguns 

relatos, mas tanto a teoria quanto a prática devem ser mais bem orientadas: 

Alguns professores fizeram esse exercício de fazer aula teórica e aula prática 
como coisas separadas. Outros preferiram mesclar as duas coisas. Acho bem 
interessante, mas acho importante ter aula só teórica. Acho que os professores 
e o curso, como um todo, têm que bater o pé nisso, porque, muitas vezes, os 
próprios alunos só querem aula prática. Quando você entra em um curso de 
gastronomia, é claro que você quer aprender a cozinhar, só quer ficar dentro 
de uma cozinha. Mas se você faz uma dinâmica de, por exemplo, 25% e 75%, 
onde a aula teórica vai ocupar só um quarto da sua carga horária de disciplina, 
acredito que no final do curso faz muita falta. [...] Acho que falta 
profundidade. Tem professores que vão buscar os grandes autores, tanto 
nacionais quanto os de fora, mas a maioria deles se resume a apresentar 
pratos típicos de um determinado país ou região [...], alguns dados de 
população, sistema político, economia e tudo bem superficialmente. Acho que 
a gente poderia ter a profundidade de ciência da alimentação, por exemplo. 
Pegar uns grandes autores como o próprio Harold McGee, que é fantástico. 
Sabe? Vamos mergulhar no que esse cara tem a dizer, vamos mergulhar no 
que Câmara Cascudo tem a dizer! Não é conteúdo só pra disciplina de 
Antropologia da Alimentação e de História, mas se deve aplicar também nas 
outras. Falta isso. Acho que, no começo, se os professores aderirem a esse 
sistema, os alunos vão chiar. [...] Mas é preciso, como em qualquer curso, 
dizer que é importante e que se tem que passar por isso. [Aluno Primeira 
Turma H, 2013]. 
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Acho que tem que separar a teoria e a prática em locais diferentes. Mas 
também, por outro lado, acho que falta a metodologia pra se passar a teoria. 
[...] Falta um pouco de teoria para definir essa cozinha, que fatores vão 
contribuir para formá-la. [...] Quando a gente conhece um pouco da cultura, 
diante daquele prato ali que a gente vai produzir na aula, a gente consegue 
identificar seus elementos. [...] Acho que é pra ser só prática em determinadas 
disciplinas, como a de Habilidades e Técnicas: com certeza é ali que você vai 
ter a base para as outras disciplinas. [...] E sempre vai ser importante, na hora 
que você vai produzir alguma coisa, o professor chegar e dizer “se você fizer 
assim, vai ficar melhor!”. [Aluno Primeira Turma G, 2013]. 

No contexto da cozinha, muitas vezes, vê-se que a experiências que não dão certo 

não podem ser cientificamente explicadas e, assim, são constantemente atribuídas à 

carência da técnica, ao passo que as muitas experiências bem-sucedidas, igualmente, 

passam somente pelo crivo da apreciação sensorial do produto.  

Muitas das conexões que a gente tenta fazer com a teoria, por exemplo. Tem 
professor [teórico-prático] que, às vezes, até se ofende. A aula é maravilhosa 
[...] e a gente, uma vez na vida, tenta introduzir uns tópicos de bioquímica na 
discussão. O professor se incomoda e fica achando que a gente quer dar uma 
de sabichão. Não é isso, né? [Aluno Primeira Turma D, 2013]. 

 Dessa forma, a grande queixa desses alunos se alinha com as tensões na 

apreciação da cozinha como cenário de formação extra-técnico, isto é, uma sala de aula 

onde o antes, o durante e o depois não se pautam exclusivamente na produção. O 

problema se dá quando não há uma comunicação entre esses dois mundos – técnico e 

científico - isto é, quando há um isolamento. Com os anos, acredita-se, essa formação que 

se propõe holística passará a se infiltrar nas práticas desse professor para cumprir, de fato, 

com o compromisso curricular do curso. Esse processo de revelação segue a mesma 

lógica daquele noticiado por McGee (2011, p. 2), quando comenta que, 

Nos primeiros anos depois que Comida e cozinha foi publicada, muitos jovens 
cozinheiros me revelavam sua frustração por não conseguir descobrir por que 
os pratos eram preparados de determinado modo ou por que os ingredientes se 
comportam deste ou daquele jeito. Para seus chefes de cozinha e professores, 
formados à maneira tradicional, compreender os alimentos era menos 
importante que dominar as técnicas testadas e comprovadas para prepará-los. 
Hoje em dia, está mais claro que a curiosidade e a compreensão podem 
contribuir para a maestria. 
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Do ponto de vista curricular, nesse ínterim, apontaram-se algumas omissões nesse 

percurso que vão comprometer a missão formativa profissional impressa no Projeto 

Pedagógico do Curso. Segundo a maioria dos entrevistados, na primeira turma não se 

formarão consultores, empreendedores ou maîtres, uma vez que o enfoque dado foi 

voltado basicamente para as práticas na cozinha. Além disso, a pesquisa, um dos frutos 

do bacharelado, embora seja listada por uns, é uma perspectiva profissional que não foi 

percebida por outros: 

O curso prepara pra pesquisa e pra cozinha. Pra esses outros ramos, não. 
[Aluno Primeira Turma F, 2013]. 

Acho que o curso está formando profissionais para trabalhar apenas na 
cozinha. Acho que não deu muito essa visão de que o bacharel em 
Gastronomia pode ser um pesquisador ou que ele pode ser um consultor, atuar 
em outra área da gastronomia. Acho que ele só deu a opção de trabalhar na 
cozinha. Por mais que eles tenham falado que existiriam outras opções, não 
mostraram, não senti. [Aluno Primeira Turma C, 2013]. 

É uma história complicada. Você poderia fazer tudo isso, mas a questão é 
que, quer queira ou não, o curso foca muito mais em quem quer trabalhar na 
cozinha. Pra mim é bom, porque eu gosto dela. Mas pra quem não gosta? E 
pra quem quer trabalhar no salão? Quantas disciplinas de salão a gente teve? 
[Aluno Primeira Turma H, 2013]. 

Eis o grande paradoxo desse processo: quando se confrontam as motivações 

iniciais de ingresso no bacharelado, que eram vinculadas estritamente à prática na 

cozinha, as desilusões das narrativas dos mesmos agentes invocam a prevalência desse 

cenário como um fator negativo. Quando se abre um mundo de possibilidades, os alunos, 

ao longo dos anos, se veem prejudicados com essas carências curriculares. Outrossim, 

mesmo quando visam a adentrar a carreira na cozinha, muitos se chocam com a realidade 

da profissão e as exigências desse espaço de trabalho já nas próprias experiências de 

estágio. 

A gente pensava que era só cozinhar e ir embora. É muito mais, não é só essa 
coisa linda. [...] No estágio é muito mais focado, tem que limpar chão, tem 
que deixar tudo impecável. A maioria das coisas era a gente que fazia. A 
gente entra achando que é essa coisa maravilhosa e não é. É ralação mesmo, é 
pesado. Acho que isso é que faz mais os alunos desistirem. É achar que é 
aquela coisa que se vê na “novela das oito”, com a cozinha sempre limpa. 
Não é. Cozinha é imperfeição. [Aluno Primeira Turma F, 2013]. 
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Tem pessoas que se frustraram com a gastronomia e vão levar isso como um 
hobby mais do que qualquer outra coisa. [Aluno Primeira Turma H, 2013]. 

Esses são algumas das razões, segundo os relatos, que desmotivaram muitos deles 

ao longo do curso. Tendo em vista a desvalorização dessas outras competências 

profissionais apresentadas, muitos estudantes não apreciaram a cozinha como enfoque 

central. Outros passaram a enxergar essa carreira ou a Gastronomia como um todo feito 

um ramo de trabalho que não valoriza seu profissional. Estes, revelam os entrevistados, 

ao fim da graduação, já tentam migrar para outras faculdades e carreiras: 

Infelizmente, estava refletindo sobre isso nesses dias. Da turma que está se 
formando agora, o que eu percebo é que ninguém ou quase ninguém quer 
trabalhar com gastronomia. Muitas pessoas já estão entrando com o pedido de 
ingresso em outros cursos como graduado, porque não querem trabalhar com 
isso. Em parte, não sei se é porque o curso focou muito em cozinha – e nem 
todo mundo quer trabalhar com cozinha - ou se é porque seja na cozinha ou 
fora dela, o mercado de Fortaleza ainda é um mercado que paga muito mal. 
[Aluno Primeira Turma H, 2013]. 

