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RESUMO 

 

A Gestão do Conhecimento é um campo do conhecimento que vem ampliando suas aplicações 

no Brasil. A conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito e acessível, tem-se 

constituído um dos principais ativos das organizações, o que não é diferente com as 

organizações de Ensino Superior. A taxonomia como ferramenta estratégica da Gestão do 

Conhecimento atua diretamente no processo de recuperação e organização da informação, 

auxiliando na sistematização e identificação dos processos e nas rotinas das organizações. 

Desse modo, o objetivo desta pesquisa é elaborar uma taxonomia das habilidades da formação 

superior de um Gastrônomo, aplicado a um Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia, na 

modalidade da Educação à Distância, de uma Instituição de Ensino Superior Brasileira, da qual 

a pesquisadora participa da equipe pedagógica, na função de coordenadora. Em termos 

metodológicos classifica-se com uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. Em 

relação aos procedimentos técnicos, configura-se como uma pesquisa documental e estudo de 

caso. A coleta de dados foi realizada em uma Instituição de Ensino Superior de âmbito nacional 

com a modalidade da educação à distância, com sede em Maringá, Estado do Paraná, e para 

tanto se empregou análise documental sobre o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e observação 

participante (relato de experiência) da própria pesquisadora na função de coordenadora do 

curso. Os resultados permitiram a elaboração de uma Taxonomia das Habilidades de Formação 

do Gastrônomo para classificação dos Conteúdos por Habilidades, a partir de dois eixos de 

formação, seis subcategorias, vinte e oito habilidades. Também se apresentou um ensaio de 

aplicação para reorganização da Matriz Curricular do PPC de Gastronomia em EAD da IES, a 

partir da taxonomia elaborada. 

Palavras-chaves: Taxonomia. Gestão do Conhecimento. Ensino Superior em Gastronomia. 
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ABSTRACT 

 

Knowledge Management is a field of knowledge that has been expanding its applications in 

Brazil. The conversion of tacit knowledge into explicit and accessible knowledge has been one 

of the main assets of organizations, which is no different with higher education organizations. 

Taxonomy as a strategic tool of Knowledge Management acts directly in the process of 

retrieving and organizing information, assisting in the systematization and identification of 

processes and routines of organizations. Thus, the objective of this research is to elaborate a 

taxonomy of the gastronomist's higher education skills, applied to a Higher Course of 

Technology in Gastronomy, in the Distance Education modality, of a Brazilian Higher 

Education Institution, in which the researcher participates. of the pedagogical team as 

coordinator. In methodological terms it is classified as exploratory research with a qualitative 

approach. Regarding the technical procedures, it is configured as a documentary research and 

case study. Data collection was performed at a national higher education institution with the 

distance education modality, based in Maringá, State of Paraná, and for this purpose was used 

documentary analysis about the Pedagogical Project of the Course (PPC) and observation. 

participant (experience report) of the researcher herself as coordinator of the course. The results 

allowed the elaboration of a Taxonomy of the Gourmet Formation Skills to classify the Contents 

by Abilities, from two formation axes, six subcategories, twenty-eight abilities. It was also 

presented an application essay for reorganization of the Curriculum Matrix of the IES 

Gastronomy in Long Distance Education (EAD), from the elaborated taxonomy. 

Keywords: Taxonomy. Knowledge Management. Higher Courser of Gastronomy. Long 

Distance Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nesta introdução apresenta-se as etapas de realização desta pesquisa. Inicia-se pelo 

relato da aderência da temática ao universo de estudos do Programa de Pós-graduação em 

Gestão do Conhecimento nas Organizações (PPGGCO) e o tema e o problema de pesquisa. 

Após o objetivo geral e os objetivos específicos, a justificativa, a aderência ao PPGGCO e a 

estrutura da dissertação. 

1.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES, O TEMA E O 

PROBLEMA DE PESQUISA 

O tema da pesquisa está em uma das ferramentas da Gestão do Conhecimento (GC), a 

taxionomia, utilizada para estruturar o conhecimento dentro da organização, facilitando a 

localização, o armazenamento e a recuperação dos dados e informações. A presente pesquisa 

tem aderência ao PPGGCO, revelando-se um estudo interdisciplinar, porque pretende aplicar a 

GC para classificar e organizar o conhecimento formativo de um Curso Superior Tecnológico 

(CST) em Gastronomia na modalidade da Educação à Distância. 

No PPGGCO, a GC é entendida como um processo que possui um conjunto de técnicas 

e ferramentas utilizadas para identificar, criar e organizar os ativos do conhecimento. Uma das 

linhas de pesquisa desse Programa é “Organizações e Conhecimento”, que tem por objetivo 

“estudar e promover pesquisas para o desenvolvimento e implantação de metodologias, 

políticas e soluções que auxiliem na identificação, organização, compartilhamento, difusão e 

aplicação do conhecimento nas organizações” (UNICESUMAR, 2019). 

Assim, a pesquisa pretende elaborar uma taxionomia das habilidades e competências 

para a formação do Gastrônomo, para organizar e selecionar os conhecimentos gastronômicos 

fundamentais, em nível superior. 

Cumpre, ainda mencionar, que Educação a Distância (EaD) é uma atividade aberta à 

iniciativa privada desde que seja autorizada pelo MEC e tenha avaliação da qualidade da oferta 

pelo poder público. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) realiza 

esse processo avaliativo que mede a avaliação dos cursos de ensino superior (BRASIL, 1998). 

Portanto, a tensão entre os parâmetros avaliativos do SINAES previstos pela Lei nº 

10.861/2004, e os parâmetros de mercado para a formação do profissional de Gastronomia, faz 



16 

 

surgir necessidades para a gestão dos cursos como produtos e da IES como fornecedora da 

formação superior.  

A oferta de uma educação superior de qualidade, conforme prevê os referenciais do 

Ministério da Educação (MEC) para a EaD previstos por Brasil (2007), está ligada à 

estruturação do corpo docente e dos recursos didáticos - livros, aulas, atividade avaliativas etc. 

- que são ofertados aos discentes para sua formação profissional. Dessa forma, a qualidade é 

percebida quando existe a preocupação dos cursos em garantir que a experiências dos discentes 

com o conhecimento seja completa. 

Na dimensão do conhecimento e de sua estruturação e disseminação, a GC e seu ciclo 

que visa identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar o conhecimento, trata dos 

problemas de adaptação, sobrevivência e competência das organizações face às mudanças 

frequentes no ambiente em que está inserida. Neste aspecto a GC contribui para a organização 

e estruturação dos cursos de nível superior, para o enfrentamento das tensões no mercado 

competitivo da educação superior brasileira, em especial, nos cursos de gastronomia na 

modalidade a distância. 

A presente pesquisa procura suprir uma lacuna teórica e prática no campo de gestão 

do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Tecnologia em Gastronomia com a elaboração de 

uma taxonomia de objetos educacionais deste domínio de conhecimento. A partir do que foi 

apresentado, a pesquisa possui a seguinte pergunta norteadora: “Como construir uma 

taxionomia das habilidades e competências para a formação do Gastrônomo, para organizar e 

selecionar os conhecimentos gastronômicos fundamentais, em nível superior, em uma 

Instituição de Ensino Superior Privada?”. 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver uma taxionomia das habilidades e competências para a formação do 

Gastrônomo, para organizar e selecionar os conhecimentos gastronômicos fundamentais, em 

nível superior, em uma Instituição de Ensino Superior Privada (IES), garantindo o acesso à 

comunidade social envolvida (docentes, discentes, órgãos públicos reguladores, interessados). 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar os objetos de conhecimento obrigatórios para a regulação do curso 

superior de gastronomia da IES privada. 

 Identificar na literatura o modelo de Taxonomia/Ontologia adequada ao problema 

proposto. 

 Elaborar a taxonomia delimitando seu alcance ao campo de pesquisa para os 

profissionais envolvidos com o curso superior tecnológico de gastronomia da IES 

privada. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A linha de pesquisa Educação e Conhecimento do Programa de Pós-graduação em GC 

nas Organizações, tem entre seus objetivos analisar e compreender os processos de formação, 

bem como investigar a interface entre a gestão, as políticas públicas e a inovação a serviço da 

educação. Nesse viés tem-se como justificativa da presente pesquisa: 

 a necessidade de ferramentas de gestão para o processo de formação dos profissionais 

da gastronomia em nível superior. 

 o atendimento das políticas públicas educacionais nacionais em matéria de formação 

superior tecnológica ou bacharelado em gastronomia; e 

 a necessidade de identificação do curso como um produto que participa ativamente, ao 

menos no momento educacional do País, do mercado de oferta de cursos superiores no 

Brasil, precisando de adaptação para conseguir sobreviver a competitividade deste 

mercado.  

Atualmente, exercendo a função de coordenação da equipe de gestão de um Curso 

Superior Tecnológico em Gastronomia na modalidade à distância e com mais de 15 anos de 

experiência na área, trará a pesquisa o viés de aplicação imediata dos resultados, que se pretende 

alcançar. 

Por se tratar de uma lacuna teórica e prática o fato da estruturação e organização dos 

conhecimentos envolvidos no curso tecnológicos de gastronomia, os objetivos pretendidos 
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possuem um potencial de multiplicação e ampliação da qualidade em âmbito local, regional e 

nacional, em especial para coordenadores, docentes, tutores, técnicos e alunos do curso de 

gastronomia e, também, para a IES como ferramenta de gestão, avaliação e atualização do 

cursos de gastronomia. 

1.4 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

Esta dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos. Este Capítulo 1 contém 

os aspectos que nortearam a execução da pesquisa, compreendendo a apresentação do tema e 

do problema de pesquisa, os objetivos gerais e específicos, a justificativa, a delimitação da 

pesquisa e sua aderência ao universo de estudos do PPGGCO. 

O Capítulo 2 contempla o referencial teórico essencial para o alcance dos objetivos 

propostos e para orientar a análise dos dados. Desse modo, aborda-se sobre GC com ênfase em 

uma de suas práticas: a taxonomia; bem como se expõe sobre a GC aplicada a Educação à 

Distância. Finaliza-se este capítulo com uma aproximação entre GC e Curso Superior de 

Tecnologia em Gastronomia. 

No Capítulo 3 são descritos os parâmetros metodológicos empregados para o 

desenvolvimento da pesquisa. Desse modo, contempla a classificação da pesquisa, as etapas de 

sua execução e as informações relativas à coleta de dados. 

No Capítulo 4 apresentam-se os resultados da pesquisa. Inicialmente caracteriza-se o 

quadro regulatório (catálogo de cursos superiores de tecnologia) das habilidades e competências 

do perfil profissional do Gastrônomo. A partir do quadro regulatório a elaboração de uma 

taxonomia teórica dos objetos educacionais para formação do Gastrônomo. Em seguida, aplica-

se essa taxonomia sobre o PPC com ênfase em uma reestruturação. Por fim, apresenta-se a 

taxonomia do PPC, construído a partir da metodologia de Vital e Café (2011). 

No Capítulo 5 encontram-se as considerações finais deste estudo, seguidas das 

referências utilizadas, do apêndice e anexo. 
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2 CONCEITOS E PREMISSAS – REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo são apresentados os conceitos e as premissas necessárias para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Contempla o referencial teórico essencial para o alcance dos 

objetivos propostos e para orientar a análise dos dados. Desse modo, aborda-se sobre GC com 

ênfase em uma de suas práticas: a taxonomia; bem como se expõe sobre a GC aplicada a 

Educação à Distância. 

O conhecimento está presente em todos os ambientes organizacionais e se manifesta 

sob diversos aspectos. A gestão do conhecimento (GC) surge como aliada para as organizações 

no processo de gerenciamento do conhecimento viabilizando a utilização de estratégias para 

sua conversão e manutenção. Neste sentido, o presente capítulo está distribuído em 6 seções 

distintas que tratam do conhecimento e da sua gestão.  

A seção 2.1 aborda sobre as características do conhecimento apresentando sobre os 

tipos existentes. O conhecimento científico ganha destaque nessa seção e o conhecimento tácito 

e explícito da teoria de Nonaka e Takeuchi (2008) é trabalhada para compreender como o 

conhecimento acontece nas organizações.  

A seção 2.2 trata sobre a GC e o ciclo que facilita o gerenciamento do conhecimento 

tácito (capital intelectual) contido nas pessoas e do conhecimento explícito representado pelos 

processos, bibliotecas, bases de dados da organização. As definições de GC serão exploradas e, 

posteriormente, a importância do capital intelectual para o progresso do conhecimento 

organizacional.  

A seção 2.3, sobre as práticas e ferramentas da GC, expondo as etapas do seu ciclo de 

identificação, criação, armazenamento, compartilhamento e aplicação do conhecimento, 

definindo as particularidades de cada uma das práticas e ferramentas que enfatizam a etapa de 

armazenamento como a taxonomia, objeto de pesquisa. Neste sentido, a seção 2.4 estuda sobre 

a estruturação e organização das informações e sua relevância para a classificação do 

conhecimento organizacional.  

Por fim, a seção 2.5 explora a taxonomia como prática para organizar, hierarquizar e 

classificar o conhecimento. A seção faz um percurso histórico apresentando a origem da 
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taxonomia até chegar em sua aplicação da GC. Apresenta, ainda, os tipos de taxonomias, de 

estrutura e as etapas para a construção de taxonomias. 

2.1 CARACTERÍSTICAS DO CONHECIMENTO 

O conhecimento é parte integrante dos mecanismos responsáveis por colocar em 

movimento os setores das organizações. Sveiby (1998) indica que o conhecimento faz parte dos 

bens intangíveis de uma organização e possibilita a criação de estratégias. Pesquisadores como 

Davenport e Prussak (1998), Wiig (1993) e Nonaka e Takeuchi (2008) definem o conhecimento 

a partir da dimensão organizacional e suas manifestações no ambiente das organizações. Assim, 

tem-se uma definição dos tipos de conhecimento existentes:  

a) Conhecimento popular: [...] se baseia em estados de ânimo e emoções. Os valores 

de quem estuda o objeto interferem livremente no próprio objeto; não implica em uma 

sistematização de ideias; limita-se a investigar a aparência dos fatos.  

b) Conhecimento filosófico: [...] é a racionalidade sua principal característica, por 

partir de enunciados lógicos e por seu esforço para questionar os problemas humanos 

e para discernir o certo e o errado, baseando-se exclusivamente na própria razão 

humana.  

c) Conhecimento teológico (ou religioso): [...] Sua principal diferença em relação 

aos demais é que parte de proposições vistas como sagradas, portanto infalíveis 

(inquestionáveis), as quais, não podendo ser colocadas em dúvida, são, 

consequentemente, não verificáveis.  

d) Conhecimento científico: Ele parte de ocorrências e fatos reais, que se busca 

estudar de organizar de forma sistemática e que devem ser verificáveis; caso contrário, 

não se pode dizer ao campo da ciência. O conhecimento científico não é visto como 

definitivo, portanto, é falível e aproximadamente exato, pois será exato em um 

momento para, a seguir, ser contestado e substituído por novas proposições 

(GALUCCI, 2007, p.25, Grifo Nosso).  

O conhecimento não é estático, ao contrário, está em constante movimento e suas 

características proporcionam transformação e inovação. Na aquisição do conhecimento 

percebe-se que ele está vinculado a algo concreto que é capaz de colaborar para alcançar 

conclusões consistentes a respeito da constituição das coisas (CARLAN, 2010). 

No campo da ciência e, também, das organizações, o conhecimento científico é o mais 

adequado pois parte da observação e análise dos fenômenos que o circundam procurando 

formular hipóteses verificáveis para, posteriormente, tornarem-se aplicáveis de forma geral. 

Assim, nas organizações o conhecimento é sistematizado, por meio do compartilhamento, e 

identificado nos indivíduos a partir de estratégias onde ocorre sua conversão em conhecimento 

organizacional e fixado em processos onde todos os membros têm acesso (NUNES, 2013).  
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Os tipos de conhecimentos existentes apresentados por Galucci (2007), contribuem 

para compreender as definições formuladas tendo como ponto inicial o conhecimento 

científico. Dessa forma, o Quadro 01 evidência essas definições:  

Quadro 1 - Definições de conhecimento 

Autor (es) Definição dos tipos de conhecimentos 

ALBUQUERQUE 

(2016, p.17) 

Conhecimento é uma coleção adequada de informações, de tal forma que a intenção 

é ser útil. É uma abstração interior, pessoal, de alguma coisa que foi experimentada 

por alguém. 

DAVENPORT; 

PRUSSAK (1998, p.6)  

Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 

contextual e insight, a qual proporciona uma estrutura para avaliação e incorporação 

de novas experiências e informações.  

WIIG (1998, p.42) 

O conhecimento é como o corpo de entendimentos, generalizações e abstrações que 

as pessoas carregam de forma permanente ou semipermanente e que são aplicadas 

para interpretar e gerir o mundo. 

SVEIBY (1998, p.35) 
O conhecimento consiste numa construção contínua e é resultante da interação entre 

o homem e o mundo.  

BENDER; FISH 

(2000, P. 126) 

 

O conhecimento surge na cabeça do indivíduo e é moldado sobre a informação que 

é transferida e enriquecida pela experiência pessoal, crenças e valores com propósito 

de decisão e relevância de ação. É a informação interpretada pelo indivíduo é 

aplicada para o propósito desejado. É o estado mental de ideias, fatos, conceitos, 

dados e técnicas, gravados na memória do indivíduo. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Das definições explicitadas no Quadro 01, os termos “coleção de informações”, 

“mistura de experiência condensada”, “estrutura para avaliação e incorporação de novas 

experiências”, “construção contínua, interação e transferências de informações” são alguns que 

se sobressaem quando o interesse é descobrir como o conhecimento se consolida na mente das 

pessoas, e como é transmitido e convertido em detrimento do conhecimento organizacional. 

Neste aspecto, Nunes (2013, p.23) salienta que “o conhecimento como objeto procura abstrair 

o conhecimento das pessoas que o criam e implementam, não tendo o seu foco nelas, quer seja 

individualmente ou socialmente”. Assim, o conhecimento compreende processos particulares e 

coletivos ligados à comunicação e motivação, e quando organizados e estruturados de maneira 

adequada tendem a facilitar o acesso e a disseminação do conhecimento entre as pessoas que 

constituem as organizações.  

A compreensão de conhecimento individual ou coletivo remete ao conceito de 

conhecimento tácito e explícito desenvolvidos por Nonaka e Takeuchi (2008), onde o primeiro 

centra-se no nível particular, ou seja – retido nas pessoas, e o segundo é derivado do tácito e 

concretizado nos repositórios e manuais das organizações.  
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O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras, números ou sons, e 

compartilhado na forma de dados, fórmulas científicas, recursos visuais, fitas de 

áudio, especificações de produtos ou manuais. O conhecimento explícito pode ser 

rapidamente transmitido aos indivíduos, formal e sistematicamente.  

O conhecimento tácito, por outro lado, não é facilmente visível e explicável. Pelo 

contrário, é altamente pessoal e difícil de formalizar, tornando-se de comunicação e 

compartilhamento dificultoso. As intuições e os palpites subjetivos estão sob a rubrica 

do conhecimento tácito. O conhecimento tácito está profundamente enraizado nas 

ações e na experiência corporal do indivíduo, assim como nos ideais, valores ou 

emoções que ele incorpora (NONAKA e TAKEUCHI, 2008, p.19). 

