
Uma Reaproximação à Origem dos Alimentos Integrada à Vida Urbana

 A mudança de comportamento no consumo dos alimentos e a qualidade da sua produção tem sido 
muito discutida nos dias atuais. A utilização de pesticidas, hormônios, conservantes, corantes e tantas 
outras substâncias vem sendo criticada por diversos profissionais. Com isso, a escolha por produtos locais 
e naturais vem crescendo, o que influencia diretamente na diminuição de resíduos, tanto na produção 
quanto no transporte. Além disso, os transportes são responsáveis pela liberação de CO2 na atmosfera, 
colaborando com o efeito estufa e a destruição da camada de ozônio. 
 A forma como nos alimentamos é um ato de sustentabilidade e pode contribuir para a conservação 
do meio ambiente. A qualidade vem ganhando espaço e aparece no lugar da quantidade, assim como o 
artificial têm sido substituído por uma alimentação mais natural.

Slow Food e Slow City

 O Slow Food surgiu na Itália em 1989 para contrariar a tendência Fast Food e a falta de conexão 
entre o produtor e o consumidor final do alimento. Esse movimento foi escolhido como base para o projeto, 
pois pregam que a comida seja limpa, boa e justa – que não polui, é saborosa e traz benefícios a quem 
produz e a quem consome. A intenção é preservar produtos que valorizam as características culturais 
locais, a sazonalidade e a economia popular. 
 Seguindo esse movimento, surgiu o Slow City como um contraponto ao ritmo acelerado das grandes 
cidades. Ambos valorizam o “viver sem pressa”, almejando que cada coisa aconteça no seu tempo. A 
filosofia de ambos engloba melhorar a qualidade de vida, incentivando hábitos de vida mais saudáveis 
e respeitando o ritmo biológico individual. 
 No Slow City são 201 cidades credenciadas em 30 países pelo mundo. Duas cidades brasileiras 
estão tentando ser incluídas na lista: Tiradentes (MG) e Antônio Prado (RS). 
 Existem também as Comunidades do Alimento e os Convívios, que auxiliam o Slow Food em diferentes 
momentos. Em Santa Catarina já são cinco Comunidades do Alimento, que operam no setor agroalimentar 
desde a matéria-prima até os produtos acabados. Existe também um Convívio em Florianópolis, incentivando 
o uso dos alimentos locais e dando suporte aos pequenos produtores da região.

A Relação da Alimentação na Sustentabilidade

 Projetar uma Escola de Gastronomia Natural é uma das formas de promover uma mudança de 
pensamentos, aproveitando assim os recursos naturais de maneira consciente e tornando o momento do 
preparo do alimento em uma experiência sensorial. No contexto atual a obrigatoriedade de se alimentar 
acabou se tornando mais que apenas necessidade de sobrevivência e se transformou em um momento de 
lazer, prazer e interação social entre os indivíduos, sendo muito importante na sociedade.
 O aumento da demanda por alimentos bons, limpos e justos pede um crescimento de estabelecimentos 
que ofereçam esse tipo de refeição. Quando se trata de Culinária Natural, os cursos encontrados são de 
pequeno porte voltados principalmente aos que desejam aplicar a teoria dentro da sua própria casa, 
sem maiores esclarecimentos sobre o manejo adequado dos alimentos. Sendo assim, a capacitação de 
profissionais que entendam como o processo de cuidado e preparo dessas refeições funciona é fundamental.
 Projetar uma escola integralmente voltada para esse cenário é uma possibilidade de fortalecer 
a eduação ambiental como um bem maior para todas as pessoas. O objetivo principal é a busca da 
qualidade de vida, estimulando a preservação do meio ambiente e unindo diferentes gêneros e classes 
sociais por uma conquista comum a toda a sociedade.