Alguns outros alunos, todavia, desenvolvem uma consciência de que o aluno deve 

buscar reforçar essas outras áreas de acordo com suas inclinações pessoais, não podendo 

responsabilizar o curso por essa visão geral sobre essas possibilidades de carreira: 

Não acho [que forme só cozinheiro]. Eu, por exemplo, valorizei as fichas 
técnicas. Acho que dentro desses variados aspectos, acho que cada um 
valorizou o que quis. [...] Acho que em todo lugar é assim. [Aluno Primeira 
Turma D, 2013]. 

São várias carreiras. Hoje de manhã me perguntaram: “ah, qual é a sua 
especialidade na gastronomia?”. Eu disse: “sou clínico geral”. Ainda estou 
olhando para tudo. [...] E como é uma coisa muito vasta, sei que não se pode 
querer fazer tudo. [Aluno Primeira Turma B, 2013]. 

 Ressentem-se, ainda assim, com a ausência de uma disciplina específica de 

consultoria em Gastronomia, com exposição sistematizada de ferramentas para o 

desempenho dessa atividade.  
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Deveria focar mais nessa questão da consultoria. Não sei como está sendo 
feito hoje, mas na nossa época foi tudo muito rápido. [...] Fichas técnicas, por 
exemplo, a gente viu muito pouco. Aprendi mesmo na marra. A gente não 
estuda sobre os equipamentos que se deve ter na cozinha ou aquilo que é 
básico. Isso é papel da consultoria. O bom consultor, claro, deve ter uma 
prática. Mas certas coisas podem ser aprendidas na faculdade. [Aluno 
Primeira Turma F, 2013]. 

Outro estudante, por sua vez, lamenta-se com a carência na formação prática para 

o serviço de salão. Outros sentem falta de aulas de campo que os levem aos mercados e

os auxiliem a escolher produtos, aplicando-se o conhecimento teórico em Gastrotecnia e 

em Bioquímica de Alimentos, avaliando a qualidade de alimentos a serem adquiridos. 

Ademais, ressaltam a necessidade de aproximação com o universo da produção agrícola. 

[...] Visitar o mercado, qualquer um deles, pra conhecer matéria prima. É uma 
coisa que sinto falta. Falta ir a um mercado pra conhecer peixe. Eu não 
conheço peixe! [...] Tem também essa coisa da agricultura, do familiar. 
Deveria ser mais valorizada também. [Aluno Primeira Turma F, 2013]. 

Faltou uma disciplina de pescados. A gente não teve. Viu através de outras 
disciplinas, né, mas a gente vive em uma cidade litorânea, tem mercados a 
serem explorados e a gente não explora. [...] Tem colegas meus que vão se 
formar que se você mostrar um atum e um salmão eles não sabem qual é qual, 
quem dirá os nossos peixes aqui. [Aluno Primeira Turma H, 2013]. 

Outro ponto recorrente, praticamente uma pauta comum nos discursos, é a 

ausência de uma prática de dimensionamento da produção, ou seja, não se sabe, ao certo, 

como adaptar o rendimento de preparações a partir de suas fichas técnicas, pois não há 

uma referência comercial para a quantidade a ser servida por preparação (quantos gramas 

de cereal ou de carne devem ser servidos por pessoa, por exemplo). Ademais, em sala de 

aula, cozinha-se com panelas pequenas, leves, de fácil manuseio e para o processamento 

de poucos alimentos. Como controlar a técnica diante de um processamento em panelas 

maiores e mais pesadas? Essas habilidades foram testadas em jantares particulares ou nos 

estágios realizados por alguns alunos. Mesmo, porém, para aqueles que praticaram nesses 

outros espaços, ainda pairam muitas dúvidas sobre a transposição das produções da 

Universidade a um cenário ampliado de serviço.  

Sobre as disciplinas previstas no currículo do bacharelado, lamentam a pouca 

ênfase na confeitaria e a inexistência da cozinha árabe na disciplina de Cozinha Oriental. 
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Ademais, no que diz respeito à cozinha cearense, a qual fora representada em única aula 

de cozinha brasileira e, posteriormente, recebeu a disposição de um módulo optativo de 

um crédito (16 horas), manifestam seu descontentamento com o pouco prestígio em 

relação aos produtos e à cozinha local. A cozinha europeia, agora disciplina optativa, 

segundo o relato de um aluno, também fora bastante comprometida pela opção curricular. 

Teve uma cadeira opcional de Cozinha Cearense, mas acho que deveria ter 
mais. Algo como confeitaria cearense. [Aluno Primeira Turma C, 2013]. 

Recentemente, a gente teve uma disciplina de Cozinha Cearense de um 
crédito, foram quatro aulas. Eu acho ridículo! A gente mora no Ceará, nós 
estudamos na Universidade Federal do Ceará e o mínimo que a gente poderia 
ter era uma disciplina de quatro créditos! O mínimo. Se você me perguntar, 
diria que deveria ser uma disciplina de oito créditos. Tem que conhecer esses 
produtos! [Aluno Primeira Turma H, 2013]. 

Algumas dessas faltas curriculares e tantas outras também foram apontadas por 

professores, os quais dependem de uma melhor estruturação do curso com a disposição 

das cozinhas definitivas equipadas e com a estabilização da questão dos insumos, além 

de uma redução da sobrecarga em relação à oferta já em atividade. Escutou-se, dos 

professores, uma correspondente insatisfação com a transposição de algumas disciplinas 

em caráter inicialmente obrigatório para o seu atual status optativo. Em comunhão com 

as necessidades dos alunos, lamentam a carência estrutural do curso e apontam 

perspectivas para a criação de disciplinas voltadas à consultoria, disciplina de Cozinha 

Africana, disciplina de aproveitamento de produtos cearenses e de disciplinas onde os 

cozinheiros, ora mergulhados na prática da cozinha, teriam a possibilidade de conversar 

sobre Gastronomia com os seus alunos, ou seja, onde haveria a possibilidade de serem 

“cozinheiros que falam” [Docente Teórico-Prático B, 2013]. Neste último caso, acreditam 

que uma abertura para esse debate sanaria as possíveis incompreensões em relação à sua 

postura na cozinha.  

Esse quadro, todavia, conduz àquele outro apontado no início deste capítulo: o 

professor encara o futuro com a missão e o privilégio de reverter certos erros ou omissões; 

ao aluno, todavia, cabe lamentar sobre as próprias lacunas e acerca das ausências dessa 

sua experiência acadêmica particular e pregressa, irrevogável, irrecuperável. A percepção 

sobre a dinâmica de qualquer curso – e a formação em Gastronomia não é exceção à regra 
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- esse exercício de “olhar para trás”, levam à superfície insatisfações e ressentimentos 

desse grupo discente. 

Nesse condução, os alunos sentiram-se, em geral, pouco exigidos teoricamente 

durante a realização de algumas disciplinas obrigatórias do bacharelado, assim como 

sofreram com a falta de unidade entre os professores teórico-práticos no que diz respeito 

ao desenvolvimento das aulas na cozinha. A disciplina em aula prática, inicialmente, 

demandou um regulamento bem explícito sobre o ingresso do aluno no ambiente da 

cozinha: além da imprescindível pontualidade, era exigida limpeza impecável das 

vestimentas indicadas, o uso de touca branca, calças-padrão e dólmã de material adequado 

e com botões de segurança. Exigia-se, da mesma forma, o porte de calçados apropriados 

para a cozinha e a retirada prévia de adereços como brincos, pulseiras e anéis, bem como 

da barba dos rapazes. Com o tempo, cada professor foi-se relacionando com essas falhas 

posturais de forma distinta:  segundo os relatos, alguns deles impediam a entrada em sala 

de aula, caso o aluno fosse impontual; outros, retiravam pontos na nota final quando 

verificada deficiência no uniforme ou uma impontualidade imotivada; em alguns 

momentos, discricionariamente, o professor permitia o ingresso do aluno a despeito de 

qualquer situação de irregularidade. Essa condescendência dos professores no que tange 

às regras de conduta nas aulas práticas ensejou uma imprevisibilidade quanto à forma de 

avaliação. Não sabiam, ao certo, como seriam julgados: se pelo desempenho em relação 

às técnicas, se pela postura na cozinha ou se pela qualidade da produção final. Essas 

dúvidas, explicitadas pelos entrevistados de forma bastante clara, geravam uma certa 

tensão no grupo: 

Na prática, às vezes, não deixam entrar, dependendo do professor, sem a 
farda pronta, com unha pintada. Tem exigências. [...] [Aluno Primeira Turma 
F, 2013]. 