Diante dos conhecimentos tácito e explícito, a construção do conhecimento 

organizacional é possível, dentro do modelo do Nonaka e Takeuchi (2008), se houver um 

ambiente favorável para que os indivíduos integrantes do sistema compartilhem seus 

conhecimentos. Assim, as fases de Socialização, Externalização, Combinação e Internalização 

fazem parte da espiral do conhecimento – conhecido como modelo SECI – e apresentam a 

transformação do conhecimento nos níveis tácito e explícito. A Figura 01 apresenta o modelo 

proposto por Nonaka e Takeuchi (2008) 

Figura 1 – Modelo SECI 

 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008) 

Neste sentido, Nunes (2013, p.26) destaca que “a espiral do conhecimento se dá 

quando há uma interação entre o conhecimento tácito e o explícito, permitindo assim, a difusão 

do conhecimento individual até o conhecimento fazer parte de uma rede de conhecimento entre 

organizações”. Em cada um dos quadrantes que compõe a Figura 1 existe um tipo de conversão 

do conhecimento. Por exemplo, na socialização o conhecimento é convertido de tácito para 

tácito; na externalização o conhecimento o conhecimento transforma-se de tácito para explícito; 

na combinação o conhecimento explícito converte-se em explícito e na internalização o 
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conhecimento explícito transforma-se em tácito. Todas essas fases são descritas por Nonaka e 

Takeuchi (2008) e são apresentadas no Quadro 02: 

Quadro 02 - Modelo SECI 

A SOCIALIZAÇÃO é um 

processo de compartilhamento de 

experiências e, com isso, de 

criação de conhecimento tácito – 

tais como os modelos mentais e as 

habilidades técnicas 

compartilhadas. O indivíduo pode 

adquirir conhecimento tácito 

diretamente dos outros sem usar a 

linguagem. 

TÁCITO  EXTERNALIZAÇÃO é um 

processo de articulação do 

conhecimento tácito em conceitos 

explícitos. [...]O modo de 

externalização da conversão do 

conhecimento é visto, tipicamente, no 

processo da criação de conceitos e é 

desencadeado pelo diálogo ou pela 

reflexão coletiva. 

 

TÁCITO EXPLÍCITO 

A INTERNALIZAÇÃO é um 

processo de incorporação do 

conhecimento explícito em 

conhecimento tácito. Está 

intimamente ligada ao “aprender 

fazendo”. Quando as experiências 

através da socialização, 

externalização e combinação são 

internalizadas nas bases de 

conhecimento tácito do indivíduo, 

na forma de modelos mentais 

compartilhados ou know-how 

técnico, tornam-se um patrimônio 

valioso. 

A COMBINAÇÃO é um processo de 

sistematização de conceitos em um 

sistema de conhecimento. Este modo 

de conversão de conhecimento 

envolve a combinação de diferentes 

corpos de conhecimento explícito. Os 

indivíduos trocam e combinam o 

conhecimento através de meios como 

documentos, reuniões, conversas 

telefônicas ou redes de comunicação 

computadorizadas. EXPLÍCITO 

Fonte: NONAKA; TAKEUCHI (2008, p.60-68).  

A partir do modelo do SECI pode-se expor que no universo de uma organização os 

conhecimentos que se encontram nos níveis tácito e explícito, podem ser convertidos de acordo 

com as estratégias que são lançadas pelas organizações para que sua cultura organizacional 

permaneça em constante evolução. Logo, o conhecimento pode prestar contributo ao organizar 

os sistemas de informações e assegurar a implantação de novos sistemas. No caso do presente 

trabalho, que explora o universo da taxonomia, o conhecimento pode ser organizado em níveis 

hierárquicos e permitir que todas as pessoas, que integram a organização tenha fácil acesso. 
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2.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

O conhecimento em benefício do progresso da cultural organizacional pode facilitar o 

gerenciamento dos ativos presentes na organização presentes tanto na forma tácita quanto 

explícita (CHOO, 2006). A GC, nesta perspectiva, configura-se como uma ferramenta que 

auxilia no tratamento dos conhecimentos vigentes nas organizações, permitindo que sua 

potencialização. Ou seja, o conhecimento presente nos indivíduos – na forma de capital 

intelectual – converte-se de forma explícita em conhecimento organizacional.  

A GC valida-se por meio das práticas e ferramentas que permitem, conforme indica 

Batista (2015), identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar o conhecimento. Para 

compreender o movimento que a GC realiza, é preciso entender sua definição. Assim, o Quadro 

03 organiza algumas definições de GC: 

Quadro 03 – Definições de GC 

Autor (es) Definições de GC 

EVANS; DALKIR; 

BIDIAN (2014, p. 86). 

A GC consiste nos processos sistemáticos para adquirir, organizar, manter, aplicar, 

compartilhar e renovar todas as formas de conhecimento com o objetivo de 

melhorar o desempenho organizacional e criar valor.  

FREIRE; SPANHOL 

(2014, p. 13). 

A GC compreende a gestão dos ativos intangíveis, buscando otimizá-los de maneira 

a criar, adquirir e agregar valor à organização. A GC identifica cada um dos ativos 

e os gerencia independentemente e em correlação no fluxo organizacional, 

enriquecendo-os. 

NONAKA; 

TAKEUCHI (2008, 

p.7) 

A GC – definida como o processo de criar continuamente novos conhecimentos, 

disseminando-os amplamente através da organização e incorporando-os velozmente 

em novos produtos/serviços, tecnologias e sistemas – perpetua a mudança no 

interior da organização.  

PEREIRA (2002, 

p.158). 

A GC é entendida como um conjunto de atividades responsáveis por criar, 

armazenar, disseminar e utilizar eficientemente o conhecimento na organização, 

atentando para o seu aspecto estratégico, tão evidente e necessário no ambiente 

empresarial moderno. 

WIIG (1997, p.400) A GC visa facilitar e gerenciar atividades relacionadas ao conhecimento como; 

criação, captura, transformação e uso. Sua função é planejar, implementar, operar e 

gerenciar todas as atividades relacionadas ao conhecimento e os programas 

necessários para a gestão eficaz do capital intelectual.  

BATISTA (2015, P.10) A GC é um método integrado de criar, compartilhar e aplicar o conhecimento para 

aumentar a eficiência; melhorar a qualidade e a efetividade social; e contribuir para 

a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública e 

para o desenvolvimento brasileiro. 

DALKIR (2005, p. 3) GC é coordenação sistemática de pessoas, tecnologias, processos e estrutura da 

empresa na busca da criação de valor através do recurso do conhecimento e 

inovação. Essa coordenação é realizada através da criação, compartilhamento e 

aplicação do conhecimento como por meio de alimentação de valiosas lições 

aprendidas e das melhores práticas dentro da memória corporativa, fomentando 

continuamente a aprendizagem organizacional.  
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DAVENPORT; 

PRUSAK (1998, p. 

195). 

GC é o processo sistemático de busca, organização, filtragem e apresentação das 

informações com o objetivo de melhorar a compreensão das pessoas em uma área 

específica de interesse.  

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

Os conceitos de GC apresentados pelo Quadro 03, indicam formas de explorar o 

universo organizacional para a criação, compartilhamento e aplicação do conhecimento por 

meio de processos manuais e tecnológicos onde o principal interesse está em converter 

conhecimento tácito em conhecimento explícito para desenvolvimento do capital interno 

(conhecimento organizacional) (SCATOLIN, 2015). Portanto, o processo sistemático da GC 

está pautado na busca por selecionar e organizar as informações da organização com o propósito 

de ampliar e garantir a evolução do conhecimento organizacional. Choo (2006, p.50) indica que 

a “construção do conhecimento leva à inovação, na forma de novos produtos ou competências”.  

Portanto, uma organização pode ser sistematizada pelo constante movimento que há 

na conversão do capital intelectual em capital interno e, consequentemente, no crescimento do 

conhecimento organizacional. Cheng e Lee (2016) apresentam a definição de capital interno e 

capital intelectual:  

O capital intelectual é o conhecimento individual ou coletivo de uma organização que 

pode ser usado para ganhar vantagem competitiva e aumentar o valor de outros tipos 

de capitais. Ele consiste no reconhecimento da empresa e confiança. [...] O capital 

interno refere-se aos armazéns não-humanos de conhecimento em uma organização 

que envolvem estruturas e rotinas organizacionais. Ele também compreende a cultura 

organizacional e a gestão dos princípios da empresa (CHENG; LEE, 2016, p. 560). 

O potencial de inovação de uma organização está ligado ao tratamento e manuseio do 

capital intelectual pois, cada indivíduo traz consigo conhecimentos específicos que podem ser 

transformados em capital interno e ser armazenado em estruturas permanentes para que outras 

pessoas possam utilizá-la (BATISTA, 2015). Neste sentido, o interesse das organizações no 

relacionamento com suas equipes, seja no nível tático ou estratégico (SVEIBY, 1998), é 

desenvolver um ambiente favorável para o compartilhamento do conhecimento em prol da 

construção da cultural organizacional e estruturação das bases e processos capazes de instruir 

novos integrantes, além de enriquecer e ampliar sua base de dados. Sobre conhecimento 

organizacional Feitosa (2015, p.35) salienta: 

O conhecimento organizacional ou individual discutido na era do conhecimento é um 

ativo que merece zelo e atenção, diferente dos ativos financeiros e econômicos 

caracteriza-se por ser menos vulnerável a crises econômicas, difíceis de serem 

copiados por seus concorrentes e capazes de gerar afetuosos resultados na qualidade 

de vida dos indivíduos que administram este ativo, por isso a importância de seu 

devido gerenciamento.  
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Dessa forma, surge um trabalho de coparticipação envolvendo organização e equipes 

ocasionando em uma atividade coletivo como indica Tsoukas (2001). Este trabalho garante o 

avanço de ambas as partes que podem possuir objetivos específicos, porém, um mesmo intuito. 

Entretanto, a externalização desses conhecimentos por parte dos indivíduos está ligada a fatores 

subjetivos que a empresa pode promover segundo Lin (2006, p.137), com uma “cultura de 

partilha de conhecimento não só pela incorporação direta de conhecimento em sua estratégia, 

mas pela mudança de atitudes e comportamento dos funcionários a fim de promover o 

conhecimento disposto compartilhado”. 

A prosperidade organizacional faz parte de uma equação envolvendo o 

compartilhamento de conhecimento, seu tratamento e refinamento. O conhecimento subjetivo 

presente nas pessoas, que integram o sistema, acontece por meio das ferramentas e práticas que 

fomentam o compartilhamento do conhecimento para que, após compartilhados, esses 

conhecimentos individuais sejam armazenados em processos, bibliotecas, bases, portais entre 

outros. A qualidade do conhecimento está diretamente ligada ao seu sucesso que Wiig (1993, 

p.139) indica:  

O sucesso da organização depende diretamente da qualidade das pessoas e seus outros 

aspectos, e que a qualidade é uma função direta do conhecimento que foi acumulado 

e integrado a elas. A acumulação do conhecimento e da sua acessibilidade deve ser 

gerido com cuidado e, portanto, é uma das principais funções da organização do 

conhecimento consciente. 

Para o gerenciamento da qualidade do conhecimento, o uso de práticas de ferramentas 

de GC permitem a construção e inovação do ambiente nas organizações. Neste momento, 

evidencia-se o manual desenvolvido pela Asian Productivity Organization (APO) de 2010 que 

estrutura em 5 (cinco) etapas para aplicação das práticas e ferramentas da GC, atribuindo a cada 

uma delas um ou mais etapa. As etapas são: identificação do conhecimento, criação do 

conhecimento, armazenamento do conhecimento, compartilhamento do conhecimento e 

aplicação do conhecimento. O Quadro 04 indica o que acontece em cada uma dessas etapas 

segundo a APO (2010):  

Quadro 04 – Fases da GC 

ETAPA OCORRÊNCIA 

1ª Identificação 

As competências essenciais da organização e as lacunas do conhecimento 

devem ser identificadas para que a organização alcance seus objetivos 

estratégicos. Uma vez identificadas essas competências e lacunas, a 

organização poderá definir sua estratégia de GC, elaborar e implementar o 

plano de GC. 
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2ª Criação 

A criação do conhecimento pode ocorrer em três níveis: individual, equipe e 

organizacional. Ela acontece geralmente após a identificação do conhecimento 

presente nas pessoas da organização. 

3ª Armazenamento 

O armazenamento permite a preservação do conhecimento organizacional. 

Existem várias formas de armazenamento. No entanto, nem sempre é possível 

armazenar o conhecimento. Por exemplo, é muito difícil explicitar e 

armazenar a experiência e a especialização, pois são formas de conhecimento 

tácito. Nesse caso, em vez de armazenar o conhecimento, é necessário colocar 

as pessoas detentoras dessa experiência e especialização em contato com 

outras para viabilizar o compartilhamento do conhecimento. 

4ª Compartilhamento 

O compartilhamento do conhecimento promove a aprendizagem contínua e a 

inovação. Depende da confiança entre as pessoas. Para que alguém queira 

compartilhar algo com outra pessoa é fundamental que perceba que haverá um 

benefício mútuo. Por isso, as organizações devem promover a criação de uma 

cultura de compartilhamento para ampliar o conhecimento da organização. 

5ª Aplicação 

O conhecimento agrega valor quando é aplicado nos processos de apoio e 

finalização para melhoria dos produtos e serviços. A aplicação é a utilização e 

reutilização do conhecimento na organização. É transformar o conhecimento 

em ação ou tomada de decisão 

Fonte: Alarcon (2015, p.66-67) 

Das etapas descritas no Quadro 04 evidencia-se que a taxonomia é uma ferramenta de 

armazenamento, e o presente trabalho utilizará como base para a pesquisa, procurando descobrir 

como o armazenamento pode colaborar para a construção e organização de setores de uma 

organização. Entretanto, ressalta-se que todas as etapas descritas são relevantes para entender 

como o conhecimento pode ser manipulado e convertido em detrimento do progresso 

organizacional. Sobre este gerenciamento do conhecimento Choo (2006, p.179) discorre: 

[...] Como o conhecimento de uma organização é distribuído tanto de maneira 

altamente pessoal quanto de forma ampla, as empresas estão criando estruturas 

técnicas e profissionais para promover o intercâmbio de experiências entre seus 

membros e, ao mesmo tempo, formando parcerias com outras, organizações e grupos 

de troca para a geração conjunta de novos conhecimentos (CHOO, 2006, p.179). 

Este conhecimento subjetivo explicitado por Choo (2006) sofre estímulos para ser 

compartilhado e se torna o propósito para que as organizações se utilizem das etapas de 

gerenciamento do conhecimento para o lançamento de estratégias e o desenvolvimento de bases 

concretas que os indivíduos possam acessar. Dessa forma, conhecer as práticas e ferramentas 

da GC possibilita que a organização localize o conhecimento e adote uma prática ou ferramenta 

adequada para alcançar os objetivos que deseje. 

2.3 PRÁTICAS E FERRAMENTAS DA GC 

As ferramentas e práticas de GC são um forte aliado para o tratamento do 

conhecimento presente nas organizações. De acordo com o perfil de cada grupo, ou dependendo 
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da situação e do que se deseja fazer com o conhecimento explorado, existe uma prática ou uma 

ferramenta específica (BATISTA, 2015). A partir dessa especificidade, e em relação as 

ferramentas de GC, Dalkir (2005, p.219) classifica as ferramentas que possuem o propósito de: 

1. Melhorar e permitir a geração de conhecimento, codificação e transferência.  

2. Geração de conhecimento (por exemplo, mineração de dados que descobre novos 

padrões nos dados).  

3. Conhecimento em código convertido para tornar o conhecimento disponível para 

os outros.  

4. Transferir conhecimento para diminuir os problemas com tempo e espaço ao se 

comunicar em uma organização.  

Entre os quatro propósitos anteriores, destaca-se a geração, codificação e transferência 

do conhecimento com o intuito de diminuir tempo e espaço durante a comunicação. Portanto, 

em uma organização as ferramentas posicionam-se como um meio para se alcançar o 

conhecimento presente nos indivíduos e não um fim último (DALKIR, 2005).  

Se de um lado temos as ferramentas com características próprias atendendo objetivos 

específicos, do outro encontram-se as práticas de GC que estimulam a transmissão dos 

conhecimentos entre os indivíduos de uma organização. Batista (2015, p.14) classifica as 

práticas em: 

1) Práticas relacionadas principalmente aos aspectos de gestão de recursos humanos 

que facilitam a transferência, a disseminação e o compartilhamento de informações e 

conhecimento.  

2) Práticas ligadas primariamente à estruturação dos processos organizacionais que 

funcionam como facilitadores de geração, retenção, organização e disseminação do 

conhecimento organizacional.  

3) Práticas cujo foco central é a base tecnológica e funcional que serve de suporte à 

GC organizacional, incluindo automação da gestão da informação, aplicativos e 

ferramentas de Tecnologia da Informação (TI) para captura, difusão e colaboração.  

Essas três práticas possuem diferentes aspectos e estão voltadas para setores distintos 

em uma cultura organizacional pois atendem respectivamente: a gestão de recursos humanos 

onde o conhecimento de todo corpo de colaboradores da organização é explorado; a 

estruturação dos processos organizacionais que cooperam no gerenciamento do ciclo que gera, 

retêm, organiza e dissemina o conhecimento; e as práticas que dão enfoque aos aspectos 

tecnológicos e sustentam a GC em toda a organização capaz de incluir ferramentas que 

permitem a efetividade para a captura, difusão e colaboração do conhecimento (SCHULTER, 

2010). 
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Este ciclo das práticas e ferramentas da GC atendem características específicas dentro 

da organização características específicas. Sobre a dimensão do presente trabalho, as práticas e 

ferramentas que se sobressaem são aquelas que enfatizam o armazenamento do conhecimento 

com o interesse em garantir que a organização realize um ciclo de identificação, 

compartilhamento e armazenagem. O Quadro 05 indica as ferramentas e práticas da GC que 

contemplam a etapa de armazenamento: 

Quadro 05 - Ferramentas e práticas de GC que armazenam o conhecimento. 

Ferramentas 

e práticas de 

GC 

Descrição 

Comentários de 

aprendizagem 

Prática usada por uma equipe de projeto para ajudar a equipe e aprendizagem 

individual durante o processo de trabalho. Geralmente realizada no final de um 

projeto formal. 

Revisão de 

Aprendizagem 

Prática usada por equipes de projeto para ajudar no processo de aprendizagem 

individual durante todo processo de trabalho, a fim de garantir a aprendizagem de 

todos os membros.  

Espaço 

Colaborativo 

Ferramenta/prática que pretende garantir a organização do espaço colaborativo, 

assegurando a partilha do conhecimento dentro ambiente de trabalho. 

Café do 

Conhecimento 

Prática de discussão em grupo, para refletir, desenvolver e compartilhar quaisquer 

pensamentos e insights que vão surgir de forma espontânea. O Café Conhecimento 

suspende todo o julgamento e, normalmente, leva ao desenvolvimento de uma 

percepção mais profunda e partilha do que o habitual. 

Comunidade de 

Prática 

(COP’s) 

Prática aplicada junto à um grupo de pessoas que compartilham uma preocupação ou 

uma paixão por algo que fazem, e aprimoram suas habilidades por meio da interação. 

No contexto da GC, COP’s são formadas intencionalmente para compartilhar e criar 

habilidades comuns, conhecimento e experiência entre os funcionários. 

Taxonomia 

Prática que fornece uma estrutura para organizar as informações, documentos e 

bibliotecas de uma forma consistente. Essa estrutura ajuda as pessoas a navegar de 

forma eficiente, armazenar e recuperar dados necessários e informações em toda a 

organização. Ele constrói um fluxo de trabalho natural e conhecimento precisa de 

uma estrutura intuitiva. 

Biblioteca de 

Documentos 

Ferramenta de gerenciamento de documentos que assegura de forma eficiente o 

acesso aos documentos sem 'sobrecarga de informação'. É fundamental para procurar 

e encontrar a informações certas no momento certo. 

Bases de 

Conhecimento 

Ferramenta para gestão de Bases de conhecimento podem ser simples ou complexos; 

estruturada com processos de conhecimento simples ou sofisticados, disponíveis para 

acesso do conhecimento explícito de forma gratuitamente na web ou não.  