A Escola de Gastronomia Natural

 O funcionamento de uma escola de gastronomia se difere do de outros cursos convencionais por se 
tratar de um curso extremamente prático, envolvendo além de aulas expositivas, muitas aulas experimentais.
 Além do envolvimento prático dos cursos tradicionais, o diferencial explorado no conceito natural é o 
contato direto com a produção, que precisa de atividades externas com contato direto com a terra e com 
produtores de outros tipo de alimentos. Nesse caso, o uso de hortas contribui para o melhor aprendizado, 
causando também um impacto visual positivo na cidade e ajudando na conscientização ambiental do 
público em geral.
 A proposta de que a escola seja de uso público veio do grande crescimento desse segmento para 
o turismo e a exploração do potencial gastronômico da cidade, sendo assim um investimento neste ramo. 
A ideia de que os alimentos finalizados sejam oferecidos à população por um preço justo é quase 
obrigatória para que um ciclo seja concluído.
 A possibilidade de inserir no projeto espaços para feiras constantes e eventos locais engrandece 
ainda mais o conceito e faz com que muitos possam conhecer e se reconhecer em tradições talvez esquecidas 
pelo passar do tempo. O espaço compartilhado com a comunidade através de atividades sociais se une 
ao programa da Escola com o uso pedagógico dos conceitos e práticas de desenvolvimento sustentáveis. 

O PROjETO

O Terreno

 O local escolhido para abrigar a Escola de Gastronomia Natural fica situado entre a Rodovia 
Governador Aderbal Ramos da Silva, a Avenida Prefeito Waldemar Vieira e a Rua Deputado Antônio 
Edu Vieira, no bairro Saco dos Limões, em Florianópolis.
 O terreno escolhido tem aproximadamente 60.000m2, é praticamente plano e fica no aterro da Baía 
Sul, próximo ao mar. O sítio é bastante extenso, permitindo além da produção e compostagem de parte 
dos alimentos utilizados na Escola um cultivo abundante de plantas em geral para uma maior interação 
com a natureza.
 Em relação à permeabilidade visual do terreno, pode-se considerar o local muito visível. As vistas 
a partir do terreno são diversas: oo sudoeste existe a Baía Sul e sua relação com a borda d’água, nas 
outras faces o contato visual é com os morros do entorno – alguns deles ocupados principalmente por 
moradias e outros ainda com vegetação abundante. A associação com a natureza ainda é predominante 
nesse trecho do aterro, por mais que exista uma tendência grande à sua total ocupação, por isso dar o 
exemplo de que um terreno pode ser ocupado e ao mesmo tempo preservar os aspectos naturais do local 
é de fundamental importância para essa área em constante crescimento.
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Implantação

 O terreno se inseriu ao contexto urbano como o eixo de ligação entre o bairro e a borda d’água. A 
instalação de uma estação de transporte marítimo na orla e uma estação de BRT na Av. Pref. Waldemar 
Vieira foi de extrema importância que os fluxos e conexões internos do projeto fossem pensados no 
contato dele com o restante do aterro e do bairro. Depois de traçados eixos de passagem, foram eleitos 
os de maior importância e dimensionados de acordo com a hierarquia que lhes confere.
 Por ser rodeado de vias movimentadas, os volumes foram posicionados mais afastados das bordas 
do terreno. Para auxiliar no controle sonoro e propiciar um ambiente mais agradável no seu interior 
também foi criado um talude coberto por vegetação na borda da Rod. Gov. Aderbal Ramos da Silva. Os 
projetos arquitetônicos foram implantados próximos uns aos outros, e foram posicionados em locais que 
não impedissem as passagens de maior prontidão – entre os modais marítimo e BRT, por exemplo. As três 
arquiteturas destinadas diretamente à Escola foram posicionadas de modo a conformarem um pátio que 
caracterize aquele espaço como o conjunto do mesmo núcleo. Próximo à eles, foi instalado o volume que 
pertence ao restaurante e a lanchonete, mantendo o espaço sempre ativo. 
 A decisão por manter todas as edificações térreas foi tomada para não comprometer o caráter 
plano do aterro, mantendo a permeabilidade visual nos níveis mais altos do bairro, facilitando também a 
observação de pontos importantes de destaque na paisagem, como a vegetação dos morros e a Igreja 
Matriz da Paróquia da Nossa Senhora da Boa Viagem.