Não tem critérios de avaliação. [...] Tudo depende do professor. Tem 
professor que não deixava ninguém entrar depois das 18:30 h. [...] Outro, já 
diminuía a nota se chegasse atrasado e tinha outro que deixava entrar até 21h.  
[Aluno Primeira Turma A, 2013]. 

Existe uma unidade da norma, mas o professor se dá uma liberdade para 
flexibilizar isso. Em alguns aspectos, acho que é nem necessário ser tão 
crítico. Tem um professor no curso [...] que é muito rígido em relação a isso: 
a dólmã sempre tem que estar sempre limpa e engomada, barba feita, unha 
curta, sem brinco, sem esmalte, sem perfume, sem nada, senão você nem 
entra. Se chegar muito atrasado, não entra. É aquele rigor mesmo. Outros 
professores, não. [...] Aí fica complicado quando você tem um professor que 
flexibiliza as normas.
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Como ele pode cobrar do aluno uma coisa que ele mesmo não pratica? [Aluno 
Primeira Turma H, 2013]. 

As disciplinas teóricas no ciclo básico, isto é, as disciplinas de História, 

Antropologia, Química e Bioquímica de Alimentos, Microbiologia e Habilidades e 

Técnicas Culinárias, bem como disciplinas realizadas em outros cursos – em caráter 

optativo - por sua vez, foram citadas como as que mais demandaram conhecimentos 

teóricos e a aplicação dos alunos.  

Não me senti muito avaliado durante o curso. Somente nas próprias cadeiras 
da Engenharia de Alimentos e nas cadeiras bem do começo do curso. Nessa 
parte de ciência, fui mais exigido. [Aluno Primeira Turma C, 2013]. 

Acerca da integração desses discentes com alunos e professores de outros cursos, 

os entrevistados revelaram suas diferentes experiências na Engenharia de Alimentos, que 

é o curso que dá maior suporte teórico à Gastronomia ao ofertar diversas disciplinas 

optativas: 

Quando comecei as cadeiras na Engenharia de Alimentos, alguns olhavam 
para gente meio torto, como se a gente não soubesse das coisas. Realmente, 
quando começou essa parte de cálculo, a gente não sabia, mas foi atrás. E 
acabou que o desempenho da gastronomia foi muito bom e a gente 
conquistou o respeito deles. [Aluno Primeira Turma D, 2013]. 

Quando fiz uma disciplina na Engenharia de Alimentos, o professor começou 
a falar de legumes, [...] enaltecendo a produção daqui. Aí eu disse: “Professor, 
mas aqui não tem nada, só tem alface e tomate!”. Ele respondeu: “E vocês 
querem o quê? Aquelas porcarias que vocês comem, aquelas berinjelas e não 
sei o quê?!”. Aí eu disse: “Professor, eu faço gastronomia. O senhor não pode 
falar uma coisa dessas!”. [...] Fiz várias disciplinas na Engenharia de 
Alimentos, mas a gente percebe que a visão é outra. Eles estão voltados para 
outra coisa. [...] Não cabe à gente julgá-los também. [Aluno Primeira Turma 
B, 2013]. 

As áreas teóricas do início do curso, mencionadas, são contempladas por outras 

grandes áreas do conhecimento (como a História e a Ciência de Alimentos, por exemplo) 

e, portanto, como estudos em alimentação, congregam uma vasta bibliografia para o seu 

aprofundamento. Uma das dificuldades apontada por esses alunos para adentrar essa 
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“teoria da prática” é a dificuldade de se encontrar publicações científicas, livros e revistas, 

sobre Gastronomia. Não existe um horizonte de publicação nessa área, pelo menos 

formalmente disposta como obra de Ciência Gastronômica. 

Agora eu tento comprar livros de gastronomia. E quando você começar a 
procurar é que você começa a perceber que não tem. [Aluno Primeira Turma 
B, 2013]. 

Muita coisa que a gente acha ou é livro de técnicas, que é bom, ou é livro de 
receitas, que aí eu já não acho tão legal. Você entra num curso de 
gastronomia, você já superou isso. [...] Aí quando você acha um livro mais 
teórico, é um livro pobre, com pouco embasamento. Acho que pelo fato de a 
gastronomia ainda ser muito ligada às culinaristas, à alimentação de casa, não 
existia uma ciência da alimentação. Devido às pessoas não se dedicarem a 
estudar nesse nível, a literatura fica um pouco empobrecida. Até as outras 
publicações em gastronomia mesmo... tem gente que assina as revistas, por 
exemplo. São muito pobres nesse sentido. Se resumem à degustação de 
vinhos, degustação de algum produto do mês, falam do chef fulano e do chef 
beltrano, aí tem uma coluna sobre Paris, sobre o que está acontecendo em 
Paris. O quão real é isso, eu já não sei! [...] A gente já sabe o que que 
acontece em Paris, pelo amor de Deus! [Aluno Primeira Turma H, 

2013]. 

A fragilidade acadêmica das revistas comerciais é bem clara para esses alunos e o 

que existe, do ponto de vista científico, são escassas publicações de qualidade, 

majoritariamente em língua estrangeira, as quais são pouco aproveitadas como referência 

bibliográfica no curso. Infelizmente, segundo os relatos, o mercado de publicação em 

Gastronomia, pelo menos em seu caráter especificamente culinário, está pleno de livros 

e revistas de receita vencidos pela repetição e que não representam o rigor acadêmico ou 

mesmo conhecimento aprofundado de maneira relevante o suficiente para a formação de 

um aluno de bacharelado. Os professores, como se pôde identificar no capítulo anterior, 

também sofrem com essa indisposição de espaços de publicação e de material científico. 

Esse pouco material publicado e a oscilação demanda teórica, portanto, são 

bastante sentidos, no segundo semestre de 2013, em decorrência da necessidade do 

desenvolvimento e da defesa de um Trabalho de Conclusão de Curso – TCC como 

requisito essencial para a aquisição do título de bacharel. Todos os alunos entrevistados 

optaram pelo modelo monográfico, com exceção de um deles que, aproveitando a 

abertura do Projeto Político-Pedagógico do curso, desenvolverá um material audiovisual. 

Alguns alunos que aderiram ao desenvolvimento de uma produção escrita revelam que 

poucas vezes, durante a formação, foram desafiados a escrever seus trabalhos avaliativos 
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dentro da formalidade acadêmica, isto é, respeitando as normas técnicas ou, ainda, dentro 

de um rigor metodológico e de uma base referencial teórica. Mesmo aqueles alunos que 

já vieram de formações anteriores encontraram dificuldades para estruturar seus projetos 

sobre a temática da alimentação e da Gastronomia, embora demonstrem gratidão pelo 

empenho de seus professores orientadores em situá-los nesse trabalho. 

4.4 Lugares da formação do bacharel da UFC: a universidade, a festa e o mundo 

trabalho 

Outro ponto sensível nas narrativas discentes trata dos espaços percorridos por 

esses estudantes durante os quatro anos do bacharelado. São três os âmbitos fundamentais 

dessa trajetória citados pelos alunos: a) em caráter oficial, diversas unidades acadêmicas 

da própria Universidade e algumas instituições privadas; b) diferentes espaços 

extraoficiais, dentre eles, o Mercado São Sebastião, eventos e festivais gastronômicos e 

a oferta de jantares particulares em seus próprios lares; c) cenários de realização de 

estágios/trabalhos na área. 

O primeiro âmbito é visto de forma dividida pelos alunos entrevistados. A metade 

dos alunos vê a migração entre as unidades dentro da Universidade como um reflexo da 

inicial falta de estrutura. Segundo esses alunos, essa constante mudança das sedes das 

salas de aula, durante os quatro anos, foi desgastante e dificultou a formação de uma 

identidade do aluno de Gastronomia: 

Foi ruim, porque não tinha um território pra chamar de seu. Algumas vezes 
era muito bem recebido, outras vezes nem tanto. É meio angustiante não ter 
mesmo um lugar pra chamar de lar. [Aluno Primeira Turma C, 2013]. 