Blogs 

Ferramenta Website no 'estilo da revista' que contém uma lista de entradas, 

geralmente em ordem cronológica inversa. As entradas são tipicamente pequenos 

artigos ou histórias, muitas vezes relacionada com acontecimentos atuais 
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Clusters do 

Conhecimento 

Prática para ser aplicada junto à grupos que se reúnem, na internet ou não, para 

comunicar, colaborar, aprender e compartilhar conhecimento 

Portal do 

Conhecimento 

Ferramenta/Prática que visa acelerar o processo de aprendizagem e facilita a 

transferência mais eficaz entre as formas conhecimento tácito e explícito. Ele contém 

informação estruturada por meio de redes de conhecimento e comunidades, fóruns de 

discussão e espaços de trabalho colaborativos. 

Fonte: Adaptado de APO (2010) 

As práticas e ferramentas descritas no Quadro 5 tem o armazenamento como 

características em comum, e que a presente pesquisa se apropria do conceito de taxonomia 

descrito na figura acima, e se ocupa a fim de organizar os conhecimentos disponíveis na IES a 

ser estudada, consequentemente, otimizando o ambiente organizacional.  

Alguns modelos de estrutura organizacional podem promover uma maior colaboração 

intra-organizacional, sendo que estruturas muito hierarquizadas e ambiente de 

trabalho com regulamentos muito rígidos causam hesitação de profissionais altamente 

especializados (NUNES, 2013, p.43). 

Esses modelos de estruturação são detectados na prática da taxonomia que é eleita para 

que todo processo de organização seja efetivo. Dessa forma, a seção subsequente apresenta as 

características que permeiam o sistema de estruturação das informações e conhecimentos 

disponíveis nas organizações, com o auxílio da taxonomia. 

2.4 ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

As organizações são verdadeiras nascentes onde o conhecimento retido nas pessoas, 

quando bem tratado e organizado, pode resultar em inovação (BATISTA, 2015). Contudo, a 

forma como esse conhecimento é gerido, se torna um ponto de adversidade dependendo da 

organização e da equipe responsável pelo seu gerenciamento.  

Para gerir o conhecimento, os gestores e profissionais do conhecimento necessitam de 

abordagens sistemáticas para organizar suas impressões, desenvolver juízos, e analisar 

as situações relacionadas com o conhecimento. Eles também precisam de um conjunto 

de abordagens para decidir como lidar com essas situações dada a sua melhor 

compreensão e as questões práticas e limitações das situações que enfrentam (WIIG, 

1997, p.375). 

Gerir estrategicamente o conhecimento com abordagens sistemáticas não é o único dos 

desafios, é preciso também que ele seja estruturado hierarquicamente facilitando o seu acesso 

por todos os membros da organização. Assim, são necessárias metodologias para organizar e 

armazenar esse conhecimento em bases, processos, manuais e entre outros ambientes. E para 

que isso ocorra é preciso extraí-los das pessoas envolvidas na organização. 
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O conhecimento pode ser organizado em hierarquias ou de acordo com as associações 

com outros elementos do conhecimento. Conhecimento é organizada dentro das 

pessoas; em matérias documentadas, tais como livros, manuais de desenhos, 

procedimentos e práticas; e em sistemas de bases de conhecimento e conhecimentos 

de base (WIIG, 1997, p.423). 

Para uma organização o mais relevante é quando o conhecimento pode ser 

concretizado e disponibilizado fisicamente pois, ele pode servir de embasamento para todas as 

pessoas e, consequentemente, toda a organização se beneficia com isso. Logo, existem 

premissas ao organizar o conhecimento que Barité (2001) indica no Quadro 06: 

Quadro 06 - Considerações para a organização do conhecimento. 

PREPOSIÇÃO CONSIDERAÇÃO 

O conhecimento se realiza a 

partir da informação e, ao 

socializar-se, transforma-se em 

informação 

O conhecimento é construído a partir da informação enriquecida pela 

experiência de cada um. Por ser uma conquista subjetiva, o conhecimento 

só se socializa quando é aplicado ou quando é difundido. Com a 

socialização do conhecimento, é possível que os organizadores do 

conhecimento utilizem formas apropriadas de organização, para que esse 

conhecimento seja transformado em informação. Para tanto, requer que os 

sistemas de representação do conhecimento acompanhem a dinâmica da 

sua geração. 

O conhecimento deve ser 

organizado para seu melhor 

aproveitamento individual e 

social 

Independentemente da informação requerida (especializada ou leiga), o 

sistema adotado para organizar o conhecimento deve permitir que os 

conceitos ali utilizados sejam compreendidos pela maior quantidade 

possível de usuários. 

O conhecimento é registrado 

sempre em documentos, como 

conjunto organizado de dados 

disponíveis, e admite usos 

indiscriminados 

Esse conhecimento registrado transforma-se em informação, que poderá 

ser utilizada para inúmeras finalidades e por pessoas com diferentes 

formações, possibilitando a geração de um novo conhecimento. 

O conhecimento se expressa em 

conceitos e se organiza 

mediante sistemas e conceitos 

As classificações científicas, as taxonomias e as nomenclaturas são os 

sistemas de conceitos mais adotados por diferentes especialidades e os que 

servem de modelo de organização para os sistemas de classificação e dos 

tesauros. 

Fonte: adaptado de Barité (2001). 

O gerenciamento e a organização acontecem à medida que os conhecimentos são 

estruturados e armazenados em locais que contemplam segundo Barité (2001), seu 

aproveitamento individual e coletivo e, adotando características de socialização quando todos 

têm acesso ao conhecimento armazenado servindo tanto para o crescimento pessoal quanto 

organizacional.  

Assim, surge uma indagação relacionada ao armazenamento de informações: Quando 

o indivíduo procura por informações? Para esta questão Choo (2006) apresenta um modelo 
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contendo 7 (sete) etapas para a busca de informações indicando em quais momentos as pessoas 

procuram pelo conhecimento: 

1. O usuário tem problemas a resolver. 

2. O usuário procura resolver o problema formulando uma pergunta e iniciando uma 

interação com um sistema de informação 

3. Interação de pré-investigação com um pesquisador intermediário, humano ou 

computador 

4. Formulação de uma busca (estratégia de busca, características da busca) 

5. Atividade de busca e interações 

6. Entrega das respostas ao usuário 

7. Entrega das respostas ao usuário (CHOO, 2006, p.75). 

Essas etapas, notadas por Choo (2006), que o indivíduo faz para buscar informações 

devem ser consideradas quando as informações são armazenadas e estruturadas dentro das bases 

e bibliotecas de busca implantadas para a evolução do conhecimento da equipe como um todo. 

Portanto, para estruturação e armazenamento desses conhecimentos, reforça-se a utilização da 

taxonomia como aliada da presente pesquisa pois, procura utilizar das melhores formas de 

organizar e estruturar os conhecimentos nas organizações.  

 

 

2.5 TAXONOMIA: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS 

A taxonomia possui conceitos de acordo com a área em que é empregada, seja nas 

ciências biológicas ao categorizar os reinos, para a pedagogia ao categorizar a estabelecer o 

nível de complexidade dos conteúdos e na elaboração de questões ou para armazenamento do 

conhecimento como na GC. Independente da sua origem, todas as taxonomias têm o mesmo 

propósito - serem um sistema de classificação e estruturação para a organização do 

conhecimento (NOVO, 2010). 

A etimologia da palavra taxonomia segundo Carlan (2010), tem origem do grego onde 

taxis significa ordenação e nomos significa leis, norma ou regra. O termo foi usado pela 

primeira vez por Karl Von Linné, em 1735, com a publicação da obra Systema Naturae no 

campo da biologia (VITAL, 2012). Existem vários autores que apresentam a definição e 

trabalham com essa temática. O Quadro 07, apresenta algumas dessas definições:  
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Quadro 07 – Definições de Taxonomia 

Autor (es) Definições de Taxonomia 

CAMPOS; GOMES 

(2007, p.3) 

As taxonomias atualmente são estruturas classificatórias que têm por finalidade 

servir de instrumento para a organização e recuperação de informação nas 

empresas. Estão sendo vistas como meios de acesso atuando como mapas 

conceituais dos tópicos explorados em um serviço de recuperação. 

TERRA (2004, p.36) 

Taxonomia é um sistema utilizado para classificar e facilitar o acesso à informação. 

Seu objetivo é representar conceitos através de termos; melhorar a comunicação 

entre especialistas e outros públicos; propor formas de controle da diversificação e 

oferecer um mapa do processo de conhecimento. É, portanto, um vocabulário 

controlado de uma determinada área do conhecimento e um instrumento que 

permite alocar, recuperar e comunicar informações dentro de um sistema. 

GRAEF (2001, p.73) 

Taxonomia é uma estrutura que provê uma maneira de classificar coisas através de 

uma série de grupos hierárquicos para facilitar sua identificação, estudo ou 

localização.  

CONWAY et al, 

(2002, p.124) 

A taxonomia é desenvolvida para prover a uma instituição ou grupo uma estrutura 

comum de conceitos e relações entre esses conceitos, para estruturar os elementos 

léxicos da linguagem, produzindo uma rede semântica comum. [...] permite a 

elaboração de um vocabulário controlado para recuperar a informação, criar 

metadados, além de fornecer esquemas que orientam estruturas e leiaute de página 

da web  

CURRÁS (2010, p. 

68) 

A taxonomia é uma aplicação Web para gestão de linguagens documentárias, 

orientada especificamente para o desenvolvimento de Tesauros hierárquicos. Pode-

se utilizar, também, no desenvolvimento de estruturas de navegação na Web ou 

como complemento articulador num gestor de conteúdo. 

Fonte: elaborado pela autora. 

Abrangendo várias áreas as taxonomias são utilizadas para classificar e organizar 

hierarquicamente as informações e/ou os conceitos disponíveis, a fim de que sejam de fácil 

acesso e entendimento. Graef (2001, p.75) apresenta duas estruturas distintas de taxonomia 

divididas em “estrutura e aplicações, onde - estrutura consiste em categorias ou termos e os 

seus relacionamentos; e aplicações são ferramentas de navegação que ajudam usuários 

encontrar as informações”. Para compreender a evolução da taxonomia até sua aplicação e 

usabilidade na GC, apresenta-se suas vertentes: 

2.5.1 Taxonomia de Linné ou Lineu 

A taxonomia de Karl Von Linné – conhecida como taxonomia de Lineu – foi 

desenvolvida para classificação das espécies na biologia e, utiliza como pressuposto para 

organização hierárquica, as semelhanças existentes entre as espécies. A respeito da taxonomia 

de Lineu, Amabis e Martho (1994, p.7) define: 

Espécies semelhantes são reunidas em categorias taxonômicas maiores, os gêneros. 

Gêneros com características semelhantes são agrupados em categorias maiores, as 

famílias. Estas, por sua vez, são agrupadas em categorias mais abrangentes, as ordens. 
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Ordens são reunidas em classes, classes são reunidas em filos, e filos são reunidos em 

reinos.  

As categorias de classificação das taxonomias organizam hierarquicamente e de forma 

crescente as espécies de acordo com as referidas semelhanças pré-estabelecidas pela biologia e 

de acordo com sua composição. A Figura 02 apresenta esse modelo. 

A taxonomia de Lineu veio para ampliar a forma de estruturação e organização das 

espécies biológicas e estabeleceu leis de classificação não apenas para a biologia como, 

posteriormente, para as ciências exatas, gramática, tecnologia etc. Campos e Gomes (2007, p.4) 

salientam que “as taxonomias como estruturas classificatórias representam os propósitos de 

organização intelectual de um dado contexto, e são diferentes dependendo do tipo de 

informações que pretendem representar”. Em geral, esta taxonomia classifica as grandes 

variedades de elementos presente na natureza.  

Figura 02 – Taxonomia de Lineu 

 

Fonte: Extraído de EducaBras (2019) 

2.5.2 Taxonomia de Bloom 

A primeira versão da taxonomia de Benjamin Bloom surge na Pedagogia dois séculos 

depois da taxonomia de Lineu. Ela foi construída com objetivos pedagógicos em dividir a 

educação em seis níveis; síntese, avaliação, análise, aplicação, compreensão e conhecimento 

(AGANETTE; ALVARENGA; SOUZA, 2010). A utilização no campo da educação prestou 
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grande contributo para o avanço nas formas de estruturar o ensino. A respeito desses objetivos 

educacionais, Ferraz e Belhot (2010, p.422) orientam:  

Oferecer a base para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação e utilização de 

estratégias diferenciadas para facilitar, avaliar e estimular o desempenho dos alunos 

em diferentes níveis de aquisição de conhecimento; e estimular os educadores a 

auxiliarem seus discentes, de forma estruturada e consciente, a adquirirem 

competências específicas a partir da percepção da necessidade de dominar habilidades 

mais simples (fatos) para, posteriormente, dominar as mais complexas (conceitos). 

Em cada um dos níveis da taxonomia de Bloom, existe um verbo que comanda a 

organização na forma de criar um planejamento de ensino e desenvolver atividades para avaliar 

o desempenho dos alunos - cabe ressaltar que a taxonomia de Bloom não envolve apenas a 

construção do conhecimento, mas também uma classificação. Os verbos são distribuídos em 

níveis de dificuldade e são estes níveis que determinam a classificação das avaliações em fácil, 

médio e difícil. A Figura 03 apresenta essa ordem de classificação revisada: 

Figura 03 – 2° versão da Taxonomia de Bloom 

 

 Fonte: Taxonomia Revisada de Blom (1972). Disponível em: http://homepages.dcc.ufmg.br. 

Acessada em 15/11/2019. 

Tanto a taxonomia de Lineu quanto a de Bloom possuem uma ordem de classificação 

que parte do mais simples para o mais complexo. No caso da taxonomia de Bloom, a pirâmide 

expressa na Figura 03 indica da base até o topo o nível de habilidades cognitivas de 

conhecimento dos conteúdos e/ou das questões de acordo com o verbo. Percebe-se, ainda, que 

essas características de estruturação da taxonomia em Bloom seguem uma ordem que deve ser 

respeitada de acordo com o crescente nível de complexidade, ao se referir sobre a educação.  

A presente pesquisa apresenta as características das duas taxonomias - Linné e Bloom 

- para introduzir a temática da taxonomia utilizada como ferramenta da GC para classificar e 

http://homepages.dcc.ufmg.br/
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estruturar o conhecimento nas organizações. Dessa forma, o tópico a seguir demonstram as 

características da taxonomia da GC. 

2.5.3 Taxonomia na GC: Aspectos Gerais 

A GC utiliza das regras da taxonomia para organizar e classificar o conhecimento nas 

organizações dos conhecimentos presentes no ambiente organizacional. Dalkir (2005) salienta 

que a utilização da taxonomia permite que o conhecimento seja representado de forma gráfica, 

refletindo os conceitos dentro do campo de especialidade. Campos e Gomes (2007, p.3) 

orientam que “o papel da taxonomia, neste sentido, possibilita também que os usuários possam 

“aprender” com essas estruturas de conceitos”.  

Portanto, a taxonomia ultrapassa a barreira da classificação e permite que os sujeitos 

aprendam com as estruturas e conceitos estabelecidos pois, em sua forma de classificação uma 

taxonomia já apresenta informações prévias de organização, hierarquização de informações 

(CARLAN, 2010). Neste aspecto, Terra et al (2007, p.2) enfatiza que “o verdadeiro teste de 

qualquer taxonomia é a eficiência que ela fornece para o grupo de usuários para o qual foi 

projetada”. Dessa forma, uma taxonomia só permite acesso ao conhecimento, se ela for bem 

projetada e, para isso, apresenta-se os critérios que as taxonomias devem observar em sua 

construção:  

Comunicabilidade: os termos utilizados devem transparecer os conceitos carregados, 

de acordo com a linguagem utilizada pelos usuários do sistema. Em uma indústria 

química faz sentido a utilização do termo “cloreto de sódio” ou “NaCl”. No entanto, 

para um público leigo, o termo “sal” comunica de forma mais clara e objetiva.  

Utilidade: uma taxonomia deve apresentar somente os termos necessários. Isto 

significa que ainda que um termo possa ser dividido em outros termos, isso somente 

é feito se esses termos forem utilizados na organização. Basta citar o termo frutas, ou 

é necessário especificar cada uma: maçã, limão, pêra...?  

Estimulação: uma boa taxonomia apresenta termos que induzem o usuário a 

continuar a navegação pelo sistema. Este critério é relacionado ao da 

comunicabilidade, uma vez que também é o resultado de um estudo da linguagem dos 

usuários do sistema.  

Compatibilidade: a taxonomia deve conter somente estruturas do campo que se está 

ordenando e que façam parte das atividades ou funções da organização (TERRA et 

al, 2007, p.4). 

Os critérios de construção da taxonomia permitem um dinamismo estrutural 

certificando que as regras para a classificação não as tornem estáticas ou engessadas, podendo 

ser realizadas alterações de acordo com o aumento das informações (AGANETTE, 2010). 

Assim, Carlan (2010) orienta sobre a importância de criar taxonomias que se adaptam a 

realidade das organizações e que permitem sua reutilização. Para compreender como 
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desenvolver uma taxonomia Campos e Gomes (2007, p.4) indicam as características que ela 

deve contemplar:  

 Conter uma lista estruturada de conceitos/termos de um domínio.  

 Incluir termos sem definição, somente com relações hierárquicas.  

 Possibilitar a organização e recuperação de informação através de navegação.  

 Ser um instrumento de organização intelectual, atuando como um mapa conceitual 

dos tópicos explorados em um Sistema de Recuperação de Informação.  

 Ser um novo mecanismo de consulta em Portais institucionais, através de 

navegação. 

Essas características, para a criação de taxonomias nas organizações, relacionam-se 

com o propósito da presente pesquisa ao procurar estruturar e classificar o conhecimento 

presente nos documentos do curso superior tecnológico em gastronomia e, também, nas pessoas 

que constituem o corpo docente do curso. Além disso, a pesquisa ressalta as etapas da GC 

descritas na seção 2.2 desta pesquisa. Siqueira et al (2014, p.4) explanam que a criação da 

taxonomia “reduz perda de tempo que alguém poderia dispor a procura dos assuntos que lhe 

são pertinentes na empresa”. Portanto, todas as informações estruturadas devem servir de 

instrumento de aprendizados para os sujeitos que dela se apropriarem dentro da cultura 

organizacional. Vital (2012, p.36) expõe que as taxonomias visam a criação e recuperação 

eficaz das informações estabelecendo “parâmetros em todo o ciclo de produção informacional, 

no qual profissionais distribuídos por espaços físicos distintos participam do processo de 

criação do conhecimento de forma organizada”.  

Na dimensão de criação e recuperação das informações a partir de taxonomias 

dinâmicas, surgem estruturas taxonômicas que possuem diferentes especificidades e 

contemplam áreas diferentes dentro das organizações. Existem três estruturas de taxonomia: 

descritiva, de navegação e para gerenciamento de dados. O Quadro 08 apresenta as definições 

de cada uma delas:  

Quadro 08 – Estruturas de taxonomia. 

