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Introdução

O Curso de Bacharelado em Gastronomia e 
Segurança Alimentar da UFRPE iniciou suas atividades 
em 2005. A proposta do curso é integrar o saber e o 
fazer da Gastronomia, unindo a arte de combinar cores, 
sabores e do bem servir, associando o estudo científico 
dos fenômenos ocorridos na combinação de 
ingredientes, assim como a história e tradição das 
cozinhas nacional e internacional.  Uma das prioridades 
do curso é efetivar a interação entre a universidade e a 
sociedade, em projetos como o que ora apresentamos. 
No Projeto, “Curso de Formação de Atendentes e 
Garçons da Comunidade de Várzea Fria do Município 
de São Lourenço da Mata” a UFRPE participa trazendo 
o conhecimento de seus alunos e a experiência na 
promoção de atividades de extensão, a fim de viabilizar 
o mesmo.

O Instituto da Criança Alberto de Moura, em São 
Lourenço da Mata/PE foi o órgão beneficiado pela 
ação. Pretendeu-se assim, fazer com que os 
participantes fossem capazes de encontrar, dentro ou 
fora de suas comunidades, bens e serviços que 
complementem seus conhecimentos, suas habilidades e 
seus hábitos, permitindo-lhes alcançar, melhor e mais 
rapidamente seus objetivos de mudanças, bem com a 
geração de renda por meio da Inclusão dos Jovens do 
Mercado de Trabalho.

Os dados do IBGE mostram que em 2005 mais de 
70% dos jovens com 18 a 24 anos de idade mantinham 
alguma atividade econômica, com rendimento médio 
mensal de pouco mais de R$ 200,00. Muitos 

sobrevivem no mercado informal e sem nenhuma 
garantia de direitos trabalhistas ou de seguridade social.

Os jovens na faixa etária entre 15 a 19 anos somam 
10,3% na população pernambucana, sendo que o grupo 
etário de 20 a 24 anos chega a 9,8%. A taxa de 
escolarização no ensino fundamental está em 31,9%, 
para a faixa entre 18 e 24 anos e representa mais de um 
milhão de pessoas [1]

No município de São Lourenço da Mata, esses 
jovens cidadãos somavam, em 2004, cerca de 53 mil 
pessoas, sendo mais de 15% da população local. Eles 
enfrentam os obstáculos da baixa qualidade na 
educação formal, falta de formação específica, falta de 
oportunidades. Observamos, no dia-a-dia, as 
conseqüências dessas estatísticas em nosso estado, com 
o aumento da pobreza e da criminalidade entre os 
jovens, facilmente cooptados por criminosos, que por 
sua vez são, em sua maioria, frutos dessa mesma 
estrutura social fragilizada [2]

O Curso de Formação de Atendentes e Garçons 
visou auxiliar na redução dos índices sociais negativos 
em nosso estado, mais especificamente no bairro de 
Várzea Fria, município de São Lourenço da Mata. 
Formaram-se 30 atendentes, garçons e comis para
bares, lanchonetes e restaurantes, de ambos os sexos, 
em um curso com duração de 03 (três) meses.

Material e métodos

As aulas foram ministradas no Laboratório de 
Alimentos do DTR/UFRPE, três vezes por semana, das 



08h ás 11h, durante três meses obtendo-se ao final 144 
horas-aula.    
Como parte do curso de capacitação foram oferecidos 
três disciplinas e os respectivos assuntos foram 
abordados:
- Garçom 1 : Postura; Apresentação Pessoal, Cultura 
Geral, Organização, Tipos de Clientela, Noções de 
Barman, Perfil Profissional, 
- Garçom 2 : Técnicas de serviço, Tipos de  Materiais, 
Mise-en-place, Comanda, Fechamento do Restaurante, 
- Boas Práticas : Boas Práticas de Manipulação, 
Higienização de Alimentos, Equipamentos, Utensílios e 
Pessoal, Noções de Microbiologia de Alimentos [ 3]

As aulas foram orientadas por diretrizes definidas 
pela coordenadora do projeto juntamente com os 
instrutores, buscando o mesmo nível de qualidade e a 
harmonização entre os conteúdos das disciplinas 
ministradas. A metodologia empregada ainda incluiu:
- Aulas expositivas com utilização de quadro negro e 
vídeo;
- Aulas práticas, com utensílios e equipamentos 
apropriados e vivência de situações comuns à 
profissão;
- Desenvolvimento de atividades em grupo, a fim de 
estimular o espírito de equipe e de solidariedade 
profissional;
- Visitas técnicas a lanchonetes, bares e restaurantes de 
diferentes segmentos de atuação na área de alimentação 
coletiva, com discussão e avaliação posterior por parte 
do grupo;
- Avaliações mensais do desempenho dos participantes.

Resultados e discussão
Contatos com entidades do setor de alimentação e 

hotelaria do estado foram providenciados e os alunos 
foram encaminhados como tentativa de inserção destes, 
no mercado de trabalho.

Através deste projeto, os alunos do Curso 
Bacharelado em Gastronomia da UFRPE transmitiram 
os conhecimentos adquiridos em sala de aula práticas,
após a conclusão das disciplinas de Organização de 
Banquetes e Eventos e Serviços de Bares e 
Restaurantes. As citadas disciplinas formaram a base de 
conhecimento do curso de capacitação. 

Transcorridos 30 dias do encerramento do curso, foi 
realizado um levantamento junto aos alunos, onde se 
constatou que todos que concluíram, já estavam 
empregados de forma regular, ou seja, com os 
benefícios sociais garantidos, ou estavam em período 
de experiência, aguardando a formalização da 
contratação. 
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