Por outro lado, alguns alunos interpretaram as migrações como etapa necessária 

para a afirmação do curso. Desprovidos de um cenário próprio, esse trânsito intenso entre 

os campi do PICI e do Benfica, bem como entre as instituições privadas colaboradoras, 

foi uma forma positiva para divulgação das práticas do Gastronomia, uma oportunidade 

de conhecer a dinâmica de outros cursos e o espaço da própria Universidade. Essa 
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múltipla apropriação territorial os fez conhecer boa parte dos caminhos da UFC, além de 

fazer com que ela própria, a Gastronomia, ganhasse maior visibilidade. 

Foi muito benéfico. Até essa questão de não ter sede no começo. [...] Em 
geografia, a gente estuda muito territorialidade e espacialidade e a gente vê o 
quanto é positivo você se apropriar do espaço, ter uma convivialidade com 
ele. Quanto mais espaços, o “domínio” se torna melhor. A gente poderia ter 
feito uma graduação inteira, com aulas no mesmo bloco, e no final chegaria e 
diria: “cara, você conhece outro curso?”, ao que me diriam: “não, não 
conheço.” [...] A universidade é um mundo. [...] Essas transições de espaço 
foram muito positivas tanto para o curso quanto para os próprios alunos. 
[Aluno Primeira Turma E, 2013].

O segundo âmbito - os espaços extraoficiais - tem indiscutível relação com o 

contexto curricular. É comum os entrevistados relatarem a Gastronomia como um curso 

que promove a ocupação e a curiosidade em conhecer esses cenários de influência ou 

pertinente às práticas do curso. Esses locais diversos – o mercado, o festival, a sala de 

jantar etc. - em suas especificidades, incialmente se legitimam como estruturas ora 

comerciais, ora de passeio, ora de festa ou de restauração, dentre outras práticas que 

justificam suas existências físicas. Na segunda leitura, todavia, são vistos como fontes 

circunstanciais de promoção da educação e de comunicação sociocultural, extrapolando 

suas funções originais (CERTEAU, 1994). Dessa forma, garantem uma repercussão 

formativa. O Mercado São Sebastião, dessa feita, objeto de um estudo da disciplina 

Antropologia da Alimentação, revelava-se como um cenário até então pouco frequentado, 

mas que passou a ser apreciado pelos estudantes: 

Ir ao Mercado São Sebastião! Até então, tinha uma visão muito diferente do 
mercado. Depois que fiz a visita por conta da disciplina de Antropologia, 
comecei a ver com outros olhos. De vez em quando ainda vou lá, compro 
umas coisas. Pra mim, hoje, é algo que adoro fazer. [Aluno Primeira Turma 
G, 2013]. 

Eventos gastronômicos, como o Prazeres da Mesa, promovido pela revista 

homônima e pelo SENAC Ceará, e o Festival Internacional do Camarão da Costa Negra, 

em Acaraú, por exemplo, expandiram seu sentido de apreciação consumidora. O 

primeiro, Prazeres da Mesa, inspirando inicialmente a curiosidade dos estudantes pela 

possibilidade de experimentar produtos novos e preparações executadas por chefs 

renomeados, passa a se tornar um ponto de encontro para troca de contatos profissionais 
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e para rever colegas e professores em um contexto mais profissional e fora daquela 

relação acadêmica: 

O Prazeres da Mesa tem sido um evento maravilhoso. Você conhece coisas 
novas, conhece chefs diferentes e faz contatos profissionais, faz amizades e 
também encontra os amigos da faculdade. [...] Acho que o melhor de tudo são 
os contatos. [Aluno Primeira Turma F, 2013]. 

O Festival Internacional do Camarão da Costa Negra, em seu turno, símbolo de 

festa e de valorização desse produto regional, traz boas memórias dos alunos que nele 

trabalharam, representando um cenário formativo igualmente ou até mais marcante do 

que aquele vivenciado na Universidade: 

Me marcou muito a participação no Festival de Acaraú, no ano passado. Foi 
incrível! Era uma barraca armada no meio de uma fazenda de camarão, com 
uma geladeira da Coca-Cola, um freezer esmaltec, um fogãozinho industrial 
daqueles da faculdade, de quatro bocas, uma pia. E pronto. Era aquilo, não 
tinha exaustor, não tinha nada. [...] E sair dali morto de cansado depois de 
trabalhar desde as 8 horas da manhã até acabar o festival, por três dias 
seguidos. Sair, tomar uma cerveja, relaxar, ir pra pousada e me preparar para 
o outro dia. Isso me marcou muito. [Aluno Primeira Turma H, 2013]. 

A apresentação de jantares particulares, por sua vez, foi a oportunidade de alguns 

estudantes praticarem e de conversarem sobre comida com seus pares. O jantar revela-se 

como uma experiência de formação, a qual possibilitou o desenvolvimento de técnicas e, 

além da oferta da preparação, envolveu estratégias e um estudo para a idealização de todo 

o serviço, incluindo o planejamento desses cardápios. Além do desenvolvimento de

técnicas, os alunos puderam, nesse contexto, estreitar o relacionamento com os colegas, 

simulando um contexto profissional. 

O terceiro âmbito, finalmente, traduz a realidade dos estágios e de trabalhos 

desenvolvidos em cozinha ou envolvendo outras funções em serviços de alimentação. Um 

dos discentes pondera sobre a dificuldade de se conseguir um estágio em cozinha, 

apontando a falta de parcerias entre a Universidade e o setor privado como uma das causas 

principais de seu não investimento na prática de cozinheiro.  
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Para alguns alunos, conseguir estágios está sendo difícil, porque ainda não 
existe essa parceria da universidade com os restaurantes, com os hotéis daqui. 
[Aluno Primeira Turma G, 2013]. 

Essa é a realidade de muitos alunos da primeira turma; entretanto, aqueles que 

tiveram oportunidade de estagiar ou de trabalhar na área revelam o quanto essa 

experiência foi fundamental para a sua formação – tanto para revelar a dureza desse 

mundo, como para reformar aquele velho encantamento: 

A experiência foi ótima, não queria nem sair. Gosto de trabalhar. Não é uma 
coisas que me vejo fazendo em 10 anos, mas é uma coisa que gosto hoje. É 
puxado, não tem fim de semana, não tem feriado. [...] Mas, ao mesmo tempo, 
você passa 8 horas em pé e não sente. Não come, não bebe, não sente passar. 
É um negócio que eu não consigo explicar. [Aluno Primeira Turma F, 2013]. 

Foi fundamental. Tem que ter durante o curso um incentivo para uma 
vivência prática. A gente, nesse perfil de cozinheiro, pra ser chef de cozinha, 
tem que passar por isso. É trabalhar na prática. Então os projetos de extensão 
e de pesquisa deveriam ser nessa área de prática, de vivenciar. Falta muito 
isso. [Aluno Primeira Turma G, 2013]. 

Essas práticas, em um cenário real, retomam o espaço acadêmico: elas voltam à 

Universidade nas narrativas dos colegas e são compartilhadas entre eles, nutrindo de 

informações mesmo aqueles que não tiveram sucesso em conseguir um estágio fora da 

Universidade. Na mesma medida em que muitas lacunas acadêmicas são supridas pela 

prática, algumas lacunas da prática também são complementadas com a conversa entre 

colegas e professores, os quais, munidos de sua visão de cozinha, contribuem com sua 

imensa experiência prévia. A Gastronomia, nesse ponto, é um curso que oferece um nível 

de interação muito grande dentro das turmas.  

Aprendi demais. Alguns de meus gostos pessoais, inclusive, posso até 
apontar: isso aqui surgiu do fulano. [...] Tem a questão da convivência com 
colegas que trabalham em restaurantes. [...] A gente tem muito essa troca. É 
“olha, lá a gente tá fazendo isso assim, a gente agora usar essa técnica”. A 
gente vai trocando experiências. O colega doa um pouco do que ele aprende, 
do que ele faz e do que ele experimenta lá e eu doo um pouco do que estou 
aprendendo, fazendo e experimentando no meu trabalho. Sem essa troca, não 
seria nem a metade do cozinheiro que sou hoje.  [Aluno Primeira Turma H, 
2013]. 
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A gente aprende muito [com os amigos]. Jantando fora, conversando, na mesa 
de um bar tomando uma cerveja. A gente troca muito essas experiências. Às 
vezes acho isso é mais importante que uma aula. [Aluno Primeira Turma G, 
2013]. 