Estruturas de 

Taxonomia 
Descrição 

Descritiva 

Consiste na criação de um vocabulário controlado com o objetivo de otimizar a 

busca e recuperação das informações. Baseia-se na estrutura de um tesauro, com 

o estabelecimento dos termos significativos em um determinado contexto, 

trabalhando com as relações de sinonímia, homonímia etc. O objetivo é fazer 

com que essa taxonomia tenha significado no ambiente em que foi construída, 

buscando a padronização da linguagem a fim de que uma comunicação efetiva 

aconteça 
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de Navegação 

É baseada nos modelos mentais de organização das informações. A estruturação 

das informações fica visível ao usuário final, pois o objetivo é que a descoberta 

das informações aconteça na navegação. E, com base na observação desse 

comportamento de busca, a taxonomia vai modificando-se; conhecer o usuário 

nesse tipo de taxonomia é fundamental. As relações entre os termos precisam 

fazer sentido para os usuários dessa taxonomia, sem necessariamente 

apresentarem as subordinações lógicas. 

para gerenciamento de 

dados 

Tem como objetivo facilitar o compartilhamento em grupos específicos da 

organização, por exemplo, o setor de vendas. É composta de uma pequena lista 

de termos autorizados sem qualquer estrutura hierárquica, assemelha-se com as 

taxonomias descritivas; não tem, todavia, a pretensão de representar e promover 

acesso a toda informação produzida na organização. 

Fonte: Vital (2012, p.35) 

Cada um dos sistemas de taxonomias possui elementos que ajudam na estruturação e 

facilitam o acesso aos conhecimentos disponibilizados. Seja na construção do vocabulário que 

permite a padronização da linguagem da organização; na construção da taxonomia baseada na 

construção de modelos mentais com base no comportamento de buscas nas bases de pesquisa 

da organização ou na construção de taxonomias que facilitam o compartilhamento em 

determinados grupos (VITAL, 2012). 

A taxonomia pode, ainda, facilitar a filtragem das informações/conhecimentos e 

destiná-las às pessoas específicas dentro dos canais de busca.  

[...] uma taxonomia bem elaborada e estruturada, além de fornecer uma ordem entre 

os elementos do modelo, proporciona também um limite da área de visão, 

possibilitando uma melhor interpretação, (re)usabilidade e integração da informação, 

simplificando assim as relações taxonômicas, tornando mais fáceis de análise. Porém 

quando mal estruturadas desencadeiam o efeito contrário, tornam-se modelos 

confusos e de difícil integração (AGANETTE, 2010, p.45). 

Com base em Aganette (2010), as regras de taxonomia podem ser planejadas visando 

o desenvolvimento de setores específicos e de acordo com os níveis de conhecimento exigidos, 

já que nem todo conhecimento disponibilizado nas bases de pesquisas ou nos processos servem 

para todos.  

Se o destino das informações deve ser estruturado respeitando a composição dos 

setores em decorrência das particularidades no tipo de informação que as pessoas necessitam 

acessar, a distribuição e organização das informações e dos processos nesta realidade pode não 

ter um único destino dentro das categorias de classificação, pois, isso pode resultar em 

adversidades no momento de sua busca. Logo, Aganette (2010, p.47), defende que “predefinir 

documentos em uma única categoria de forma sucinta, pode reduzir a sua utilidade”.  
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As taxonomias, dessa forma, não podem ser desenvolvidas com o único objetivo em 

listar as informações dispostas na organização, elas precisam também: 

[...] ser utilizada para criar mapas entre conceitos e conectar funcionários de uma 

organização ao conhecimento, em tempo real. As taxonomias, segundo o autor, podem 

criar uma rede semântica embasada no negócio da organização, tornando-se uma 

importante ferramenta de gerenciamento do capital intelectual da mesma 

(AGANETTE, 2010, p.48). 

As taxonomias são utilizadas para criar uma comunicação nas relações que existem 

entre: funcionários e funcionários-empresa, provocando o compartilhamento do conhecimento 

para, posteriormente, transformar esse conhecimento em base de pesquisas e processos. 

Surgem, neste ponto, tipos de taxonomia que podem ser explorados em uma organização, 

conforme apresenta o Quadro 09: 

Quadro 09 – Tipos de taxonomia organizacional 

Tipos de taxonomia 

organizacional 
Descrição 

por assunto 

Faz uso de um vocabulário controlado. Organiza os termos por assuntos, 

partindo do mais geral aos mais específicos, por ordem alfabética, exigindo do 

usuário o conhecimento da área. 

por unidade de negócio 

Estabelece sua organização seguindo as unidades de negócio da organização. 

Apresenta como vantagem o fato de os indivíduos já estarem familiarizados 

com essa estrutura, não apresentando dificuldades em adotá-la. Entretanto, 

sempre que houver mudanças nessa estrutura, a taxonomia obrigatoriamente 

será modificada. 

funcional 

É organizada levando-se em consideração as funções e atividades desenvolvidas 

pela organização. Os processos organizacionais mais gerais são utilizados para 

determinar também os níveis mais gerais da taxonomia. Já as funções formam 

os níveis intermediários, e as atividades o nível mais baixo, em uma estrutura 

hierárquica. 

Fonte: Aganette (2010, p.48) 

Se existem estruturas taxonômicas voltadas para características organizacionais, há 

também um tipo de taxonomia que mais se adequa na hora de classificar as informações 

presentes na organização. Logo, as taxonomias por assunto, unidade de negócio e funcional 

atende a propostas diferentes dentro de um contexto organizacional e são analisadas 

contemplando o objetivo que se almeja ao estruturar essas informações pois, o que se representa 

em taxonomias são conhecimentos explicitados por pessoas experientes em um universo de 

documentos capazes de transmitir o contexto e a visão do ambiente organizacional (CAMPOS; 

GOMES, 2007).  
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Existe algumas etapas distintas para a construção de uma taxonomia que respeitam um 

ciclo de criação, experimentação e validação descritos) no Quadro 10:  

Quadro 10 – Construção da taxonomia. 

Etapas Descrição 

1ª Definição do domínio de 

conhecimento 
Etapa de conhecimento do ambiente onde será implantada a taxonomia. 

2ª Análise das informações: 

coletadas 

Análise, pesquisa e referência das informações levantadas, para extração dos 

termos e conceitos que comporão a taxonomia. 

3ª Coleta dos termos 
Coleta dos termos e sua inclusão nas categorias tanto gerais quanto 

específicas da taxonomia. 

4ª Análise dos termos 

selecionados 

A análise dos termos dependerá do domínio do conhecimento ao qual a 

taxonomia irá representar, quanto mais particularizado for o domínio, mais 

característicos serão os termos utilizados, e demandará maior especificação 

no que diz respeito à etapa de análise dos termos. 

5ª Estabelecimento das 

categorias gerais de 

taxonomia 

Estabelecimento e definição das categorias gerais, considerando termos 

polissêmicos de uma mesma categoria, por meio de um trabalho 

cooperativo, evidenciando a necessidade de essas categorias serem 

realmente significativas para o grupo, assim é imprescindível o 

conhecimento da área, pelo responsável pela elaboração da taxonomia. 

6ª Construção dos 

relacionamentos semânticos 

A partir dos termos definidos e das categorias estabelecidas, é possível se 

estabelecer os relacionamentos entre os mesmos, por meio dos seus 

significados. Assim são feitos os agrupamentos de termos. 

7ª Validação da taxonomia 

Consiste na aplicação, validação e teste da taxonomia, com base na 

discussão sobre os termos, classificação e hierárquica, para se chegar a uma 

taxonomia representativa, evidenciando que a taxonomia atuará como um 

instrumento tanto de representação quanto e recuperação da informação. 

Fazem-se necessários testes de busca juntamente com a avaliação dos 

termos. 

8ª Definição da forma de 

apresentação da taxonomia 

Etapa que consiste em definir as categorias pela consulta às preferências 

quanto ao formato para navegação e classificação pelos usuários. 

9ª Publicação da taxonomia 
A publicação consiste na real aplicação e disponibilização da taxonomia aos 

usuários. 

10ª Realização de 

Manutenção na taxonomia 

Consiste em dar manutenção na taxonomia criada, uma vez que se trata de 

uma estrutura “viva” de informações, em constante mudança, características 

da própria informação, que para ter validade, necessita de também constante 

manutenção. 

Fonte: Aganette (2010, p.90) 

As etapas de construção da taxonomia contribuem de forma sistematizada para sua 

implantação, e Woods (2004) salienta que elas trazem benefícios como a melhoria no 

relacionamento com o usuário e o fácil acesso aos documentos e processos que potencializam 

o compartilhamento das informações sem grandes adversidades, além de dar suporte a toda 

organização diante das situações que vão surgindo. Dessa forma, as etapas apresentadas no 

Quadro 10 servirão como ponto de partida para esta pesquisa que tem como intuito o 
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desenvolvimento de taxonomia para organizar os processos da EaD garantindo o acesso dos 

indivíduos que integram o sistema.  

2.6. CONSTRUÇÃO DA TAXONOMIA POR VITAL E CAFÉ 

Apesar de a taxonomia ser um estudo antigo na classificação de documentos; para 

Vital (2010) a sua aplicação nos ambientes organizacionais é recente e contribui para melhorar 

a organização da informação em portais corporativos, e tendo como objetivo tratar de áreas 

específicas apoiando a gestão tanto da informação quanto do conhecimento. “A taxonomia 

corporativa não requer a aplicação de critérios rígidos do desenvolvimento dos relacionamentos 

semânticos, o foco central é ter significação aos grupos de usuários para o qual foi 

desenvolvida” (VITAL, 2007, p. 92). 

A construção da taxonomia, sob a ótica de Vital e Café (2007), deve ser orientada por 

cinco etapas, descritas a seguir: a) Estabelecimento das Categorias Gerais; b) Coleta dos 

Termos; c) análise dos Termos Selecionados; d) controle da Diversidade de Significação; e) 

Construção dos Relacionamentos Semânticos. 

a) Estabelecimento das Categorias Gerais: De acordo com Vital (2010), essa 

etapa leva em consideração o contexto e os objetivos que se pretende atingir com 

a taxonomia, e por isso a categorização dos termos pode seguir uma abordagem 

tanto dedutiva quanto indutiva. Na abordagem dedutiva considera-se a estrutura 

geral da elaboração da taxonomia e na indutiva, a categorização pode ser 

determinada pela consulta a dicionários, artigos, relatórios técnicos e 

documentos de diferentes fontes. 

b) Coleta dos Termos: Nesta etapa apresentada por Vital (2010) refere-se à coleta 

dos termos, e para a autora, esta etapa primeiramente deve fazer sentido ao grupo 

de usuários que irá utilizar os termos. Partindo desse pressuposto, para a 

validação desses termos no momento da coleta, dois princípios devem ser 

levados em conta: a garantia literária e a garantia de uso. Sobre a garantia 

literária, Lancaster (1987) afirma que um termo só se justifica se ele aparece 

dentro da literatura com uma determinada frequência, e sobre a garantia de uso, 

o autor reconhece que, mesmo que apareça na literatura, é preciso que ele faça 
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sentido ao grupo de usuários, reforçando ainda mais a importância da 

participação de especialistas nos processos de coleta dos termos. 

c) Análise dos Termos Selecionados: Depois de efetuada a coleta dos termos é 

necessário classificá-los. Vital (2007) sugere, a partir de Cavalcanti (1978), os 

seguintes critérios classificatórios: quanto a singular e plural; abreviaturas e 

siglas; empréstimos linguísticos; nomes populares e nomes científicos; gíria ou 

jargão. 

d) Controle da Diversidade de Significação: Nesta etapa da construção da 

taxonomia trata do controle da diversidade de significação, principalmente em 

ambientes em que o objetivo seja compartilhar uma mesma linguagem. Para isso 

é necessário neutralizar a ambiguidade, e está se impõe por meio da polissemia 

e da homonímia. A polissemia diz respeito à diversidade de significação de um 

mesmo termo; a homonímia refere-se a palavras com identidade de sons ou de 

forma, mas com significados distintos. Essas ambiguidades podem ser 

controladas por meio da contextualização do significado do termo (VITAL; 

CAFÉ, 2007, p. 48). 

e) Construção dos Relacionamentos Semânticos: Na última etapa da construção 

da taxonomia deve-se levar em conta as relações semânticas de equivalência, 

hierárquica e não hierárquica. As relações de equivalências se estabelecem entre 

os termos sinônimos e quase sinônimos, e independente disso, qualquer análise 

deve considerar primeiramente a preferência de uso do grupo. Essa aprovação 

do grupo, estabelece uma padronização capaz de aumentar a qualidade da 

taxonomia (VITAL; CAFÉ, 2007). 

Assim, a noção de categorização das metodologias encontradas em sua pesquisa, Vital 

e Café (2007), no artigo intitulado “Proposta para o Desenvolvimento de Taxonomias em 

Portais Corporativos”, sintetizaram as práticas de elaboração das taxonomias e identificaram de 

cinco a sete etapas que podem ser aplicadas na construção de uma taxonomia. O Quadro 11 traz 

uma síntese da análise dessas práticas, sendo que na linha horizontal estão as práticas e na 

vertical as respectivas etapas da construção e aplicação da taxonomia. 
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Quadro 11 – Síntese da análise das práticas de elaboração de taxonomia 

Etapas de 

Construção e 

Aplicação da 

Taxonomia 

Práticas de Elaboração (PE) 

 PE 1 PE 2 PE 3 PE 4 PE 5 PE6 

Estabeleciment

o das 

categorias 
gerais  

 Estabelece 

as categorias 

por meio do 

que chama de 

auditoria do 

conheciment

o, com a 

participação 

dos usuários  

Apresenta 

mecanismos 

para 

estabelecimento 

das categorias 

gerais  

Indica o auxílio 

do usuário e de 

sistemas ou 

ferramentas 

pertinentes para 

o processo  

 Não 

explicita a 
etapa  

Indica a 

descrição 

sumarizada 

da 

estrutura. 

Identifica e 

nomeia os altos 

níveis de 

conceitos, sem 

a explicitação 

da metodologia  

Coleta dos 

termos  

Indica o uso 

de 

informações 

consideradas 

indispensávei

s para o 

grupo e 

termos que as 

definam  

Estabelece o 

uso de 

exemplares da 

documentação 

produzida e de 

vocabulários 
controlados  

Realiza junto 

aos setores e 

processos 

organizacionais, 

além de fontes 
disponíveis  

Não explicita 

a etapa  

Não 

explicita a 
etapa  

Indica o uso de 

tesauros, 

vocabulários 

especializados 
e especialistas  

Análise dos 

termos 
selecionados  

Não 

apresenta 

critérios de 
análise  

Especifica os 

termos com 

auxílio de 
especialistas  

Junto aos 

setores/processo

s 

organizacionais 

e fontes 

disponíveis  

Não 

apresenta 

critérios de 
análise  

Não 

apresenta 

critérios de 
análise  

Realiza por 

meio da busca 

da similaridade 
entre os termos  

Controle da 

diversidade 
designificação. 

Busca definir 

os diferentes 

significados 

que um 

mesmo termo 

possa ter no 
grupo  

Não estabelece 

o 

desenvolviment

o da etapa de 

forma clara  

Agrupa 

sinônimos e 

termos 
relacionados  

Indica o 

controle 

terminológic

o, sem 

explicitação  

Denota a 

identificaçã

o dos 

termos 

sinônimos 

pela relação 
‘Ver’  

Estabelece os 

termos 

preferenciais, 

liga sinônimos 

e variações  

Construção dos 

relacionamento
s semânticos  

Não explicita 

a forma na 

qual os 

termos serão 

organizados 
no modelo  

Denota o 

relacionamento 

hierárquico e 
poli hierárquico  

Denota o 

relacionamento 

hierárquico e 

outros tipos de 

relações 
possíveis  

Indica a 

construção 

das relações 

semânticas, 

sem 
explicitação  

Estabelece 

o uso das 

relações 

cruzadas 

‘Ver’ e 

‘Ver 

também’, 

além das 

hierárquicas  

Indica a 

definição 

determos 

relacionados e 
preferenciais  

Representação 

da informação 

(classificação 
ou indexação)  

Cita a 

realização de 

um teste de 
busca  

Busca a 

representação 

específica do 

assunto do 
documento  

Indica a 

avaliação dos 

resultados, 

revisando junto 
aos usuários  

Salienta a 

necessidade 

de 

homologação 
dos termos  

Não há 

indicações 
explícitas  

Não há 

indicações 
explícitas  

Organização da 

informação 
recuperada  

Não explicita 

a etapa  

Salienta o uso 

de categorias 

estáveis no 

momento da 
recuperação  

Não explicita a 

etapa  

Indica a 

taxonomia 

como 

ferramenta de 

apoio às 

buscas, sem 

explicitação  

Aponta a 

conexão 

dos termos 

com 

recursos 

disponíveis, 

para uma 

possível 
recuperação  

Apresenta a 

informação 

organizada em 

categorias 

relevantes aos 

usuários  

Fonte: Vital e Café (2007, p. 11). 
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2.7 GESTÃO DO CONHECIMENTO E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A Educação a Distância (EaD) como modalidade de ensino surge para suprir as 

demandas da educação presencial pois, tem a capacidade de chegar aos lugares mais remotos. 

Dessa forma, a EaD torna-se uma aliada no processo de ensino aprendizagem e garante o acesso 

aos alunos graças ao advento da tecnologia. Portanto, este capítulo aborda as particularidades 

da EaD e foi dividido contemplando uma sequência cronológica e hierárquica.  

A seção 2.7.1 trata sobre as características e evolução histórica da EaD, mostrando as 

gerações que a EaD passou ao longo da história. A seção apresenta o marco regulamentar da 

EaD por meio das leis que a transformaram em modalidade de ensino. A seção ainda estabelece, 

por meio de autores da área, as suas principais definições.  

A seção 2.7.2 explicita sobre a estrutura e os profissionais envolvidos na EaD. Em 

relação a estrutura a seção mostra quais os elementos de qualidade que uma IES deve priorizar 

ao construir um sistema EaD e, diante de uma estrutura mínima para seu funcionamento, quais 

os profissionais que devem estar presentes neste processo para que ela possa funcionar de forma 

a garantir o progresso da IES e fornecer um ensino de qualidade. 

A seção 2.7.3 trata-se do levantamento nas bases científicas da literatura que associa a 

“gestão do conhecimento”, “taxonomia”, “curso superior tecnológico em Gastronomia”, a fim 

de buscar base teórica para abordagem do tema. 

A seção 2.7.4 refere-se a um tópico sobre as bases regulatórias do curso superior de 

tecnologia em Gastronomia em EAD no Brasil e suas características. 

A seção 2.7.5 relaciona-se a descrição das características do Projeto Pedagógico do 

Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia EAD, da Instituição Superior de Gastronomia 

estudada, bem como seu momento de transição ocorrido no período de 2018 a 2019. 

2.7.1 Características e evolução histórica da EAD 

A educação compreende segundo o Art. 1º da Lei 9.394 de 1996 de Diretrizes e Bases 

para a Educação Nacional (LDB) “os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. Neste 
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sentido, a educação abrange uma série de fatores socioculturais, históricos, psicológicos e 

organizacionais que unificam as relações de toda a comunidade escolar integrada por 

professores, pais e estudantes (SENGE, 2005). Este envolvimento assegura a partilha do 

conhecimento e a sistematização da aprendizagem nos alunos.  

Em meio ao engajamento da educação com a aprendizagem emergem duas 

modalidades de ensino pela qual o conhecimento é disponibilizado aos alunos: modalidade 

presencial e a distância. A primeira está voltada para o ensino tradicional onde professor e aluno 

encontram-se em um espaço físico e ali acontece a troca de experiências. A segunda acontece 

por intermédio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) possibilitando que alunos 

dispostos geograficamente em diferentes locais possam ter acesso ao ensino. Sobre a 

modalidade a distância Brasil (2007, p.1) define: 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 

acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades 

educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e 

tempos diversos (BRASIL, 2017, p.1). 

A EaD é uma modalidade de ensino que se apropria de recursos tecnológicos para 

disponibilizar os conteúdos garantindo o acesso dos estudantes ao conhecimento e à 

aprendizagem sem interferência territorial (LITTO; FORMIGA, 2009). Neste âmbito, a 

interação entre docente e aluno na EaD acontece da seguinte forma: 

As interações realizadas sem atraso entre ação e reação são denominadas síncronas, 

enquanto aquelas que apresentam defasagem são ditas assíncronas. O e-mail é um 

exemplo de interação assíncrona, e o chat, uma atividade caracterizada como síncrona. 