Os Materiais

 Os materiais utilizados são os principais comunicadores do projeto e a busca por materiais locais 
revela traços marcantes e característicos na arquitetura, preservando seu conceito e linguagem. Incluir 
tecnologias atuais em conjunto com materiais mais rústicos mostra a sustentabilidade, que por vezes pode 
parecer obsoleta, de uma forma diferente. Nesse caso, é sugerido o uso de estrutura em steel frame anexada 
a base de radier protendido. Sobre a estrutura serão utilizadas placas de OSB para o fechamento das 
paredes e colocado gesso acartonado nas faces internas e ACM nas externas - que por vezes podem 
ainda receber ripas de madeira como acabamento final. Os pisos e forros da maioria dos ambientes são 
sugeridos em madeira ecológica, com excessão dos banheiros e cozinhas, que receberão acabamento em 
cerâmica, garantindo a melhor higienização do local.
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LEGENDA IMPLANTAÇÃO

A. Compostagem
B. Academia ao ar livre
C. Estacionamento Food Truck

LEGENDA PLANTAS

01. Sala de Aula
02. Sanitários
03. Sala dos Professores
04. Secretaria e Diretoria
05. Biblioteca
06. Depósito
07. Depósito de Lixo
08. Doca 
09. Circulação
10. Depósito de Material de Limpeza (DML)
11. Câmara Fria
12. Estoque Seco
13. Sala de Aula Prática - Bebidas
14. Sala de Aula Prática - Confeitaria
15. Sala de Aula Prática - Panificação
16. Sala de Aula Prática - Cozinha Quente
17. Vestiários
18. Cozinha
19. Salão Restaurante
20. Buffet
21. Café / Lanchonete
22. Hall Auditório
23. Palco
24. Platéia
25. Sala Técnica de Luz e Som

AS EDIFICAÇÕES

 A Escola, com uma ampla cobertura e 
área de estar no deck, traz todas os acessos 
direcionados para o pátio interno. A intenção 
é que essa área possa ser utilizada para 
aulas ao ar livre quando desejado, tanto 
na área de decks, quanto no gramado.  A 
possibilidade de ter aulas ao ar livre surge a 
partir do momento em que a grade curricular 
da escola tende a ser mais ampla e fora do 
padrão tradicional, não englobando apenas 
aulas sobre alimentação. Algumas escola 
semelhantes no Brasil e no mundo oferecem 
aulas relacionadas à saúde, espiritualidade, 
metas de vida, planejamento financeiro e 
diferentes estilos de alimentação.
 No Restaurante, o posicionamento do 
projeto também teve a ver com a grande 
demanda do local, que foi pensado para que 
seja uma arquitetura receptiva – principalmente 
nos trajetos com maior circulação – mas sem 
desconfigurar a relação do restaurante com 
a escola. A área interna dessa arquitetura 
foi pensada de modo que a cozinha seja o 
coração do ambiente, com grandes aberturas 
em vidro, para que todo o preparo do alimento 
seja visualizado, fortalecendo ainda mais o 
contato entre as etapas de preparo.
 O projeto de um auditório faz-se 
necessário em qualquer tipo escola, pois é 
nesse espaço que acontecem palestras e 
encontros. É preciso cuidado para que o volume 
não se torne incômodo no contexto espacial, 
pois mesmo fundamental no planejamento 
educacional, não é um elemento utilizado com 
tanta frequência. A solução para evitar que 
o edifício contraste demais com o entorno, foi 
acompanhar o desnível da platéia com a laje, 
que a medida em que ganha altura, conforma 
um espaço abaixo do ponto mais alto da 
platéia. Sob o qual foi marcado um hall com 
fechamentos em vidro para conformar o acesso, 
que devido à transparência, se comunica bem 
com o entorno, sendo um ponto interessante 
também aos que circulam pelo terreno.
 Além das construções citadas, foram 
incluídos no terreno espaços como: local para 
estacionamento de food trucks, praça de 
estar com playground e espaço para animais 
domésticos. Fora estes equipamentos de lazer, 
foram instalados também itens de importância 
e incentivo ecológicos, tais como: hortas, pomar, 
lago de drenagem e evapotranspiração, 
tanque séptico, vala de filtração e leiras de 
compostagem.

D. Espaço para animais de estimação
E. Parque infantil 
F. Horta

G. Pomar
H. Anfiteatro
I. Projeção rede de tratamento de água

j. Lago de drenagem e evapotranspiração
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