Segundo o relato dos alunos, é um curso que surpreende, inclusive, pela superação 

de uma possível divisão no convívio entre homens e mulheres. A noção de gênero é pouco 

percebida, pelo menos no âmbito acadêmico: 

Estava conversando com a minha irmã. Ela reclama muito que no curso dela 
tem muita mulher menininha, que só fala de maquiagem, de sapato e de 
namorado. Não vi nenhuma menina da gastronomia assim. O corpo feminino 
da gastronomia é todo de mulheres muito decididas. Diria altivas, até. Até as 
mais novas são muito brincalhonas e tal, não ligam para a aparência. É uma 
feminilidade não caricata. As diferenças de gênero não saltam aos olhos no 
nosso curso. [Aluno Primeira Turma E, 2013]. 

No mercado de trabalho é outra coisa. Claro que a mulher, por motivos 
físicos, tem uma série de limitações. Mas, às vezes, se aproveitam dessas 
limitações para sobrecarregar os homens. [risos] [Aluno Primeira Turma G, 
2013]. 

Entre as diferentes turmas, porém, essa intensa interação é inexistente. Cada 

turma, embora contenha seus próprios subgrupos, é um universo apartado das outras. Os 

alunos comentam que é raro o convívio com os demais estudantes do curso de 

Gastronomia e indicam até um possível clima de rivalidade entre eles: 

Existe meio que uma rixa entre as turmas. [...] É uma rivalidade, pra quem é 
melhor turma, qual a mais chata [risos]. A gente não teve contato com os 
outros alunos, nem mesmo da segunda turma. Aliás, até conhece, mas não 
mantém contato, é bem distante. É todo mundo meio isolado. [Aluno Primeira 
Turma F, 2013]. 

Ademais, esses alunos estagiários e trabalhadores tentam levar aquele 

conhecimento acadêmico aos demais sujeitos de seus locais de trabalho. Nesses casos, 

algumas vezes, veem o resultado positivo de sua insistência; outras vezes, em decorrência 

de uma possível competição, encontram resistências desoladoras: 
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Pelos relatos de meus amigos que trabalham, eles buscam passar para as 
pessoas com quem eles trabalham o que eles aprendem na faculdade. Isso, de 
certa forma, não é muito bem visto. Eles tentam. [Aluno Primeira Turma C, 
2013]. 

Quantas vezes você via aquela técnica na escola e quando chegava na 
cozinha, muitas vezes, as pessoas não apenas desconheciam aquelas técnicas, 
como também as viam com maus olhos e me proibiam de aplicá-las. Lembro 
que no meu primeiro estágio, a chef da cozinha não me deixava cortar a 
cebola do jeito que a gente aprendeu na faculdade. [...] Chega a esse ponto. 
[...] Em outros restaurantes, já pude fazer do jeito que tinha aprendido e 
inclusive ensinar para as outras pessoas. Ensinar como se segura um vegetal 
para não se machucar, a melhor forma de fazer determinado corte e tal. E 
legal ver as pessoas aprendendo e adotando isso na rotina delas de trabalho. 
[Aluno Primeira Turma H, 2013]. 

4.5 Impactos de uma formação profissional: o bacharelado e seu roteiro de 

transformações 

Essa formação em Gastronomia, embora esteja prevista como fonte de 

conhecimento acadêmico e profissional, invade indiscutivelmente outras esferas da vida: 

o ato de comer se expande e as próprias relações sociais e familiares são atingidas pela

vivência no bacharelado em Gastronomia. Passa a se conformar um habitus do estudante 

de Gastronomia, o qual passa a ver o ato de experimentar uma obrigação do ofício. No 

que diz respeito à experiência sensorial gastronômica, gastrônomos, confiando em seus 

sentidos, constituem um espécie de “biblioteca mental de sabores”. Ao longo de sua vida 

profissional, vão experimentando o máximo possível de variações com alimentos 

diferentes. Consumindo e trabalhando alimentos distintos, portanto, sempre em 

conjunção com a experiência sensorial, consolidar-se-iam, mentalmente, ideias que 

contêm as marcas qualitativas dos produtos. Todos os entrevistados relataram que sua 

relação com a comida e com o ato de comer foi transformada profundamente nessa 

dinâmica: 

Comer era diferente. Não ficava analisando o q eu era que tinha no prato, o 
que era que dava aquele sabor diferente. Hoje em dia eu já consigo analisar 
um pouco e identificar alguns erros. [...] Foi um dos benefícios na minha 
vida. À medida em que eu era forçado a experimentar, a minha alimentação 
mudou. Não comia vegetais. Minha alimentação mudou a partir daí. [Aluno 
Primeira Turma C, 2013]. 
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Mudou bastante. Agora comecei a avaliar. Teve uma valorização do comer. 
Comida é reunião. [...] Não gosto mais de comer sozinha, tem sempre que ter 
outra pessoa pra debater comigo. [...] Eu nunca comeria fois gras no mundo 
real, porque odiava fígado, mas lá tive de provar e gostei. [...] Querendo ou 
não, você tem que saber do gosto das coisas. É que nem gente que faz 
gastronomia e tem alguma restrição... que é vegetariano, por exemplo. Sei lá, 
desse jeito, acho você nunca vai ser um bom profissional. Pra ser gastrônomo, 
você tem que ter essa visão: eu já comi, não gostei, mas sei o gosto que tem. 
[Aluno Primeira Turma F, 2013]. 

Mudou na despesa. Hoje consigo ser mais crítica com o fato de um lugar 
cobrar caro pra caramba em uma comida que é um horror. Fiquei mais 
exigente nesse sentido. [Aluno Primeira Turma D, 2013]. 

Engraçado, essa pergunta me faz perceber que em muitos aspectos eu me 
tornei um “gastro chato”. Tem lugares que eu ia antes e dizia: “domingo 
vamos comer nessa churrascaria incrível, que massa!”. Agora, é assim: 
“domingo vamos almoçar naquela churrascaria”. E eu: “Mas aquela 
churrascaria ali... não, vamos ali ao supermercado, que eu faço uma 
besteirinha aqui”. Sabe? Mudou muito a minha forma de me alimentar. Tanto 
esse tipo de comida excepcional, de festa, de fim de semana, de aniversário, 
como a própria comida do dia-a-dia. [Aluno Primeira Turma H, 2013]. 

Antigamente, pra eu fazer uma comida em casa, convidar uma pessoa pra 
jantar, tinha uma percepção. Hoje é uma coisa que me deixa louco! Porque, 
pra mim, é muito pior pensar no cardápio do que fazer a própria comida! Fico 
sempre querendo fazer a coisa perfeita, querendo combinar. Aí tem que 
combinar as pessoas, saber o que todo mundo come, uma coisa que todo 
mundo gosta. [Aluno Primeira Turma B, 
2013]. 

Comer era normal. Hoje, não. Tudo é uma experiência, uma vivência. E ali 
você começa a tentar descobrir o que tem na comida, a ver se tá tudo 
certinho, o que poderia ser melhor. Começa a ser mais exigente. [Aluno 
Primeira Turma G, 2013]. 

Da mesma sorte, a relação com a ação de cozinhar invadiu também o cenário 

doméstico, compreendendo transformações em sua dinâmica e na percepção da família e 

dos amigos em relação ao cozinhar. Enquanto alguns dos entrevistados não veem 

redefinições relevantes nessas relações, outros manifestam a perplexa mudança do 

comportamento desses agentes – família e amigos de fora do curso - em relação ao papéis 

de cozinheiros e de conhecedores da alimentação atribuídos a eles em decorrência do 

ingresso no bacharelado em Gastronomia: 

A cobrança muda. No começo até fazia alguma coisa, mas agora, que estou 
me formando, eles esperam muita coisa de mim, então não faço. [Aluno 
Primeira Turma D, 2013]. 
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Todo ano agora é assim: no aniversário da mãe, ela liga perguntando o que
a gente vai fazer. Nenhuma das minhas ideias é aceita, mas todo mundo quer
 saber o que é que eu acho. [...] Se você chega em um lugar, é aquela coisa: 
“ah, você faz gastronomia? Me diz uma coisa, como é que é...”. Sabe? Como 
se a gente só quisesse conversar sobre isso! Como se um médico passasse o 
dia falando de doença! [risos] [Aluno Primeira Turma B, 2013]. 