A exemplo das demais dimensões, há, na verdade, diferentes gradações de atrasos em 

função do meio de comunicação empregado em uma atividade educacional. Um 

debate ao vivo é, sem dúvida, síncrono, apesar de que as boas maneiras pedem que 

cada um aguarde a sua vez para se manifestar. Um chat, por sua vez, ainda que 

caracterizado como síncrono, é um meio de comunicação que impõe mais atrasos que 

um diálogo presencial. (TORI, 2009, p.125, Grifo Nosso) 

Seja síncrona ou assíncrona, essas ferramentas na EaD são responsáveis pela mediação 

didático-pedagógica que faz uso dos recursos e dos meios digitais para comunicar ao aluno o 

conhecimento e, ao mesmo tempo, responder aos possíveis questionamentos que surgirão no 

decorrer dos conteúdos. Portanto, a EaD surge como recurso facilitador para que professor e 

conhecimento cheguem até o aluno sem que este se desloque grandes distâncias para passar 

pelo processo formativo. Mas o que é a EaD? Como ela se caracteriza? Para responder esta 

pergunta o Quadro 12 apresenta os principais conceitos:  
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Quadro 12 – Conceitos de EaD. 

Autor (es) Conceitos 

BRASIL (1998, p.3)  

Forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos 

didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de 

informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos 

meios de comunicação.  

ARETIO (2002, p.39)  

 

Sistema tecnológico de comunicação bidirecional (multidirecional), que pode ser 

massivo, embasado na ação sistemática e conjunta de recursos didáticos e pelo 

apoio de uma organização e tutoria, que separados fisicamente dos estudantes, 

propiciam a aprendizagem independente.  

BRASIL (2005, p.1). 

Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades 

educativas. 

OLIVEIRA (2007, p. 

17) 

Educação a distância (EAD) é uma metodologia educacional, com grande avanço 

tecnológico, que, através da convergência de diversas mídias de maneira 

organizada e precisa, vem trazendo um maior desempenho do aluno na absorção do 

conhecimento e ferramentas importantes para o ensino-aprendizagem. 

MORÉ et al (2010, 

p.107) 

A EAD pode ser entendida como agente de inovação dos processos de ensino e 

aprendizagem, incentivando a incorporação de novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) aos métodos didático-pedagógicos, e possibilitando ao cidadão 

o acesso à educação superior pública e de qualidade, a partir da democratização do 

acesso à educação. Estes fatores contribuem para a redução das diferenças. 

Elaborado pela autora (2019). 

O conceito de EaD que o presente trabalho tem como referencial é o de Brasil (1998) 

que entende a como mediadora da autoaprendizagem e permite o acesso à aprendizagem através 

de recursos sistematicamente organizados. Essa definição possui vínculo com a taxonomia que 

é responsável por organizar e hierarquizar as informações e o conhecimento em organizações.  

Mas a EaD nem sempre foi assim, em sua evolução histórica a EaD passa por uma 

série de gerações que acompanham os avanços da época e permitem que o ensino seja 

aprimorado e adequado de acordo com a realidade. Moore e Kearsley (2007) indicam o que 

foram as cinco gerações que a EaD passou ao longo do tempo desde a metade do século XVII 

até o século XXI.  

A primeira geração da EaD ocorreu entre 1850 até 1960 e foi marcada pela fase do 

papel impresso e pela criação do rádio. Nesta geração o estudo era via correspondência e de 

forma autodidata o indivíduo estudava em casa. (MOORE; KEARLEY, 2007) 

A segunda geração ocorre entre 1960 e 1985. Graças ao avanço da tecnologia já 

existia nessa época fitas de áudio, de vídeo, e a televisão. A transmissão acontecia pelo rádio 

ou por televisão, e a havia pouca interação entre professor e aluno. (SCHUELTER, 2010). 
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A terceira geração (1985-1995) marcada pelo acesso aos computadores, utilizava-se 

do correio eletrônico, sessões de chat, internet, CD e videoconferência, além das demais 

ferramentas já existentes. Nesta época, segundo Moore e Kearsley (2007) acontece o 

surgimento das Universidades Abertas (UAB) norte-americanas, que usavam áudio e vídeo e 

correspondência.  

A quarta geração (1995-2005) utiliza-se de todas as ferramentas criadas até o 

momento e, nesta geração, a chegada da banda larga inaugura o período das transmissões ao 

vivo que ganham qualidade e se tornam eficientes no meio corporativo. (SCHUELTER, 2010).  

A quinta geração (2006-atualmente) é um agrupamento de toda a tecnologia utilizada 

da quarta geração e das demais, com a automatização de respostas e a criação dos ambientes 

virtuais de aprendizagem. Este método segundo Moore e Kearsley (2007) garantiu uma maior 

interação entre docente e aluno e, possibilitou que este último construísse de forma mais 

eficiente o seu conhecimento. 

Ao longo das cinco gerações a EaD passou por um processo de reestruturação e foi 

progredindo à medida que as metodologias se apropriavam da tecnologia para conceder o 

conhecimento ao aluno. Dessa forma, pode-se dizer que o conhecimento fornecido foi 

atualizando-se à medida que a história foi sendo escrita. Ou seja, as transformações tecnológicas 

permitiram que essa narrativa fosse transmitida. Isto confirma-se pelo que Azevedo (2012, p.3) 

salienta em relação as vantagens de ensino que a EaD possuía há trinta anos atrás e que vigora 

até hoje: 

As vantagens desse sistema de ensino eram e ainda são, 30 anos depois:  

1) oferecer ensino de qualidade a grandes contingentes humanos;  

2) ser mais eficaz que os métodos tradicionais, por alguns chamados, 

depreciativamente, de “talk and chalk” (em português “cuspe e giz”);  

3) ser menos custoso que o método tradicional — em 1979, o custo de um aluno da 

UKOU era 60% mais baixo que o de outras universidades; 4) evitar as macro 

concentrações de alunos, servidores e professores, que exigem grandes edifícios, 

laboratórios e infraestrutura;  

5) viabilizar o desenvolvimento rural com a qualificação dos que habitam essa região;  

6) reduzir o fluxo migratório para os centros urbanos;  

7) assegurar o ensino superior de alto nível onde não há instituições para oferecê-lo.  

Todas essas vantagens descritas por Azevedo (2012) são contempladas ainda hoje no 

sistema EaD. Junto com as vantagens derivam-se as diretrizes em relação a estruturação dos 

cursos da EaD que documentos como o de Brasil (2007) apontam como deve acontecer o 

funcionamento de uma EaD com qualidade, envolvendo corpo de professor, tutores e corpo 



48 

 

técnico-administrativo. O tópico 3.2 aborda sobre a estruturação dos cursos e papéis dos 

profissionais envolvidos.  

O marco histórico da EaD no Brasil é marcado também pelas leis que permitiram sua 

regulamentação e que foram aprimoradas juntamente com os avanços tecnológicos explicitados 

nas gerações anteriores. Dessa forma, a primeira Lei da LDB surge na década de 60 e instaura 

o sistema supletivo e autoriza a utilização dos meios de comunicação como rádio, televisão e 

cartas para que a educação seja transmitida. (GARCIA, 2010).  

Quase quatro décadas se passaram quando a Lei da LDB de 1961 foi atualizada pela 

Lei da LDB de 1996. Logo, pela primeira vez uma lei menciona a EaD como recurso para os 

programas de ensino em todos os níveis através do seu Art. 80 que trazia uma motivação para 

o desenvolvimento a programas de ensino a distância em todos os níveis e modalidades. Outras 

orientações foram abordadas pelo Art. 80 de Brasil (1996) como por exemplo: 

a) A EaD só poderia ser ofertada por instituições credenciadas pela união. 

b)  Ficava a cargo da União estabelecer os critérios para a realização e registro dos 

diplomas dos cursos de EaD. 

c) A produção, avaliação, e controle da implantação dos programas de EaD ficaram 

sob a responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino. 

Essas foram algumas das exigências que Brasil (1996), apresentou para a EaD 

funcionar, entretanto, essa lei ainda não reconhecia a EaD como modalidade de ensino, isso só 

aconteceu somente nove anos mais tarde pelo decreto 5.622 de 2005 que regulamenta o Art.80 

da Lei de Brasil (1996). 

Art. 1º Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 

ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação 

e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas 

em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005, p.1) 

A promulgação desse decreto reconhecendo a EaD como modalidade fez surgir em 

2007 o documento do Ministério da Educação que estabelece os referenciais de qualidade para 

a EaD. Assim, este documento se torna um divisor pois, aponta todos os elementos envolvendo 

estrutura física, recursos humanos, metodologia de ensino e diretrizes de qualidade, que a EaD 

deve possuir para que seu funcionamento seja autorizado (BRASIL, 2007).  



49 

 

Diante desse progresso o Decreto 9.057 de 2017 é instaurado revogando o Decreto 

5.622 de 2005, onde é ampliado o sistema de avaliação e de tutoria oferecidos pelos polos 

presenciais de apoio. Essa diretriz que Brasil (2017) expõe é a mais recente e norteia todas as 

instituições de EaD. No entanto, o documento de Brasil (2007) ainda é um ponto base para 

garantir que a experiência do aluno com o ensino EaD seja de qualidade pois, 

Não há um modelo único de educação à distância! Os programas podem apresentar 

diferentes desenhos e múltiplas combinações de linguagens e recursos educacionais e 

tecnológicos. A natureza do curso e as reais condições do cotidiano e necessidades 

dos estudantes são os elementos que irão definir a melhor tecnologia e metodologia a 

ser utilizada, bem como a definição dos momentos presenciais necessários e 

obrigatórios, previstos em lei, estágios supervisionados, práticas em laboratórios de 

ensino, trabalhos de conclusão de curso, quando for o caso, tutorias presenciais nos 

polos descentralizados de apoio presencial e outras estratégias. (BRASIL, 2007 p.7). 

A estrutura da EaD é planejada de acordo com os ideais de cada Instituição de Ensino 

Superior (IES) que prioriza entre as diretrizes indicadas por Brasil (2007) a que mais se adequa 

a realidade da IES. Dessa forma, os profissionais recebem diferentes nomenclaturas, as 

características no sistema de ensino e de disponibilização das aulas evidenciam a qualidade de 

ensino que a IES planeja e concede aos seus alunos. Portanto, a presente pesquisa que tem o 

intuito de organizar as informações do sistema EaD através da taxonomia terá como premissa 

o entendimento deste documento de Brasil (2007). 

2.7.2 Estrutura dos cursos da EAD e profissionais envolvidos 

A estrutura da EaD visa uma série de elementos que estão relacionados ao perfil da 

IES como; o sistema de tutoria, o perfil dos docentes, recursos e ferramentas tecnológicas, entre 

outros. Alarcon e Spanhol (2015, p.11) sobre o sistema da EaD indicam que: 

Uma estrutura organizacional deve ser composta por unidades responsáveis pela 

administração financeira, pela produção e entrega dos conteúdos e materiais didáticos, 

pelo atendimento pedagógico aos alunos e suporte técnico e informacional, pela 

pesquisa e avaliação e pela elaboração de novos projetos pedagógicos, entre outras 

ações. 

Cada IES apresenta uma configuração que privilegia um setor ou sistema específico, 

e este deve ser levado em consideração, ou seja seu planejamento, as pessoas e o conhecimento 

específico que juntos, estruturam o conteúdo que chega ao aluno com características próprias 

Conhecer a estrutura e os profissionais envolvidos é relevante para entender como organizar, 

classificar e hierarquizar o conhecimento disponível neste sistema.  

Para que a educação a distância consiga, enquanto modalidade de ensino, cumprir o 

seu papel de oportunizar o ensino de qualidade, é necessário, entre outros elementos, 
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uma equipe multiprofissional para o planejamento e gestão do programa. Nesse 

sentido, pode-se afirmar que cursos que disponham de profissionais preparados para 

atuar na EaD organizados em equipe somados a uma gestão competente apresentam 

melhores condições para oferecer cursos de qualidade (NUNES, 2013, p.55) 

A qualidade do ensino da EaD exposta por Brasil (2007) é tratada em uma equação 

onde o perfil dos profissionais é proporcional ao conteúdo oferecido aos estudantes. Assim, 

uma EaD deve ser constituída por uma equipe multidisciplinar onde cada integrante possui 

conhecimento específicos e colabora no desenvolvimento dos cursos e do sistema como um 

todo. A Figura 04 indica um esquema de equipe multidisciplinar. 

Dos profissionais e equipes envolvidos no sistema EaD esboçados na Figura 4, 

destacam-se o coordenador, gestor, professor, professor conteudista e tutor para a presente 

pesquisa. As funções e definições de cada um deles será explorada nos tópicos a seguir com o 

intuito de, posteriormente, classificar e organizar o conhecimento de todos em bases de 

conhecimento a fim de facilitar o desenvolvimento dos cursos de graduação na EaD.  

Figura 04 – Equipe Multidisciplinar 

 

Fonte: ALARCON; SPANHOL (2015, p.33) 

2.7.2.1 Coordenador/gestor 

O coordenador é a figura responsável por gerir toda a equipe que envolve, 

professores, professores conteudistas e tutores. Ele pode, ainda, entrar em contato com o aluno 

para resolver problemas pedagógicos. Alarcon e Spanhol (2015, p.33) explicam que o 
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coordenador “coordena, acompanha e avalia as atividades acadêmicas do curso e participa das 

atividades de capacitação e de atualização desenvolvidas na instituição de ensino”. Pinheiro 

(2004, p.108) reforça essa argumentação expondo que a atuação do coordenador do curso: 

é um dos pontos determinantes do sucesso, pois ele, em conjunto com sua equipe de 

colaboradores, define os meios para se alcançar as competências dos alunos. As 

práticas pedagógicas devem criar condições para o desenvolvimento de competências 

relativas a: relacionamento, liderança, valorização da busca permanente de 

conhecimento, iniciativa, flexibilidade, criatividade, persistência, conduta ética e 

responsabilidade social, bem como a capacidade de empreender, entre outras. 

(PINHEIRO, 2004, p. 108). 

O papel do gestor se confunde ao do coordenador, e em diversos casos é executado 

pela mesma pessoa. O gestor segundo Alarcon e Spanhol (2015, p.34) é “responsável pelo 

planejamento, organização, direção e controle das estratégias, definições de objetivos e 

execução dos planos de coordenação de atividade, além de solucionar conflitos e detectar falhas 

e erros”.  

Analisando o perfil do coordenador e do gestor, percebe-se que as características das 

funções de ambos são diferenciadas pela sua natureza onde, uma é de caráter pedagógico e a 

outra administrativo. Em algumas IES o coordenador assume os dois papeis quando é 

centralizado o processo de retenção dos alunos e a resolução de problemas com a aprendizagem.  

Assim, o coordenador se torna o gestor dos cursos de graduação e todas as implicações 

técnico-administrativas e didático-pedagógica é assumido por ele, impactando diretamente nos 

demais profissionais envolvidos. Portanto, o coordenador assume um dualismo de pedagogo e 

administrador em prol da gestão acadêmica. 

2.7.2.2 Professor Conteudista 

O professor conteudista é responsável na EaD pelo desenvolvimento e manutenção do 

material didático, material avaliativo, aulas entre outros elementos pertinentes aos assuntos 

pedagógicos. Alarcon e Spanhol (2015, p.34) indicam que o professor conteudista é 

“responsável pela criação do conteúdo - cria e seleciona conteúdos normalmente na forma de 

texto explicativo/dissertativo e prepara o programa do curso”. Assim, percebe-se que o 

professor na EaD está ligado ao processo de curadoria do material pedagógico que garante a 

aprendizagem e avalia o aluno de diferentes formas.  

Nas diferentes estruturas que cada EaD apresenta, o professor pode assumir 

responsabilidades e até características diferentes, não sendo apenas responsável pelo conteúdo 
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como, também, para outras tarefas relacionadas à prática docente. Neste sentido, Brasil (2007, 

p.20) orienta quais seriam as habilidades do docente:  

a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto;  

b) selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a procedimentos e 

atividades pedagógicas;  

c) identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e 

atitudes;  

d) definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básicas quanto 

complementares;  

e) elaborar o material didático para programas a distância;  

f) realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em particular 

motivar, orientar, acompanhar e avaliar os estudantes;  

g) avaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de um 

projeto de ensino superior a distância. 

As habilidades descritas culminam em uma série de tarefas que o professor assume 

para que o funcionamento da parte pedagógica aconteça. Dessa forma, alguns sistemas EaD 

pode ter mais de um professor conteudista executando tarefas específicas para melhorar o fluxo 

e garantir a organização do andamento dos processos e do conhecimento que é oferecido.  

2.7.2.3 Tutores 

O tutor é um dos profissionais que garante a manutenção da EaD pois, ele é quem 

estabelece o contato direto com o aluno seja de forma presencial ou online (LITTO; FORMIGA, 

2009). Em cada sistema IES o sistema de tutoria pode ter uma configuração específica e, 

consequentemente, possuir tarefas específicas. No entanto, o papel principal do tutor é 

contribuir na mediação do aluno e esclarecer as possíveis dúvidas.  

Existem vários conceitos do papel do tutor, Alarcon e Spanhol (2015, p.93) indicam 

que ele é “responsável por auxiliar o aluno, motivando, orientando e estimulando a 

aprendizagem autônoma”. Essa característica de facilitador da aprendizagem é confirmada por 

Nunes (2013, p.56) que salienta que os tutores são “responsáveis pela orientação do caminhar 

de cada estudante, atendendo-o de forma individualizada”. Logo, o tutor se configura como um 

intermediador do processo de aprendizagem.  

Analisando os tutores presenciais e a distância, percebe-se que esse o papel do tutor 

diverge-se em ambos os casos, já que o tutor presencial é aquele que fica nos polos de apoio e 

tem sua função mais voltada o setor administrativo, e o tutor a distância está ligado as questões 

de cunho pedagógico e formativo. Brasil (2007, p.21) expõe a diferença entre as tutorias 

presencial e a distância. 
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A tutoria a distância atua a partir da instituição, mediando o processo pedagógico 

junto aos estudantes geograficamente distantes, e referenciados aos polos 

descentralizados de apoio presencial. A principal atribuição desse profissional é o 

esclarecimento de dúvidas através de fóruns de discussão pela Internet, pelo telefone, 

participação em videoconferências, entre outros, de acordo com o projeto pedagógico. 

O tutor a distância tem também a responsabilidade de promover espaços de construção 

coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e sustentação teórica aos 

conteúdos. 

A tutoria presencial atende os estudantes nos polos, em horários pré-estabelecidos. 

Este profissional deve conhecer o projeto pedagógico do curso, o material didático e 

o conteúdo específico dos conteúdos sob sua responsabilidade, a fim de auxiliar os 

estudantes no desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, 

fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos 

específicos, bem como ao uso das tecnologias disponíveis. Participam de momentos 

presenciais obrigatórios, tais como avaliações, aulas práticas em laboratórios e 

estágios supervisionados, quando esses se aplicam. O tutor presencial deve manter 

permanente comunicação tanto com os estudantes quanto com a equipe pedagógica 

do curso. 

Analisando o conceito de Brasil (2007) percebe-se que a diferença entre tutor 

presencial e a distância está no relacionamento com o aluno já que o tutor presencial fica 

responsável pelo atendimento aos alunos no polo, onde estão presentes nos momentos das 

avaliações estimulando o aluno para os estudos. Os tutores a distância mediam o processo de 

ensino do aluno por meio das tecnologias que disponibilizam os conteúdos e os canais de 

comunicação entre aluno e professor. Brasil (2009, p.3) indicam as atribuições gerais que um 

tutor deve ter: 

a) Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas;  

b) Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso;  

c) Apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades docentes;  

d) Manter regularidade de acesso ao AVA e dar retorno às solicitações do cursista 

no prazo máximo de 24 horas;  

e) Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades discentes;  

f) Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes;  

g) Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela 

Instituição de Ensino;  

h) Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à 

coordenação de tutoria;  

i) Participar do processo de avaliação da disciplina sob orientação do professor 

responsável;  

j) Apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades presenciais nos 

polos, em especial na aplicação de avaliações.  

Seja presencial ou a distância o tutor deve dominar os conteúdos e ter em mente os 

objetivos do Projeto Político Pedagógico (PPP) dos cursos e conhecer o planejamento de ensino 

para que o conhecimento transmitido aos alunos esteja de acordo com a proposta do curso e da 

IES (BRASIL, 2007).  

Todos os profissionais apresentados nesta seção, coordenadores, professores, gestores, 

professores conteudista e tutores presenciais e a distância, são a base mínima para uma EaD de 
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qualidade. Algumas IES podem criar variações desses profissionais para atender demandas 

específicas ou maiores demandas. Logo, a organização e classificação do PPP e do plano de 

ensino nos cursos da EaD depende destes profissionais que possuem experiências e 

conhecimentos específicos e podem contribuir para a construção de uma taxonomia efetiva.  

2.7.3 Gestão do Conhecimento, Taxonomia e CST em Gastronomia 

Para alcançar o objetivo geral desta pesquisa – propor a elaboração de uma taxonomia 

das habilidades de formação do Gastrônomo – a busca na base de dados com as palavras chaves 

selecionadas Gestão do Conhecimento, Taxonomia e Curso Superior Tecnológico em 

Gastronomia, de forma combinada, não resultou artigos associados. Igualmente, a pesquisas 

associada com os termos Knowledge Management, Gastronomy Degrees e Taxonomy também 

não retornaram textos específicos na Web of Science, na Scopus e na Scielo. Isso demonstra 

haver um campo inexplorado de pesquisa. 

Por outro lado, em bancos de dissertações e teses, em especial, no repositório 

dominiopublico.gov.br, foram encontrados para a pesquisa de Gestão do Conhecimento e 

Taxonomia, 29 arquivos; para Gestão do Conhecimento e Instituição de Ensino Superior, 25 

arquivos; e finalmente para Gestão do Conhecimento e Gastronomia, 24 arquivos. Não foi 

encontrado, nas pesquisas, textos que abordassem especificamente Taxonomia e Formação em 

Gastronomia. 

Deste levantamento foram selecionados os seguintes textos relacionados com Gestão 

do Conhecimento e Gastronomia, conforme listado na sequência.  

 

 MYAZAKI Marcia Harumi, Ensinando e Aprendendo Gastronomia Percurso de 

Formação de Professores. Piracicaba, SP, 2006. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&c

o_obra=42987 

 FIALHO Francisco Antonio Pereira e MULLER Silvana Graudenz. Preservação dos 

saberes, sabores e fazeres da gastronomia tradicional no Brasil. TRAVESSIAS, 

Presidente Prudente, V. 5, n1, p. 176, 2011 

 MULLER Silvana Graudenz Patrimônio Cultural Gastronômico Identificação 

Sistematização dos saberes, sabores tradicionais. 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/96414 

 RONCHETTI Anita de Gusmão Instrumento de Captura, Sistematização e 

Disseminação do Conhecimento Tradicional e sua Aplicabilidade 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/160709 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=42987
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=42987
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/96414
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/160709


55 

 

 BARRETO Yana Araújo. Formação do Profissional em Gastronomia no Brasil. 

Análise das estruturas curriculares da Espiral do Conhecimento a partir da Espiral de 

Takeushi e Nonaka. Goiânia 20016. 

https://repositorio.bc.ufg.br/bitstream/ri/11315/2/TCCG%20-

%20Biblioteconomia%20-%20Yana%20Ara%C3%BAjo%20Barreto.pdf 

 

O texto de Maria José Saraiva de Lemos, embora trate do campo do Turismo, aborda 

de maneira tangencial a questão da Gastronomia, sem, contudo, elaborar uma Taxonomia. 

 ARAUJO, Maria José Saraiva de Lemos: Valor Patrimonial da Gastronomia 

Portuguesa, Impacto na satisfação dos turistas, no destino do Porto. 

http://recil.grupolusofona.pt/handle/10437/5868 

 

2.7.4 Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia EAD 

Antes dos anos 2000 não existiam cursos de nível superior em gastronomia, e os 

profissionais que buscavam esse tipo de formação superior precisavam se matricular em cursos 

de turismo e hotelaria para receberem uma formação geral nessa área (ANJOS; CABRAL; 

HOSTINS, 2017). Neste aspecto, segundo Rocha (2016, p.19) “durante o período de 1940 até 

meados da década de 1970, os cursos ministrados na área eram essencialmente 

profissionalizantes e realizados por instituições de ensino técnico”. Na história dos cursos de 

gastronomia em nível mundial, a primeira escola surgiu 1895 na França intitulada de Le Cordon 

Bleu. O Quadro 12 delineia a evolução histórica dos cursos de gastronomia.  

Quadro 12 – Evolução Histórica dos cursos de gastronomia a nível mundial 

Período Evolução Histórica 

1895 
Surgimento da Le Cordon Bleu primeira escola de gastronomia do mundo instaurada 

na França (ANJOS; CABRAL; HOSTINS, 2017) 

1946 
Surgimento da escola CIA – Culinary Institute of America, instituição referência na 

formação de gastrólogos (RUBIM; REJOWSKI, 2013) 

1942-1946 - Brasil 

Surgimento do Serviço Nacional de aprendizagem Industrial (SENAI) e do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Surgem cursos profissionalizantes 

para garçons e habilitação profissional em hotelaria (ANJOS; CABRAL; HOSTINS, 

2017). 

1989 - Brasil 
SENAC lança o curso de tecnologia em hotelaria (ANJOS; CABRAL; HOSTINS, 

2017). 

1994 - Brasil 
O SENAC ofertava o curso de Cozinheiro Chef voltado para alunos com formação 

acadêmica prévia, não necessariamente na área (ANJOS; CABRAL; HOSTINS, 2017). 

1999 - Brasil Surgimento dos primeiros cursos de gastronomia do Brasil (ROCHA, 2016). 

2010 
Surgimento do primeiro CST em gastronomia na modalidade EaD (ANTUNES; 

BITELLI; FERREIRA, 2018). 

Elaborado pela autora (2019). 

https://repositorio.bc.ufg.br/bitstream/ri/11315/2/TCCG%20-%20Biblioteconomia%20-%20Yana%20Ara%C3%BAjo%20Barreto.pdf
https://repositorio.bc.ufg.br/bitstream/ri/11315/2/TCCG%20-%20Biblioteconomia%20-%20Yana%20Ara%C3%BAjo%20Barreto.pdf
http://recil.grupolusofona.pt/handle/10437/5868
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O interesse em ofertar Cursos Superior de Tecnologia (CST), de acordo com o Diário 

Oficial da União de Dezembro de 2002, surgiu em outubro de 2000 por meio de um comunicado 

ministerial apresentado pelo então Ministro da Educação, Paulo Renato Souza. Segundo Brasil 

(2002, p.2), a proposta do MEC apresentava os cursos superiores de tecnologia como “uma das 

principais respostas do setor educacional às necessidades e demandas da sociedade brasileira”, 

já que o avanço tecnológico provocou mudanças na forma de produzir e distribuir a força do 

trabalho e a mão de obra qualificada.  

O curso superior de tecnologia deve contemplar a formação de um profissional “apto 

a desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades em uma determinada área 

profissional”, e deve ter formação específica para: aplicação e desenvolvimento de 

pesquisa e inovação tecnológica; difusão de tecnologias; gestão de processos de 

produção de bens e serviços; desenvolvimento da capacidade empreendedora; 

manutenção das suas competências em sintonia com o mundo do trabalho; e 

desenvolvimento no contexto das respectivas áreas profissionais (BRASIL, 2002, 

p.3). 

A partir da nova demanda apresentada pelo MEC e, com base no desenvolvimento do 

mercado brasileiro, surge os CST em gastronomia, para atender uma parcela do mercado que 

não tinha acesso a cursos com este perfil, limitando-se apenas a cursos técnicos. Além disso, os 

cursos de Gastronomia se dividem entre “bacharelado e tecnológico exclusivamente. Há apenas 

oito instituições dentre todas que oferecem o curso no formato bacharelado, que proporciona 

conhecimento técnico e científico sobre a área” (ROCHA, 2016, p.21). 

Para compreender um pouco do funcionamento dos CST em Gastronomia, se faz 

necessário conhecer sobre as atribuições do gastrólogo. A classificação brasileira de ocupações 

do Ministério do Trabalho, aponta que esses profissionais “Criam e elaboram pratos e 

cardápios, atuando direta e indiretamente na preparação dos alimentos. Gerenciam brigada de 

cozinha e planejam as rotinas de trabalho. Podem gerenciar, ainda, os estoques e atuar na 

capacitação de funcionários” (BRASIL, 2017, p.1).  

As competências que o gastrólogo deve apresentar estão ligadas diretamente ao tipo 

de ensino e estrutura que as IES disponibilizam para sua formação. Neste sentido, o Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, faz um descritivo do perfil do profissional, 

campo de atuação e infraestrutura mínima que as IES devem apresentar para a oferta dos CST 

em Gastronomia. O Quadro 13 indica esses requisitos: 
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Quadro 13 - Características do curso de Gastronomia 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA 

Eixo Tecnológico: Turismo, hospitalidade e lazer 

Perfil Profissional 

Concebe, planeja, gerencia e operacionaliza produções culinárias nas diferentes 

fases dos serviços de alimentação. Cria preparações culinárias e valoriza a 

ciência dos ingredientes. Diferencia e coordena técnicas culinárias. Planeja, 

controla e avalia custos. Coordena e gerencia pessoas de sua equipe. Valida a 

segurança alimentar. Planeja, elabora e organiza projetos de fluxo de montagem 

de cozinha. Identifica utensílios, equipamentos e matéria-prima em restaurantes 

e estabelecimentos alimentícios. Articula e coordena empreendimentos e 

negócios gastronômicos. Identifica novas perspectivas do mercado alimentício. 

Vistoria, avalia e emite parecer técnico em sua área de formação. 

Infraestrutura Mínima 

Biblioteca incluindo acervo específico e atualizado. 

Laboratório de informática com programas e equipamentos compatíveis com as 

atividades educacionais do curso. 

Cozinha fria e quente. 

Laboratório de análise sensorial de alimentos. 

Laboratório de bebidas. 

Laboratório de panificação e confeitaria. 

Restaurante didático. 

Campo de atuação 

Centros gastronômicos. 

Embaixadas e consulados. 

Empresas de hospedagem, recreação e lazer. 

Hospitais e Spas. 

Indústria alimentícia. 

Parques temáticos, aquáticos, cruzeiros marítimos. 

Restaurantes comerciais, institucionais e industriais, catering, bufês e bares. 

Instituições de Ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente. 

Fonte: Extraído de BRASIL, 2016, p.152 

Segundo o Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Ensino Superior - plataforma 

E-MEC - do Ministério da Educação, existem atualmente 342 CST em Gastronomia ativos 

espalhados por todo o território nacional. Desse total, 55 são ofertados pela modalidade EaD. 

O Gráfico 01 apresenta os percentuais de distribuição dos cursos.  

Gráfico 01: Oferta de CST de Gastronomia por modalidade 

 

Fonte: BRASIL. GPR. Disponível em: Portal E-MEC. Acesso em 20/11/2019. 
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A partir dos dados da plataforma E-MEC compreende-se que o advento das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e o acesso ao ensino na modalidade EaD, 

permitiram a criação de cursos de matriz curricular prática para serem ofertados nessa 

modalidade, a partir da adaptação dos recursos didáticos e dos objetos de aprendizagem, sem 

que houvessem barreiras no ensino-aprendizagem (CRUZ, 2018). Dessa forma, os CST em 

gastronomia EaD, que começaram a surgir em 2010, são ofertados considerando os mesmos 

propósitos que os cursos na modalidade presencial; capacitar os discentes por meio da prática 

e das técnicas envolvidas no tratamento e manuseio dos alimentos.  

A partir da evolução histórica dos cursos de gastronomia e da sua transformação em 

cursos de nível superior, os CST em gastronomia na modalidade EaD são os objetos da presente 

pesquisa. Dessa forma, o curso analisado pertence a uma IES privada localizada no Paraná, e 

possui uma estrutura, metodologia e abordagem diferenciada e que serão apresentados no tópico 

a seguir.  

2.7.5 O CST em gastronomia: estudo de caso 

A IES do estudo de caso está no mercado de educação há quase trinta anos ofertando 

cursos de graduação, lato sensu e stricto sensu presencial. Na modalidade EaD a IES iniciou 

suas atividades em 2006 e hoje se destaca pela qualidade da oferta em ambas as modalidades 

de ensino segundo o MEC, possuindo diversos cursos superiores de graduação na modalidade 

EaD nas áreas da saúde e bem-estar, exatas, humanas e sociais aplicadas.  

O CST em gastronomia começou a ser ofertado na IES em 2015 e dentro de sua área 

configura-se como um dos melhores tecnólogos, segundo o MEC, sendo reconhecido pela sua 

metodologia e seu material didático. O curso tem duração de dois anos, carga horária de 2.014 

horas que são distribuídas em 8 módulos com duração de 10 semanas, compostos de três a 

quatro disciplinas por módulo. A Figura 05 explicita a estrutura das aulas, das atividades e das 

avaliações das disciplinas por módulo.  
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Figura 05 - Estrutura dos módulos do CST em Gastronomia. 

 

Fonte: Elaborado por PPC CST de Gastronomia. 

Durante as 10 semanas do módulo são trabalhados: as aulas conceituais, aulas ao vivo, 

atividades de estudo, atividade integrada, fórum, atividade MAPA (Material de Avaliação e 

Aprendizagem Prática) e a prova. Para compreender melhor as especificidades o Quadro 14 faz 

um resumo do que significa cada atividade: 

Quadro 14 - Características dos recursos didáticos do CST em gastronomia 

Atividades Características 

Atividade de Estudo 

As atividades de estudo acontecem nas três semanas de aulas ao vivo das 

disciplinas teóricas. São baseadas no conteúdo abordado naquela semana. Essa 

atividade é composta de dez questões online, objetivas, com níveis de 

dificuldade crescentes. 

Atividade Integrada 
Nas disciplinas teóricas o aluno fará também a Atividade Integrada, que está 

relacionada com o conteúdo teórico das três disciplinas do módulo. 

MAPA 

É uma atividade avaliativa, onde o aluno (a) registra, por meio de fotografias, o 

passo-a-passo da preparação de sua receita – que pode ser executada em casa ou 

no local de sua preferência - mostrando como chegou ao resultado. Depois de 

tudo registrado, é só enviar pelo AVA, em modelo disponibilizado pela 

instituição. 

Fórum 

Espaço dentro do AVA onde os alunos interagem entre si por meio de atividades 

teóricos e/ou práticas. O fórum pode ser, também, interdisciplinar e explorar os 

conteúdos de mais de uma disciplina. 

Aulas conceituais 
São aulas gravadas que exploram os conteúdos apresentados ao longo dos 

capítulos do material didático.  
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Aulas ao vivo 

São aulas que os alunos podem interagir em tempo real com os professores por 

meio da mediação de um tutor, onde são apresentados os conceitos e 

desenvolvida a prática. 

Estágio 

Faz parte da sua matriz curricular, sendo indispensável para a aprovação e 

conclusão do curso. Ele é o exercício da experiência profissional, levando o 

aluno à interpretação da realidade. Por meio dos estágios é possível consolidar 

os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso e estabelecer a relação entre a 

teoria e a prática. Sendo assim, o estágio supervisionado se torna um 

componente curricular que proporciona ao aluno a reflexão contextualizada, 

dando condições para que ele se torne autor de sua própria prática. 

Fonte: Extraído do PPC do CST em gastronomia da IES estudo de caso 

Todos os recursos didáticos são essenciais para a aprendizagem dos discentes. As 

atividades práticas e teóricas se intercalam exigindo que o aluno esteja constantemente 

assistindo às aulas e resolvendo os exercícios teóricos e práticos. O estágio é outro fator de 

destaque no curso, pois fomenta que o aluno entre em contato com os profissionais da área e, 

também, com as características e particularidades da sua área de formação.  

As disciplinas que são ofertadas pelo curso contemplam a teoria e a prática a fim de 

desenvolver as habilidades técnicas dos discentes. O Quadro 15 apresenta a matriz curricular 

dos cursos: 

Quadro 15 - Matriz curricular do CST em Gastronomia 

MÓDULO 1 MÓDULO 5 

- História e Cultura Brasileira 

- Higiene e Segurança 

- Cozinha Natural e Produção de Ingredientes 

- Habilidades de Cozinha 

- Cozinha Brasileira de Raiz 

- Cozinha Hospitalar 

- Empreendedorismo 

 MÓDULO 2  MÓDULO 6 

- História e Cultura Gastronômica 

- Garde Manger 

- Etiqueta e Serviço de Sala 

- Cozinha Internacional 

- Gestão de Compras, Estoque e Custos 

- Atuação do Profissional em Gastronomia 

MÓDULO 3 MÓDULO 7 

- Cozinha Clássica 

- Enogastronomia e Bebidas 

- Gestão de Alimentos e Bebidas 

- Confeitaria Clássica e Brasileira 

- Gestão de Equipes em Restaurantes 

- Criatividade e Inovação em Gastronomia 

MÓDULO 4 MÓDULO 8 

- Panificação Clássica e Brasileira 

- Café da Manhã e Lanches 

- Técnica Dietética 

- Estágio Supervisionado 

- Cozinha Brasileira Contemporânea 

- Planejamento de Cardápios 

- Eventos Gastronômicos 
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Fonte: Extraído do PPC do CST em gastronomia 

Cada uma das disciplinas fica sob a responsabilidade de um professor da área, 

intitulado pela IES de professor formador - responsável por ministrar as aulas ao vivo, revisão 

e atualização do material didático, elaboração do banco de questões etc. - que são professores 

especializados na área das disciplinas que ministram. Eles podem trabalhar na IES de duas 

formas, por contrato ou com registro na carteira de trabalho.  

Além do professor formador, o CST em gastronomia da IES possui, ainda, 

coordenador, tutor mediador, tutor de avaliação e tutor pedagógico. Para compreender melhor 

o Quadro 16 faz um demonstrativo das funções de cada um dos profissionais: 

Quadro 16 - Atribuições dos profissionais do CST em gastronomia da IES. 

Profissional Atribuições 

Coordenador 

A coordenação atua em tempo de dedicação integral e, sempre que necessário, 

atende professores e estudantes para resolução de problemas, orientações e 

encaminhamentos didático-pedagógicos e o cotidiano do curso. Cabe a ele, 

ainda, zelar pelo cumprimento das políticas institucionais constantes do PPC 

Tutor Pedagógico 

Ele atua em consonância com a coordenação, atendendo os alunos por meio de 

e-mail, telefone e pelo AVA, além de garantir que o planejamento da 

coordenação seja aplicado.  

Professor Formador 

Responsável por ministrar as aulas ao vivo, desenvolver o material didático, 

elaborar o banco questões e qualquer outra atividade pedagógica solicitada pela 

coordenação. Não tem contato direto com os alunos.  

Tutor Mediador 

Responsável por esclarecer as dúvidas dos alunos por meio do AVA, e-mail ou 

telefone e/ou as inconstâncias no decorrer das disciplinas e dos estudos dos 

discentes. Ele faz, ainda, a mediação das aulas ao vivo, selecionando as dúvidas 

dos alunos e levando até o professor formador.  