Tem esse meu amigo - nós estudamos no colégio - que mora em São Paulo. 
Toda vez que ele vem pra cá, ele diz: “cozinha alguma coisa francesa aí pra 
mim!” [risos]. Uma coisa engraçada que eu percebo é que lá em casa minha 
mãe não cozinha mais pra mim. Às vezes é meu dia de folga e tá todo mundo 
em casa. Dá 10:30, 11:30, eu olho e digo: “rapaz, vou cuidar do almoço, 
porque se eu não fizer, ninguém faz nada, né?” [risos] Não sei se é porque 
perderam a coragem, a vontade ou se botei no mau costume, mas é assim! É 
engraçado. [Aluno Primeira Turma H, 2013]. 

Na segunda metade de 2013 - último do curso e tempo apropriado por esta 

pesquisa - esse alunos constantemente se surpreendem não só por essas grandes 

verificações cotidianas, mas também pela constatação de que, apesar de tantos percalços 

nessa formação, sentem-se, de todas as formas, transformados pela experiência. Não há 

como voltar àquele ponto de partida original. Muda-se a forma de se alimentar e de 

apreciar a comida, como também mudam as maneiras de se relacionar com o mundo. Isso 

pôde ser percebido no exercício descritivo realizado neste trabalho. Destarte, algumas 

atividades corriqueiras, como sair com os amigos ou almoçar com a família, não são 

simétricas àquelas ações de outrora. Viajar, antes uma aventura que apresentava 

monumentos e paisagens, tomou a comida como sua prerrogativa – das palavras 

anunciadas, saltam temperos, fotografias de Gastronomia e formam-se recordações 

significativamente sensoriais. O olhar dos outros, como se percebe, não é o mesmo, assim 

como o olhar deles mesmo sobre si e seus colegas. Dessa forma, esse semestre conclusivo 

é palco de lembranças e de reafirmações, de cozinhar uma última vez com os amigos do 

bacharelado sob a sombra de uma iminente despedida. 

Interessante é perceber que, em face dessas apontamentos, os alunos reconhecem 

circunstâncias e preparações importantes lá do início do curso, partindo, em seguida, 

diretamente àquelas vivenciadas ao fim dele. Enquanto uns rememoram as primeiras 

aulas práticas e as preparações que as marcaram com uma súbita clareza – dentre elas, a 

carne na cerveja, a quiche, o porco com mel, o leitão à pururuca - muitos deles, todavia, 

se revelam, igualmente e indiscutivelmente, marcados  por uma disciplina do último 
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semestre do curso: o Módulo de Técnicas Gastronômicas – nos moldes daquela previsão 

curricular aberta - rebatizado carinhosamente de Tira Gosto UFC21. 

A disciplina, de acordo com os depoimentos, revitalizou o ânimo do grupo, 

reforçou sua confiança nesse tornar-se gastrônomo e deu a possibilidade de vislumbrar 

um sonho de prática ideal em cozinha. Situada em um contexto diferente do costumeiro, 

longe dos familiares corredores, toma o cenário de uma cozinha externa à Universidade. 

Os alunos, pela primeira vez, livrando-se do peso das preocupações de um curso em 

elaboração, abandonam fichas técnicas e passam a criar de forma autônoma.  

Foi a experiência que todo mundo sonhava: poder chegar e se sentir 
confortável em uma cozinha. A gente sentiu – ou pelo menos eu senti isso – 
que estava em um restaurante meu, no meu bristot, iria receber algumas 
pessoas e ia cozinhar o que eu queria. Eu me sentia muito bem cozinhando 
para esse “cliente virtual”. Era uma liberdade de criar, de apresentar minha 
receita, de cozinhar, de explorar sabor, de colocar sentimento nas coisas, 
sempre ouvindo uma boa música. [...] Foi a primeira vez em que eu pude criar 
fora da minha casa. A primeira vez profissionalmente. Foi muito marcante. 
[...] Cozinhar com pessoas com mesmo nível de conhecimento que a gente 
tem é muito diferente de cozinhar com pessoais que estão acostumados a 
fazer aquilo rotineiramente. [...] É poder dizer: “vamos fazer assim, porque 
vai ficar melhor” ou “vamos selar primeiro”. A comunicação é diferente, as 
técnicas são diferentes, o cuidado é diferente. [Aluno Primeira Turma G, 
2013]. 

Foi lindo. A gente pôde terminar as coisas que a gente fazia. A gente pôde 
aprender com a experiência do outro. Foi calmo. A gente fazia aquilo que a 
gente estava a fim de fazer. [Aluno Primeira Turma D, 2013]. 

A consciência dos próprios alunos, aduzidos do discurso, segue o convencimento 

de que a liberdade oferecida foi deveras útil neste último momento de formação. O que 

existia, antes disso, era uma dúvida atribulada sobre a carreira que escolheram e um medo 

perante a dureza da realidade de trabalho. Agora, com os espíritos pacificados, reina o 

sentimento de que muita coisa é possível. 

Antes a todo o contexto explorado, migrando para a conclusão deste trabalho, os 

discentes, quase bacharéis em Gastronomia, manifestam os significados que envolvem a 

constatação do fazer parte de uma primeira turma de um curso: 

21  Sobre a repercussão da disciplina, ver coluna do Jornal O Povo: 
http://www.opovo.com.br/app/colunas/gastronomia/2013/11/02/noticiasgastronomia,3155906/celebracao-
gastronomica-na-ufc.shtml 
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Pensando no ponto de vista do retorno financeiro atual e na perspectiva desse 
retorno nos próximos anos, acho que não faria [o curso] de novo, não. Mas 
pensando em todo mundo que conheci, em todas as experiências que tive, 
com certeza faria: duas, três vezes mais. [...] Eu me sinto lisonjeado. E acho 
que não me sinto prejudicado não, sabe? Apesar de a gente ter sido meio 
cobaia, é motivo de honra fazer parte da primeira turma. A gente teve 
privilégios que os outros não vão ter. Outros não terão o tira gosto [risos]! Se 
tiver, o tira gosto deles não vai ser a mesma coisa [risos]! Só sinto muito, 
muitíssimo, de não pegar o ICA funcionando a todo vapor. Acho que essa é a 
minha maior mágoa. [Aluno Primeira Turma G, 2013]. 

Faria de novo, com certeza! Do mesmíssimo jeito! Da mesmíssima forma! 
“Não tem cozinha, é Cozinha da Economia Doméstica”. Faria demais! Pra 
mim, é muito forte hoje, como parte integrante da minha identidade, as 
experiências que eu tive na gastronomia. Dentro e fora de sala de aula! De 
aprendizado com os professores, nas salas, mas também fora, com os amigos 
que fiz. Muitas dessas amizades vão se perpetuar com certeza. Tudo isso é 
muito definidor da minha identidade hoje. Não era há quatro anos. [...] A 
nossa turma, em relação às outras, tem uma vontade de que o curso dê certo. 
Por mais que a gente tenha enfrentando muitas dificuldades, muitas barreiras 
impostas pela burocracia do Estado, impostas por uma série de limitações, a 
gente tem agora, no 8º semestre, a vontade que o curso dê certo e um 
sentimento de gratidão. Percebo isso nos meus colegas. Quando a gente vê o 
povo das outras turmas falando mal de tudo, eu digo: “Não, peraí! Você não 
sabe como é isso aqui. Você não sabe o que os nossos professores enfrentam 
para receber isso aqui que você tá reclamando”. [...] Isso marca muito essa 
turma. [...] Eu me sinto um bandeirante desbravando o Brasil. [Aluno 
Primeira Turma H, 2013]. 