Tutor de Avaliação 
Responsável pela correção de todas as atividades avaliativas dos alunos - 

atividades teóricas, práticas e provas.  

Fonte: Adaptado do PPC do CST em gastronomia da IES. 

Estes profissionais compõem o CST em gastronomia da IES e, além deles, o curso é 

composto por um Núcleo Docente Estruturante, responsável por planejar e determinar o 

andamento dos cursos. No caso da PPC da IES estudo de caso, o NDE tem a finalidade de: 

 Analisar com o Colegiado do Curso, o perfil profissional do egresso do curso, que 

deve expressar, de acordo com as exigências do CNCST, as competências a serem 

desenvolvidas pelo discente, articuladas com as necessidades locais e regionais e 

em função das demandas do mundo do trabalho.  

 Atualizar, periodicamente, o PPC, conduzindo os trabalhos de reorganização 

curricular para aprovação no Colegiado de Curso, sempre que necessário.  
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 Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo.  

 Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo 

Colegiado.  

 Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo Projeto Pedagógico.  

 Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de 

Curso a contratação ou substituição de docentes, quando necessário.  

 Acompanhar a política de avaliação de aprendizagem e seu impacto na formação 

do estudante.  

 Zelar pelo cumprimento do Catálogo do Curso.  

 Identificar se a proposta pedagógica do curso está aderente aos conceitos de 

aprendizagem do estudante (PPC da IES, p.116). 

Além do NDE, o curso também é composto por um colegiado, que é um órgão 

consultivo dentro do curso e tem como presidente o coordenador. As reuniões do Colegiado 

são planejadas para garantir o fluxo dos temas a serem discutidos e realizadas com 

periodicidade. As atribuições do colegiado são:  

a) aprovar os planos de ensino das disciplinas do curso, observadas as diretrizes 

gerais para sua elaboração, aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão;  

b) coordenar e supervisionar os planos e atividades pedagógicas do curso;  

c) coordenar o planejamento, elaboração, execução e acompanhamento do projeto 

pedagógico do curso, propondo alterações, caso seja necessário;  

d) emitir parecer em Projetos de ensino, pesquisa e extensão vinculados à 

coordenadoria do curso;  

e) exercer as demais funções que lhe sejam previstas em lei, neste Regimento e nos 

regulamentos aprovados pelos conselhos superiores;  

f) participar ativamente da administração acadêmica e administrativa do curso, 

assessorando os Diretores Acadêmicos e Administrativos e os demais dirigentes 

no desempenho de suas funções;  

g) propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão normas de funcionamento e 

verificação do rendimento escolar para Estágio, Trabalho de Conclusão de Curso;  

h) propor aos Conselhos Superiores e órgãos da Instituição medidas e normas 

referentes às atividades acadêmicas, disciplinares, administrativas e didático-

pedagógica necessárias ao bom desempenho e qualidade do curso;  

i) sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades 

da Instituição, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam 

submetidos pelo Diretor;  

j) homologar o aproveitamento de estudos de estudantes transferidos;  

k) homologar o aproveitamento de estudos por competência, de acordo com as regras 

do regulamento próprio;  

l) zelar pela fiel execução dos dispositivos, regimentais e demais regulamentos e 

normas (PPC da IES, p.120). 

Todos esses profissionais trabalham conjuntamente para disponibilizar ao aluno um 

conhecimento de qualidade assim como prevê os referenciais de qualidade de Brasil (2007). 

Dessa forma, o grande desafio dos cursos é sistematizar o conhecimento tácito presente em cada 

um desses profissionais e estruturá-los de forma organizada a fim de contribuir para o progresso 

do curso e de seus profissionais. Portanto, o uso da taxonomia justifica-se no presente estudo, 
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pois tende a analisar os documentos utilizados por estes profissionais de forma a facilitar o 

acesso.  

Neste capítulo foram apresentados os conceitos e as premissas necessárias para o 

desenvolvimento da pesquisa. No capítulo seguinte será apresentado a metodologia científica 

adotada para desenvolver a pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo são descritos os parâmetros metodológicos empregados para o 

desenvolvimento da pesquisa. Desse modo, contempla a classificação da pesquisa, as etapas de 

sua execução e as informações relativas à coleta de dados. 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Esta pesquisa, quanto a natureza, é aplicada pois pretende gerar conhecimento para 

uso no âmbito da gestão de cursos superiores em Gastronomia. Quanto aos objetivos, possui 

natureza exploratória em relação ao referencial teórico e a identificação na literatura 

especializada do modelo de taxonomia e, quanto à elaboração da taxonomia, é descritiva.  

As pesquisas, podem ser classificadas quanto a sua abordagem em quantitativa, 

qualitativa e mista. Para Creswell (2010) p. 178 “(...) o método quantitativo baseia-se em 

apresentar uma descrição quantitativa ou numérica de tendências atitudes ou opiniões de uma 

população”. Já o misto compreende “a combinação de dados quantitativos e qualitativos”  

A proposta desta pesquisa quanto a abordagem dos dados é qualitativa. Com isso 

percebe-se que, segundo Creswell (2010) p. 184 que “(...) a investigação qualitativa emprega 

diferentes alegações do conhecimento, estratégia de investigação e métodos de coleta de 

dados”. Esse perfil de pesquisa, consiste em não apenas informar teoricamente o leitor, mas 

também de investigar, de forma a enxergar a qualidade de dados.  

De acordo com KRIPKQ et. Al (2015) “os estudos qualitativos se caracterizam como 

aqueles que buscam compreender um fenômeno em seu ambiente natural, onde esses ocorrem 

e do qual faz parte.”Para tanto o investigador é o instrumento principal por captar as 

informações, interessando-se mais pelo processo do que pelo produto (Bogdan & Biklen, 1994). 

Os mesmos autores destacam que as informações ou dados coletados podem ser obtidos e 

analisados de várias maneiras dependendo do objetivo que se deseja atingir. Em um estudo 

qualitativo a busca por dados na investigação leva o pesquisador a percorrer caminhos diversos, 

isto é, utiliza uma variedade de procedimentos e instrumentos de constituição e análise de 

dados. Os instrumentos para constituição de dados geralmente utilizados são: questionários, 

entrevistas, observação, grupos focais e análise documental. Destacam ainda que o uso da 
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análise documental, que se refere à pesquisa documental, que utiliza, em sua essência: 

documentos que não sofreram tratamento analítico, ou seja, que não foram analisados ou 

sistematizados. Os autores frisam que o desafio a esta técnica de pesquisa é a capacidade que o 

pesquisador tem de selecionar, tratar e interpretar a informação, visando compreender a 

interação com sua fonte. Quando isso acontece há um incremento de detalhes à pesquisa e os 

dados coletados tornam-se mais significativos. 

A presente pesquisa portanto se enquadra como qualitativa com o uso da analise 

documental, pois a partir da coleta de documentos denominado Planos de Ensino de Disciplinas 

nos Sites Oficiais das IES credenciadas no Ministério da Educação (www.e-mec.gov.br) para 

oferta de Cursos Superiores Tecnológicos em Gastronomia, bem como a suplementação da 

amostra com pedidos formais a coordenadores de Cursos, alunos e demais bases de acesso.  

Quanto aos procedimentos adotar-se-á o estudo de casos simples, pois tratará de 

propor a taxonomia apenas para uma organização. Justifica-se pelo fato de que o estudo de caso 

é uma estratégia de pesquisa que pode ser abordado por vários autores, como Yin (1993 e 2005), 

Stake (1999), Rodríguez et al. (1999), entre outros, para os quais, um caso pode ser algo bem 

definido ou concreto, como um indivíduo, um grupo ou uma organização, mas também pode 

ser algo menos definido ou definido num plano mais abstrato como, decisões, programas, 

processos de implementação ou mudanças organizacional. 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA. 

Para atingir o objetivo geral desta pesquisa que é “elaborar uma taxonomia de 

conteúdos para organização e classificação do conhecimento no Curso Superior Tecnológico 

em Gastronomia na modalidade à distância, três questões são propostas em função dos objetivos 

específicos da pesquisa. 

Questão 01 – Como distinguir os objetos de conhecimento obrigatórios para a 

regulação do Curso Superior Tecnológicos de Gastronomia na modalidade à distância? 

Questão 02 – Como identificar na literatura o modelo de Taxonomia adequada ao 

problema proposto? 

http://www.e-mec.gov.br/
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Questão 03 – Como elaborar a taxonomia de conteúdos delimitando seu alcance ao 

campo de pesquisa para os profissionais envolvidos com o Curso Superior Tecnológicos de 

Gastronomia na modalidade à distância? 

Para atender a Questão 01, será coletado examinado e estruturado o material sobre as 

diretrizes de Gastronomia, tomando por base o Catálogo Nacional de Cursos Superiores, o perfil 

do egresso estabelecido pelo Inep, bem como as normativas para os Tecnólogos.  

Para atender a Questão 02, que é identificar na literatura o modelo de Taxonomia 

adequada ao problema proposto, propomos fazer uma revisão bibliográfica de conceitos e tipos 

de Taxonomias que são utilizados para problemas semelhantes ao nosso problema. A escolha 

do modelo definirá o tipo de classificação que iremos adotar. Em função dos elementos a serem 

classificados, será avaliado e analisado na literatura um modelo que se aplique ao nosso caso.  

Para atender a Questão 03, que é a contribuição principal da pesquisa que visa elaborar 

a taxonomia de conteúdos delimitando seu alcance ao campo de pesquisa para os profissionais 

envolvidos com o Curso Superior Tecnológicos de Gastronomia na modalidade à distância. 

Uma hipótese para elaborar a taxonomia é utilizar um protocolo de 7 etapas, proposto por 

VITAL e CAFÉ (2007) onde são abordadas diversas práticas de elaboração de taxonomias, 

assim como a sua análise e recomendações. As sete etapas de construção e aplicação da 

taxonomia são: 

I. estabelecimento das categorias gerais - que indica a descrição sumarizada da 

estrutura; 

II. coleta dos termos - que indica o uso informações consideradas indispensáveis 

para o grupo e termos que as definam; 

III. análise dos termos selecionados - onde especifica os termos com auxílio de 

especialistas ou realiza por meio da busca da similaridade entre os termos; 

IV. controle da diversidade de significação – onde busca definir os diferentes 

significados que um mesmo termo possa ter no grupo (polissemia) ou estabelece 

os termos preferenciais, ligando sinônimos e variações; 

V. construção dos relacionamentos semânticos – onde denota o relacionamento 

hierárquico e ‘outros tipos de relações possíveis’ ou Indica a definição de termos 

relacionados e preferenciais; 

VI. representação da informação (classificação ou indexação) – onde indica a 

avaliação dos resultados, revisando junto aos usuários ou busca a representação 

específica do assunto do documento; e 

VII. organização da informação recuperada – onde apresenta a informação 

organizada em categorias relevantes aos usuários 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Este capítulo contém os resultados alcançados com a execução desta pesquisa. Para 

tanto, descreve-se o Projeto Pedagógico do CST em Gastronomia, na modalidade de Educação 

à Distância, em uma IES brasileira, como também se explicitam os documentos analisados para 

obtenção dos termos da taxonomia, finalizando com a construção da taxonomia dessa pesquisa. 

4.1 PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA 

EM GASTRONOMIA 

O Projeto Pedagógico do CST em Gastronomia é um documento basilar que norteia 

as questões pedagógicas e administrativas, tendo em vista uma Gestão Democrática do ensino. 

Busca demonstrar o que a IES idealiza, suas metas, objetivos e caminhos para atingi-los. Desse 

modo, nas subseções seguintes expõe-se sobre a construção do PPP, o acesso e a consulta a esse 

documento pelos professores da IES.  

4.1.1 Contexto da construção de um PPC em gastronomia no EAD 

Os Cursos Superiores de Tecnologia (CST) estão classificados como cursos de 

graduação e são conhecidos como tecnológicos ou tecnólogos. Observa-se da sua trajetória que 

eles surgem no Brasil como uma resposta à necessidade e demanda da sociedade brasileira que 

convive com constantes mudanças. Ou seja, as tensões do mercado exigem que as Instituições 

de Ensino Superior, estejam atentas e revisem seus currículos e os cursos ofertados na sua grade. 

O CST em Gastronomia na modalidade à distância é criado nesse cenário, visando atender uma 

demanda do mercado de trabalho por profissionais qualificados. (BRASIL, 2001). 

Nas últimas décadas observou-se um crescimento da área de Alimentos e Bebidas, no 

que se refere a prestação de serviços, dando destaque para a atuação da profissão de cozinheiros 

e chefes de cozinha. Esse movimento se deu pelo aumento do poder aquisitivo em particular do 

brasileiro, dando maior acesso a bens e serviços, o que colaborou para o fomento desses setores.  

O SEBRAE – RECIFE/PERNAMBUCO em 2014, publicou o Guia “Gostar de 

Cozinhar não é bastante para empreender em Gastronomia – Perfil de Negócios de 

Gastronomia”, proporcionando ao cozinheiro familiar (tradicional) o conhecimento técnico e 

científico necessário à profissionalização. Alguns dados são citados: 
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O setor de AFL reúne um milhão de empresas e emprega seis milhões de pessoas. O 

setor representa 2,4% do PIB brasileiro e 35% do PIB do turismo, segundo 

informações das Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). 

De acordo com dados da pesquisa realizada em 2010 pelo IBGE, o segundo maior 

gasto dos brasileiros é com alimentação, ficando atrás somente dos gastos com 

habitação. Atualmente, 35% das despesas com comida ocorrem com alimentação fora 

de casa. O que se estima é que passe para 40%, em 2012, e 50% em 2020. Ainda 

segundo a pesquisa, a tendência é que as pessoas acrescentem ao almoço – a refeição 

mais realizada fora de casa – mais uma refeição em estabelecimentos de alimentação: 

o café da manhã ou o lanche da tarde. Utilização de produtos produzidos localmente, 

cardápio especial para crianças (com atenção aos aspectos da nutrição infantil) e 

dietéticos, entre outros, são igualmente tendências de mercado. (p. 6) 

 

Ainda nesse sentido, faz-se importante comentar que o mercado conhecido como 

Alimentação Fora do Lar - AFL sintetizado pelo Boletim Tendências do SEBRAE, a partir do 

documento BRASIL FOOD TRENDS – BFT 2020, produzido pela FIESP no ano de 2010, o 

Quadro 17, traz as seguintes características: 

Quadro 17 - Atribuições dos profissionais do CST em gastronomia da IES. 

SAÚDE E BEM-ESTAR 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 38% foi o crescimento da expectativa de 

vida da população brasileira e mais de um terço dos brasileiros terá mais de 60 anos em 2060 – atualmente, a 

parcela é de 11%. Muitas descobertas científicas que relacionam doenças e o tipo de dieta das pessoas vêm 

possibilitando o surgimento e aumento de segmentos de consumo como alimentos funcionais, nova geração 

de produtos naturais e para dietas e controle de peso. 

DICAS PARA O SETOR 

 Adaptar seu estabelecimento e os cardápios para atender o público preocupado com a alimentação 

saudável. 

 Estabelecimentos de nichos (vegetarianos, comida dietética, orgânica e outros). 

 Contar com a presença de nutricionistas para auxiliar na criação dos cardápios. 

 Criar um canal de relacionamento com o cliente, por exemplo, cardápios informativos, mídias sociais e 

outros. 

CONVENIÊNCIA E PRATICIDADE 

A estrutura das famílias brasileiras vem sofrendo mudanças significativas com o crescimento do número de 

domicílios de pessoas solteiras e de casais sem filhos, conforme dados disponibilizados pelo IBGE. Alguns 

aspectos valorizados são atendimentos rápidos, estabelecimentos com localização acessível e facilidade no 

pagamento. 

DICAS PARA O SETOR 

 Apostar em serviços de delivery. 

 Criar opções de embalagens de produtos que possam ser consumidos no trânsito. 

 Verificar a viabilidade de criar porções menores para atender famílias pequenas ou pessoas solteiras. 
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 Para cidades menores ou bairros, apostar em estabelecimentos com grande variedade de produtos de 

diversas marcas, com cardápios e serviços diferentes. 

EXPERIÊNCIAS GASTRONÔMICAS 

A renda domiciliar per capita teve um crescimento real acumulado de 80% impulsionando o setor de refeições 

fora do lar. 

DICAS PARA O SETOR 

 Valorizar as experiências gastronômicas. 

 Criar interesse pela combinação de alimentos e bebidas. 

 Utilizar novas texturas nos alimentos. 

 Aumentar a oferta de produtos e sabores regionais. 

 Promover experiências gastronômicas, transformando pratos tradicionais em versões diferenciadas a 

exemplo do gourmet. 

 Os polos gastronômicos são importantes formas de lazer e entretenimento. 

SUSTENTABILIDADE E ÉTICA 

Cada vez mais os consumidores estão preocupados com o impacto ao meio ambiente. A atenção voltada para 

a economia de recursos, principalmente naturais, faz com que as empresas busquem engajamento na produção 

ou comercialização de produtos ou serviços sustentáveis. Lembre-se: o apelo à sustentabilidade, sozinho, não 

faz um produto “verde” vender bem. Além de conquistar o consumidor com os benefícios ambientais é 

preciso atraí-lo com uma estética elaborada 

DICAS PARA O SETOR 

 Evitar o desperdício usando 100% dos alimentos nas receitas. 

 Contribuir para o desenvolvimento regional buscando 

 fornecedores locais a exemplo da agricultura familiar. 

 Ter coleta seletiva. 

 Destinar corretamente os resíduos. 

Fontes: SEBRAE. 

Há, portanto, uma pressão sobre a formação do profissional da Gastronomia para 

atender eixos específicos na percepção do mercado, o que pressiona, também, as Instituições 

de Educação Superior – IES, quanto à adequação ou à suplementação das obrigações 

regulatórias educacionais. 

Tomando por base o Plano Nacional de Educação (PNE), editado pela lei número 

13.005 de 25 de junho de 2014, que estabelece no seu escopo as metas e estratégias estipuladas 

para cada nível educacional, tendo como principal meta a que se refere a melhoria e qualidade 

da educação, os professores do Núcleo Docente Estruturante da IES pensou-se uma proposta 

de currículo que fosse pertinente à realidade da Educação à Distância. Surge dessa forma, o 

Projeto do CST em Gastronomia na modalidade à distância.  

Este projeto foi idealizado a partir de uma crescente necessidade do mercado e de 

reflexões e propostas de mudanças para uma constante adaptação às necessidades da sociedade, 
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buscando inserir esse profissional de forma adequada no mercado de trabalho, proporcionando 

à sociedade um profissional apto e completo.  

Outro ponto importante que se considerou, na construção do PPC são os conteúdos 

dos cursos superiores de tecnologia, que devem estar amparados na Resolução n. 3 de 18 de 

dezembro de 2002, do Ministério da Educação, que expõe os Referenciais Curriculares 

Nacionais para Educação Profissional de Nível Técnico “o paradigma da educação profissional 

com o qual se deve trabalhar e que deve posicionar os currículos escolares tanto dos cursos 

técnicos, quanto dos superiores de tecnologia” (MEC, 2002 p. 15) 

4.1.2 Coleta de dados no PPC da IES estudada 

Essa ação ocorreu no CST em Gastronomia, ofertado na modalidade a distância, em 

uma instituição de Ensino Superior , do Sul do Brasil, instituição essa que está em sintonia com 

à comunidade e com o país, oferecendo habilitações que respondam à necessidade de formação 

acadêmica, no sentido cientifico, técnico e humanístico, para o desafiante setor gastronômicos 

nacional, para a busca de soluções para problemas locais.  