Os alunos entrevistados, em sua maioria, sentem imensa gratidão, orgulho e 

esperança em relação ao caminho percorrido; outros deixam transparecer sinais de alívio 

e de incerteza com a finalização do curso. Ambos os lados manifestados sobre o curso, o 

bom e o ruim, são sintomas da primeira formação acadêmica e, a despeito das diferentes 

motivações de ingresso, aqueles que perseveraram se encontram irreversivelmente 

transformados por esses quatro poucos anos tão decisivos. Definitivamente e 

independente de quão experiente o aluno era, jamais sairá dali a mesma pessoa que entrou. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde a perspectiva formativa, revelada pelos discursos e pela própria proposta 

de Ciência Gastronômica manifestada no currículo do Bacharelado da UFC - sem ignorar 

as demais manifestações extraoficiais relevantes - propôs-se discutir a formação da 

primeira turma do Bacharelado em Gastronomia do Estado do Ceará. 

A gênese do curso, por si, trouxe à Universidade uma nova perspectiva de 

conhecimento, ampliando o sentido do estudo da alimentação. Ainda que esse começo 

tenha sido marcado pelos obstáculos estruturais do curso, os seus impactos sociais foram 

muito positivos. A Gastronomia significa, hoje, uma porta aberta dentro da Universidade 

para a inserção de novos agentes sociais na sua dinâmica. Trouxe, em diversos momentos, 

a sociedade para dentro da Universidade, superando aquela ideia de que usufruir do 

contexto universitário é privilégio de poucos. Igualmente, leva seus alunos por espaços 

os mais distintos: investigam comida de rua e bares de esquina, trabalham em festivais e 

restaurantes, observam e passam a conviver com os mercados centrais, conhecem 

comunidades pesqueiras e agrícolas, investem na memória gustativa e se aprofundam na 

história de suas receitas de família. Nesse sentido, já muito contribui para a 

democratização do conhecimento. 

Essa afirmação acadêmica, igualmente, começa a reescrever a dinâmica do 

próprio mercado gastronômico cearense, que, ante a existência desses alunos e 

professores do bacharelado, é forçado a confrontar a Gastronomia não só pelo seu caráter 

de refinamento de técnicas de cocção ou de corte, mas também pela constatação de que a 

função do gastrônomo compreende muito além do que a substância no prato. Os alunos e 

professores são porta-vozes de um saber acadêmico que deve ser compartilhado, bem 

como devem perceber a riqueza do saber decorrente desse mercado. A resistência de 

profissionais que já pertenciam a este mundo em relação a essa nova gama de 

profissionais que se forma no ano de 2013 é um sinal de que existe sim um processo 

transformador em trânsito. Da mesma forma, alguma aceitação desse novo conhecimento 

por essa “velha guarda gastronômica” consolida os pequenos passos dessa mudança 

positiva. Como relacionou um dos colegas, vive-se um momento de transição entre a 

Gastronomia cearense de antes e de depois do bacharelado. Verifica-se um mercado que 

ainda paga pouco, exige muito fisicamente de seus cozinheiros e não reconhece, ainda, o 

valor do gastrônomo e do fazer cozinha. Desde a primeira formação, no entanto, os alunos 
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são forçados a provar que seu conhecimento é um motor para a valorização do setor, de 

forma que os demais membros do mercado gastronômico se achem instigados a 

aperfeiçoar seu trabalho, oferecendo um serviço de qualidade superior. O mercado do 

Ceará, nomeadamente o de Fortaleza, clama por essa transformação.  

As traduções de alunos e professores sobre o objeto Gastronomia provam o longo 

alcance dessa mudança de percepção:  concebe-se que, do campo à mesa, existe uma 

longa trajetória de histórias, as quais somente começaram a ser percebidas nesse cenário 

universitário. Essas “micro histórias” encontram, na preparação, o ápice de uma rede de 

conexões que ligam muitas vidas. A internalização dessa consciência e dessa atitude 

profissional, para os alunos e professores, é sinal de muitas outras transformações que 

estão por vir. Por meio dessas incorporações, o bacharelado passa a afirmar sua 

contribuição científica dentro de sua função social.  

Este trabalho nasceu, inicialmente, da ideia de documentar. Dentro de uma visão 

endógena, era necessário imprimir em algumas páginas as memórias sobre um processo 

de criação da Gastronomia da UFC. Como sugere toda história que começa, essa trajetória 

foi marcada por muitos primeiros desafios, dificuldades e expectativas. Era preciso 

descrever, portanto, esse ponto de partida, de forma que, futuramente, fosse possível 

reconstituir a evolução desses caminhos.  

Deve-se mencionar o fato de que durante todo o desenvolvimento desta 

investigação, desde a promoção das ideias conceituais, em conjunto com o orientador, 

passando pela realização das pesquisas e da escrita do texto propriamente dito, veio uma 

sensação de que se estava diante de uma grande missão e de uma imensa responsabilidade. 

A hesitação nasceu, acreditava-se, pelo fato de estar prestes a expor parcelas de um 

universo do qual fiz parte e pelo qual manifesto imensa afeição. Como integrante da 

história dessa primeira turma, é exatamente por essa admiração e, ainda, por um grande 

sentimento de respeito àquilo que o bacharelado representa para tantas vidas – gestores, 

professores, alunos e servidores, amigos queridos – é que já se pede licença pelas 

possíveis falhas na análise e pela revelação de alguns fatos incômodos.  

Essa representação do curso, ressalta-se, foi pautada em um espaço e um percurso 

histórico definido. Não é, sequer, a mesma realidade compartilhada pelas turmas que 

ingressaram nos anos que se seguiram. É certo que novos componentes vão sempre se 

integrar ao cenário preexistente, o que resultará em uma elaboração cada vez mais 

complexa. Diante desse quadro, vê-se que alguns dos problemas – comuns às turmas - 
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são realmente de resolução imediata difícil (a construção das cozinhas e o problema para 

a aquisição de insumos para as aulas práticas, embora temporários, ainda permanecem 

como pontos de tensão). Outros impasses sensíveis, apontados pelos atores deste estudo, 

todavia, podem começar a ser amenizados com a simples admissão de que eles existem. 

Ante essa reflexão, surge uma intrínseca necessidade de recomendar. Pensando melhor, 

talvez seja essa necessidade o que garante, de fato, a função desta produção. 

À instituição Universidade Federal do Ceará, em razão das limitações expostas 

pelos recém-iniciados na docência do ensino superior, eleva-se a necessidade de refletir 

sobre o necessário investimento na formação de professores. Em virtude das angústias 

desses docentes, percebe-se a diferença que uma orientação inicial formal teria feito ao 

grupo e a tantos outros que integram os quadros da Universidade. É necessária uma 

prática de formação que, além de oferecer ferramentas didáticas e metodológicas, 

expusesse a lógica e os caminhos da carreira docente na Universidade. Ademais, já é 

tempo de a Universidade pública começar a verificar e a considerar – e é uma alegria 

constatar que já existem movimentos em relação ao que se afirma – a experiência desses 

profissionais que investem na carreira docente, assimilando-a como um fator de 

relevância para a construção de sua carreira. Ainda que não seja possível nem razoável se 

exigir a negação do título, pede-se, todavia, é que esses professores possam se sentir 

valorizados enquanto cumprem as obrigações e desafios que vão surgindo ema sua trilha 

na Universidade. 

Aos demais membros da comunidade acadêmica, nomeadamente aos professores 

e alunos dos cursos que se aplicam no estudo da alimentação, exorta-se por um esforço 

de cooperação. A despeito das tantas fissuras na convivência, das singularidades e 

diferenças na compreensão sobre o mesmo objeto – próprias da disputa dentro do campo 

do saber alimentar - o diálogo é possível. Embora não se possa vislumbrar uma dinâmica 

pacífica neste espaço social, pode-se almejar uma colaboração capaz de ampliar o estudo 

da alimentação, a qual tem aptidão para girar sobre diferentes eixos. A Gastronomia, com 

seu intrínseco movimento de inovação, propõe investigar esse universo de formas pouco 

exploradas. Começando pelo apoio e pelo conselho de cursos que investem no universo 

da alimentação de alguma forma mais experiente ou aprofundada (compreendendo desde 

a produção de alimentos, passando pela sua repercussão sócio-histórica e cultural, pela 

Ciência de Alimentos propriamente dita ou, ainda, por todas as análises que elevem a 

comida em sua condição de objeto relevante), a Gastronomia pode começar a vislumbrar 
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um reconhecimento acadêmico perante o resto da comunidade. Essa premissa de 

reconhecimento não é encerrada pela simples necessidade de afirmação institucional: em 

face das incríveis possibilidades, vislumbra-se uma vasta gama de projetos de pesquisa e 

de extensão, o que pode contribuir para expansão dessa inegável fronteira do 

conhecimento e, consequentemente, para o engrandecimento científico da Universidade. 

À gestão do curso, em face do Projeto Político-Pedagógico, exorta-se para a 

proposição de um constante debate, em comunhão com os alunos e futuros ex-alunos, 

sobre a realidade do bacharelado. É preciso que essas omissões e lacunas curriculares 

apontadas neste estudo sejam compartilhadas e questionadas. A evolução curricular 

depende dessa batalha constante entre aquilo que se considera como ideal e as carências 

que se identificam no decorrer dessa formação. A onipresença da carreira de cozinheiro, 

apontada por muitos alunos, pode encontrar opções em simples investimentos 

disciplinares. É necessário, da mesma forma, deixar claro aos alunos que muitas dessas 

debilidades são apenas transitórias: existe, nos professores, um inegável desejo de 

expandir essa formação. Condições estruturais, ainda uma realidade do curso, constituem-

se como obstáculos para algumas dessas expansões. Malgrado esse fato, muito do que se 

propõe já podia ter sido feito: nada impede que a Gastronomia vá às ruas, ensine por meio 

de outros espaços. Foi mencionada a necessidade de conhecer os mercados, de aplicar 

esse conhecimento na aquisição de produtos: faça-se. Foi citada a urgência de treino e de 

aplicação no serviço de salão: faça-se. Não se pode, constantemente, lamentar por um 

prédio e/ou uma cozinha que não são terminados, por insumos que não chegam, tampouco 

por uma carreira que ainda não instiga: é necessário transformar a atitude desde logo e 

fazer aquilo que é possível com o que se tem. Urge, da mesma forma, aceitar os méritos 

advindos do fato de que, mesmo com tantos problemas físicos e a constatação desses 

aborrecimentos, o curso já foi capaz de mudar muita coisa.  

Aos professores, fica o humilde conselho de buscarem se sentir na pele de seus 

colegas. É importante afastar essas pretensas divisões (e a constante cisão entre teoria e 

prática) e impedir que essas barreiras prejudiquem o seu desempenho como profissionais 

que são - deveras competentes e com imensos potenciais. Espera-se que os professores 

ditos teóricos deixem um pouco a sala de aula para compreender o que é a realidade de 

um mercado gastronômico. Talvez isso tenha sido um esforço até já efetuado, mas é 

necessário buscar sempre compreender de onde vêm seus colegas cozinheiros, que 

formações tiveram e a razão de resistirem tanto às mudanças nas suas práticas docentes. 
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É preciso, cada vez mais, de cooperação entre esses agentes e buscar entender o porquê 

de a experiência ter tanta relevância em suas vidas, assim como compreender a frustração 

em face desse imenso desprestígio institucional.  

Da mesma forma, é importante que os professores teórico-práticos possam 

compreender o papel de seus colegas teóricos, admitindo o imenso valor da teoria para o 

desenvolvimento dessa aula na cozinha. Ademais, até mesmo na sua sala de aula 

convencional, ainda é preciso incorporar o sentido do bacharelado. Nesse sentido, já 

verificando algumas transformações nesses docentes, ressalta-se a imensa contribuição 

dos projetos de pesquisa e do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da 

UFC. Essa parceria propicia bons frutos, serviu e continua servindo como um espaço para 

o exercício da pesquisa e de expansão desse papel do professor.

Finalmente, que seus alunos encontrem em vocês uma perspectiva dialógica: que 

seja possível, portanto, um relacionamento onde todos falam e escutam. É necessário 

escutar deles as frustações sobre as formas de avaliação, as posturas metodológicas, as 

incertezas sobre as regras desse convívio da cozinha, bem como é urgente, ainda, que 

possam avaliar o seu quadro docente de modo mais direto. Essa abertura traz à tona um 

escrutínio difícil, mas infinitamente mais transformador do que uma mera avaliação 

anônima registrada no papel ao final de todo semestre. Dentro dessa comunicação, 

mudanças podem ser feitas ao longo do curso e problemas maiores podem ser evitados.  

Aos alunos - e isso é um arrependimento que reverbera na própria experiência 

estudantil da pesquisadora – fica o conselho da paciência e da compreensão. Aprendamos, 

igualmente, a escutar nossos professores e coordenadores, a ouvir o relato de seus 

embaraços e limitações. O curso está apenas começando e o trabalho sobre o qual estão 

submetidos já é tremendo: são múltiplas disciplinas, poucos docentes, uma infraestrutura 

dificultosa e, ademais, muitos ainda são alunos como vocês. Estão buscando seu 

aprimoramento pessoal, seja em pesquisas em diversos cenários acadêmicos, quanto em 

cursos de programas de pós-graduação. Estão aprendendo a ser professores nesse mesmo 

tempo em que aprendem a ser gastrônomos. Ademais, aquele conselho de perseverar na 

Universidade - a despeito das dificuldades e dos desafios - recomendação que pareceu 

pouco razoável aos estudantes em 2010, hoje se impõe na necessidade de afirmação 

acadêmica da Gastronomia que se acredita e na busca dos devidos reconhecimento e 

valorização profissionais. 
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Aos futuros candidatos ao curso, busquem entender, antes de entrar nesse mundo, 

qual é o sentido de um bacharelado. Tomando como ponto de partida a realidade da 

Gastronomia no século XXI, fica até fácil entender o porquê de as pessoas - inclusive 

esses alunos que ingressam no curso de Gastronomia - terem uma noção tão distorcida 

sobre a práxis desse profissional em constituição. A grande contradição é constatar que 

essa aura artística, ao mesmo tempo em que figura como característica mais divulgada da 

ação desse gastrônomo, é também exatamente aquela menos realçada nos próprios cursos 

de Gastronomia, segundo os relatos deste trabalho. Frequentem a Universidade, fale com 

os alunos e tentem desmistificar as representações correntes sobre essa realidade. 

Escuta-se, com frequência, sobre as preocupações docentes com o seu ambiente e 

suas condições de trabalho, acerca da convivência com os demais colegas e da carreira 

acadêmica, além da tentativa de desenvolver suas práticas para que a experiência em sala 

de aula seja cada vez mais aperfeiçoada. Isso é uma síntese das manifestações contidas 

na reflexão nesta investigação. Costuma-se dizer, da mesma forma, que, enquanto os 

alunos fazem parte desse cenário por quatro ou cinco anos, os professores, por sua vez, 

continuariam nele por décadas, por ciclos inteiros de formação de tantos outros discentes. 

Quantas turmas se formariam nesse intermédio? Como o curso e o currículo estarão em 

dez, 15, 20 anos? É provável que esse caráter de permanência e de espera esteja sempre 

contido no discurso do docente: olhando sempre para a frente, busca-se a superação do 

passado e o privilégio de novas tentativas no futuro.  

Na perspectiva inversa, o discurso do aluno é marcado por um juízo do fim: ciente 

de sua condição transitória, quatro ou cinco anos após o início desse percurso, ele se 

percebe olhando para trás, analisando o que foi feito, revisando oportunidades 

conquistadas e outras perdidas, falhas e omissões próprias, bem como as carências de 

uma proposta acadêmica em elaboração.  

Durante o processo, na medida em que algumas dessas lacunas são bastante 

aparentes e compartilhadas, a metamorfose pessoal, contudo, soa imperceptível e natural. 

Perto de encerrar sua trajetória acadêmica, como que forçados a observar uma fotografia 

antiga, enxergam-se todos os contornos dessas mudanças do processo. Fica a reflexão de 

que o curso, em seu sentido institucional, é o único nesse quadro que traz em si uma 

promessa da permanência. Um dia, todos se despedirão – alunos, professores, gestores e 

até versões curriculares – mas o peso da primeira experiência transformou suas 

testemunhas, representados neste trabalho, em verdadeiros donos desse ponto de partida. 
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Agora, fica a expectativa sobre aqueles que já escrevem e sobre os muitos outros que 

ainda escreverão as demais linhas da história do Bacharelado em Gastronomia da 

Universidade Federal do Ceará. Está-se apenas começando. 
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