As informações subsequentes relatam a história, o funcionamento, estrutura e 

ferramentas utilizadas do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia da IES pesquisada, 

ofertado na modalidade à distância. O CST começou a ser oferecido na IES pesquisada em 

2015, tendo duração de dois anos e uma carga horária de 2014 horas que são distribuídas em 

seus módulos, conforme podemos vislumbrar no Quadro 15, pg. 55 - Matriz curricular do CST 

em Gastronomia, explicita a estrutura das aulas, das atividades e das avaliações das disciplinas 

por módulo.  

 A IES citada, já ofertava cursos na modalidade à distância desde o ano de 2006. 

Entretanto, os cursos ofertados até então, tinham como característica uma metodologia próxima 

e suas ferramentas e recursos tecnológicos podiam ser compartilhados entre eles.  

Porém, no ano de 2015, com o início da oferta do CST em Gastronomia, colocou-se 

uma nova fase no Núcleo de Educação a Distância (NEaD) da referida IES, haja vista que o 

curso surge como uma quebra de parâmetros, posicionando-se como inovador ao contar com 

uma metodologia diferenciada dos demais. Exigiu para sua estruturação alguns recursos e 

ferramentas adaptados e diferenciados, principalmente no que se refere às aulas práticas e as 
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atividades avaliativas. Está última, chamada MAPA (Material de Avaliação Prática de 

Aprendizagem).  

O MAPA é uma ferramenta desenvolvida com o intuito de atender as especificidades 

do CST da IES. É ele um diferencial na aplicação das metodologias imersivas, visto que remete 

os estudantes a uma experiencia pautada nos desafios reais da profissão. Como elemento 

basilar, tem-se a ideia de proporcionar experiencias significativas de forma que o estudante 

perceba a aplicabilidade dos conteúdos. (PDI, 2019 -2023). 

Está atividade avaliativa, está constituída de diferentes cenários e articulada com os 

objetivos de aprendizagem por meio de uma atividade prática e aplicada que considera os eixos 

curriculares e a questão interdisciplinar dentro da realidade e especificidade de cada disciplina. 

No CST em Gastronomia o registro é feito, e enviado pelo estudante conforme padrão e modelo 

postados em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Conforme Figura 06 abaixo, 

podemos vislumbrar uma atividade realizada por alunos do curso.  

Essa atividade prática, é composta por instrumentos, que possibilitam ao aluno colocar 

em prática os conhecimentos adquiridos na disciplina. O processo de realização da atividade se 

dá com base nas aulas conceituais práticas, onde o acadêmico deverá desenvolver seu próprio 

material. O aluno recebe do seu polo de apoio, o fichário físico com diversas lâminas das 

disciplinas práticas. Para cada receita, há explicações sobre os objetivos, metodologia, 

utensílios, tipo de prato que irá realizar, ingredientes necessários, método de preparo. No 

próximo passo o aluno deverá assistir as aulas conceituais das disciplinas práticas vigentes, em 

que o professor demostra as preparações e as técnicas exigidas para cada receita que está contida 

no fichário físico. Após assistir as aulas, o próximo passo é eleger 4 receitas para sua 

reprodução, utilizando as técnicas aprendidas nas aulas conceituais. A escolha dessas receitas é 

de autonomia do aluno.  

No momento da realização da atividade é imprescindível que o acadêmico registre 

fotográfica e descritivamente todas as etapas do preparo. Esse registro é feito por meio do 

template padrão (Figura 6), disponibilizado no AVA, e após estar pronto o aluno anexa as 

imagens e informações do preparo e envia para avaliação. Nesta etapa de avaliação, há um 

feedback individual para cada receita, no qual é possível aferir se as habilidades aprendidas 

foram externadas no preparo. 
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Figura 06 de um Mapa – A - Foto final somente do prato e B - Foto do preparo. 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

Considerando esse cenário, destaca-se que o desenvolvimento de uma nova 

metodologia e a adaptabilidade de ferramentas relacionadas à tecnologia, que pudessem atender 

às especificidades de um curso de Gastronomia ofertado na modalidade à distância e a 

subsequente disponibilização aos alunos, se mostraram como um enorme desafio. Para tanto, 
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desenvolveu-se um Projeto Pedagógico com características que vem a atender tais demandas e 

necessidades. 

O Projeto Pedagógico do Curso passou por uma única atualização, que aconteceu no 

ano de 2018, onde foi feita uma mudança de metodologia, considerando o perfil do egresso; 

Vale ressaltar que no momento da elaboração deste trabalho, a IES já conta com uma 

identidade metodológica própria, e o CST de Gastronomia passou também por uma 

restruturação de sua metodologia. Essas mudanças foram sendo escritas, conforme os anseios 

e dificuldades postos pelo movimento do mercado e necessidades dos alunos que exigem novas 

concepções e interpretações das formas de aprender. A partir dessa identidade metodológica o 

aluno é estimulado e convidado ao auto estudo, sendo desafiado a saber e alargar sua 

compreensão sobre os conteúdos propostos. Desta forma, o processo educativo na graduação 

tecnológica observa duas etapas: a problematização e a significação. A Figura 07 mostra esta 

estrutura. 

Figura 07. Identidade Metodologia de Aprendizagem UNICESUMAR EAD. 

 

Fonte: PPC CST de Gastronomia  
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Segundo o PPC da instituição, etapa inicial é Problematização, onde o docente 

apresenta um problema com o objetivo de provocar o conflito cognitivo no estudante. O conflito 

cognitivo, faz com que o estudante busque por novas respostas, com o propósito de melhor 

compreender e solucionar a questão. 

Já a significação é a etapa que está comprometida com o significado, objetivo, 

relevância e importância do que se estuda. Depois que o estudante compreende a razão do que 

passará a estudar ele se sente estimulado, antecipa e aprofunda o seu conhecimento. Contudo, 

o mais relevante para a aprendizagem significativa é a ancoragem de novos conhecimentos 

sobre os conhecimentos prévios já existentes no estudante. Após a realização do momento 

inicial, o processo educativo passa então para o segundo momento do ciclo de aprendizagem 

que contempla as etapas de: Experimentação, Reflexão e Conceitualização. 

Essas etapas, estão intimamente ligadas e são concebidas com a ideia de que o homem 

é entendido como um ser ativo, que age no processo de construção do conhecimento, logo a 

atividade docente deverá priorizar situações que possibilitem esta construção de maneira 

significativa, por meio da ação consciente do sujeito da aprendizagem. 

A experimentação é o momento no qual o estudante desenvolve as competências 

pessoais e profissionais por meio de estratégias pedagógicas diferenciadas subsidiadas pela 

imersão nos conteúdos, definidos pelos objetivos de aprendizagem. Nesta fase ocorre a 

atividade, onde os estudantes vivem uma experiência estruturada pelos atores pedagógicos e 

mediada por recursos e objetos de aprendizagem. Defende-se que a aprendizagem não se 

concretiza somente no plano cognitivo, mas na reflexão consciente sobre as experiências, com 

o intuito de transformá-las em aprendizagens. Trata-se de um momento “mão na massa” que 

permite ao estudante testar, vivenciar e, portanto, experimentar uma dada realidade, prática ou 

atividade profissional. 

O processo de reflexão sobre a experiência cria condições favoráveis para o aprender. 

Numa referência aqui à importância do pensar sobre a realidade vivida, trata-se de um momento 

(de reflexão) dedicado à estimular o estudante de forma que ele seja capaz de decifrar, 

compreender e estruturar sobre o objeto investigado, sobre sua experiência e sobre sua 

observação.  

Em decorrência, caminha-se para a etapa da conceitualização, ou seja, depois da 

experimentação e reflexão sobre a experiência, o estudante é conduzido a desenvolver seu 
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conceito, a entrar em contato com os conceitos históricos, filosóficos, teológicos e científicos. 

Assim, compreende-se que a aprendizagem está fertilizada pela imersão permitindo um 

aprofundamento teórico-prático para além da memorização mecânica de informações 

arbitrárias.  

No desdobramento do ciclo de aprendizagem chegamos ao terceiro nível que está 

organizado em duas etapas: a ação e a avaliação.  

Uma aprendizagem completa não estimula apenas a capacidade de problematizar, é 

preciso desenvolver as capacidades de resolver problemas e intervir. Nesta etapa da ação o 

estudante é desafiado a criar, a organizar seus conhecimentos, sintetizar e apresentar soluções. 

É o momento no qual materializa-se os motivos dos quais se ensina algo para alguém - a ação. 

Trata-se da aplicação dos aprendizados nas situações profissionais da área estudada, seja por 

meio da atividade profissional, seja no compartilhamento dos comportamentos a serem 

mudados e, principalmente, os que devem ser mantidos e multiplicados.  

O fechamento do ciclo é materializado pela realização da avaliação. A avaliação do 

processo ensino-aprendizagem é um dos aspectos mais impactantes na vida acadêmica e 

essencial para analisar o planejamento do ciclo de aprendizagem. 

O posicionamento institucional sobre a necessidade de um ciclo de aprendizagem a ser 

seguido parte da premissa que todo desenvolvimento profissional prospectivo decorre da 

aprendizagem atual, assim como o desenvolvimento já constituído é imprescindível para o 

aprendizado. Aprender pela experiência não significa que qualquer vivência redunda em 

aprendizagem. Esta aprendizagem precisa desenvolver competências e assegurar a construção 

dos conhecimentos primordiais aos profissionais egressos. Assim sendo, apropriar-se dos 

saberes procedentes da experiência demanda processos contínuos de ação e reflexão (a práxis). 

Formar cidadãos capazes de trabalhar coletivamente e resolver problemas concretos 

de forma criativa, crítica e reflexiva tem sido o desafio da educação superior. Ao mesmo tempo, 

a modalidade de educação a distância tem impulsionado inovações no âmbito da educação 

devido aos recursos pedagógicos que são amplamente explorados neste contexto, como: 

mobilidade de ensino, gerenciamento do seu próprio aprendizado, autonomia para estudar, ou 

seja, possibilidades cada vez mais importantes para se aprender no decorrer da vida, para a 

formação continuada, para a aceleração profissional, possibilitando a conciliação de estudo e 

trabalho.  
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 A matriz curricular do CST de Tecnologia em Gastronomia foi elaborada seguindo os 

princípios básicos estipulados pela IES, como também considerando o perfil do egresso, suas 

peculiaridades e as necessidades sociais, bem como a atualização dos conteúdos curriculares, a 

adequação da carga horária e da bibliografia. 

É esse documento que rege e organiza o ensino, sendo ponto de partida de toda 

organização pedagógica da IES, podendo ser compreendida como instrumento norteador e de 

intervenção sobre a percepção de ensino efetivo e eficaz, objetivando definir o perfil do egresso.  

4.2 A TAXONOMIA DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO  

A análise dos dados apresentados na seção 4.1.2 indicam que uma das dificuldades 

vivenciadas pela IES está relacionada ao acesso, consulta e compartilhamento das informações 

primordialmente importantes para o desenvolvimento das práticas pedagógicas. Isso impacta 

no retrabalho da recriação da informação e na tomada de decisão com base em informações 

incompletas. É por meio da organização dessas informações que uma IES poderá ser próspera, 

pois conforme Nonaka e Takeuchi (2008, p. 39), “as empresas bem-sucedidas são as que criam 

consistentemente conhecimentos, disseminando-os amplamente pela organização e os 

incorporando rapidamente em novas tecnologias e produtos”. 

Como forma de melhorar o acesso e o compartilhamento das informações do PPC na 

IES, nesta pesquisa elaborou-se uma taxonomia desse documento empregando-se a 

metodologia proposta por Vital e Café (2007). Desse modo, essa taxonomia é apresentada na 

Figura 8, evidenciando o alinhamento de questões que conceitualizam a IES, descrevem sua 

estrutura e definem a sua proposta pedagógica e a operação do processo ensino aprendizagem. 
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Figura 8 - TAXONOMIA DAS HABILIDADES DO GASTRÔNOMO POR EIXOS DE FORMAÇÃO EM NÍVEIS DE COMPLEXIDADE 

 

PPC DO CST DE 
GASTRONOMIA EAD

EIXO DE FORMAÇÃO PARA PRODUÇÃO 
GASTRONOMICA

Básica Conhecer

Identificar

Compreender

Reconhecer

Intermediária Aplicar

Desenvolver

Relacionar

Diferenciar

Avançada Criar

Elaborar

Validar

EIXO DE FORMAÇÃO PARA GESTÃO E 
MERCADO DA GASTRONOMIA

Básica Conhecer

Identificar

Compreender

Reconhecer

Intermediária Aplicar

Desenvolver

Relacionar

Caracterizar

Qualificar
Capacitar

Planejar

Avançada Gerenciar

Operacionalizar
Controlar

Avaliar

Organizar

Emitir

Fonte: Elaborada pela autora (2019).
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A taxonomia do PPC foi construída considerando as cinco etapas da metodologia de 

Vital e Café (2007), a saber: estabelecimento das categorias gerais, coleta dos termos, análise 

dos termos selecionados, controle da diversidade de significação e construção dos 

relacionamentos semânticos, as quais são descritas nas subseções seguintes, de acordo com o 

Quadro 18. 

Quadro 18 - Etapas de construção da taxonomia de Vital e Café (2007) 

Quadro – Etapas de construção da taxonomia de Vital e Café (2007) 

T
A

X
O

N
O

M
IA

 

V
IT

A
L

 E
 C

A
F

É
 

Etapa 1 Estabelecimento de categorias 

Etapa 2 Coleta dos Termos 

Etapa 3 Análise dos Termos Selecionados 

Etapa 4 Controle da diversidade de significação 

Etapa 5 Construção dos relacionamentos semânticos 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

4.2.1 Estabelecimento das categorias gerais – facetas 

Para a construção da taxonomia foram estabelecidas como categorias o eixo de 

formação para produção gastronômica e o eixo de formação para gestão e mercado da 

gastronomia. Abaixo, encontram-se relacionados os conceitos relativos a cada um desses eixos, 

de acordo com o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia do MEC. 

Essa categoria foi estabelecida com o objetivo de contemplar o currículo do curso em 

todas as dimensões, buscando-se a interdisciplinaridade da formação do aluno. A intenção é 

abranger todo o processo de formação, onde dessa forma aspectos da teoria e da prática, são 

evidenciados nos mesmos. 

O eixo temático de Produção se justifica posto que a formação do gastrônomo, envolve 

todas as técnicas de produção e reconhecimento de insumos, assim como sua valorização e 

importância para a cultura. O profissional dessa área deverá desenvolver as habilidades de 

desempenhar e reconhecer técnicas, identificar equipamentos, classificar produtos, criar 

preparos e compreender a cultura. Deverá também identificar processos, e ter condições de 

validar a segurança e higiene alimentar. Ao reconhecer técnicas, processos e identificar 

equipamentos esse profissional consegue vislumbrar uma escala, e consequentemente a 

profissionalização dos conteúdos, através de sua aplicabilidade no mercado de trabalho.  
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No eixo de Gestão e Mercado, estão relacionadas as habilidades para a criação e 

gerenciamento de empreendimentos gastronômicos. Desempenham-se aqui a capacidade 

empreendedora e compreensão do processo tecnológico, que possibilitam que o aluno 

reconheça e aplique ferramentas de gestão, no que diz respeito ao desenvolvimento de produtos 

alimentícios, à elaboração de projetos gastronômicos e à administração de materiais e recursos 

humanos. As habilidades desenvolvidas dizem respeito a análise e processos de compras, 

formação de custos, preços e domínio de conteúdos da administração aplicáveis à realidade de 

um negócio gastronômico.  

4.2.2 Coleta dos Termos  

A coleta dos termos foi feita a partir de dois documentos: o primeiro é o Catálogo 

Nacional dos Cursos em Tecnologia, e o segundo o Projeto Pedagógico do Curso de 

Gastronomia EAD da IES pesquisada. 

O Catálogo Nacional dos Cursos em Tecnologia, que é o documento que organiza e 

orienta a oferta dos cursos superiores de tecnologia. Esse documento estabelece o perfil das 

habilidades do tecnólogo. A partir dessa análise, foram identificados os termos relacionados no 

Quadro 19. 

Quadro 19: Classificação dos termos do Catálogo 

Eixo de Formação em Produção Eixo de Formação em Gestão 

Criar preparos  Conceber  

Valorizar ciência dos ingredientes Planejar produções  

Diferenciar técnicas Gerenciar produções  

Coordenar técnicas Operacionalizar produções  

Identificar utensílios Planejar custos 

Identificar equipamentos Controlar custos  

Identificar matéria-prima Avaliar custos  

Validar segurança alimentar Coordenar pessoas 

 Gerenciar pessoas 

 Planejar projetos fluxo 

 Elaborar projetos de fluxo  

 Organizar projetos de fluxo 

 Coordenar empreendimentos 

 Identificar mercado  

 Avaliar área de formação 

 Emitir parecer técnico  

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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O segundo documento, foi o PPC composto pelos Planos de Ensino das disciplinas da 

Gastronomia EAD. Nestes Planos de Ensino coletou-se todos os verbos que apontavam 

habilidades a serem desenvolvidas pelos conteúdos específicos. Através do levantamento foram 

identificados e extraídos, os verbos relacionados no Quadro 20 (classificação dos termos do 

segundo documento). 

Quadro 20: Classificação dos termos dos Planos de Ensino  

Produção  Gestão 

Desenvolver Habilidades básicas Apresentar empreendedorismo Caracterizar gastronomia 

Identificar uso de Equipamentos  Fundamentar gestão de compras Compreender conceitos 

Manipular e Métodos de Cocção  
Relacionar mercado de food 

service  
Capacitar o aluno 

Desenvolver de criatividade Formar gestores 
Compreender processo de 

colonização e identidade 

Aplicar boas práticas  Descrever o empreendedor 
Compreender desenvolvimento 

da cultura  

Compreender desenvolvimento de 

produção da viticultura 
Caracterizar gestão de pessoas Reconhecer elementos  

Desenvolver Habilidade de 

Produção  
Capacitar o profissional  

Desenvolver conhecimento de 

hábitos 

Promover a Prática de 

Experimentação  
Capacitar  

Qualificar sobre conceitos 

históricos  

Desenvolver Cozinha brasileira  
Desenvolver técnicas de compras e 

fator de correção 
Introduzir o aluno 

Compreender cozinha hospitalar Identificar oportunidades 
Desenvolver competências 

especificas 

Aplicar técnicas de confeitaria Instrumentalizar sobre o mercado  Analisar a formação da cultura  

Identificar processo de viticultura  
Proporcionar a compreensão da 

liderança 

Compreender formação da 

identidade 

Compreender cozinha brasileira  
Desenvolver conhecimento da 

cultura 
 

Qualificar nas técnicas de cozinha  Promover  

Aplicar técnicas profissionais Qualificar em conceitos históricos  

Incitar o aluno a descobrir novos 

fazeres 
Introduzir  

Compreender habilidades de 

produção  
Compreender formação da cultura  

Conhecer técnicas  
Compreender evolução da cultua 

alimentar 
 

Identificar regiões  Capacitar o aluno  

Compreender cozinhas    

Qualificar técnicas de confeitaria    

Aplicar técnicas de cozinha 

internacional  
  

Compreender funções de 

equipamentos inovadores 
  

Conhecer manipulação   

Reconhecer boas práticas   
Fonte: Elaborada pela Autora, 2019. 
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A partir dos verbos e até mesmo frases coletadas nos planos de ensino, fez-se 

imprescindível uma depuração dos verbos que ocorrem em ambos os Eixos de Formação, a fim 

de preparar a próxima fase da metodologia de Vital e Café (2007). 

Ao levantar os principais verbos dos Planos de Ensino do Curso, esse exercício 

apontou as habilidades fundamentais a serem desempenhadas no processo de ensino e 

aprendizagem do aluno. Dessa forma, apresenta-se no Quadro 16, os termos selecionados. 

Quadro 21: Depuração dos verbos dos planos de ensino por eixo. 

PRODUÇÃO GESTÃO  

IDENTIFICAR 

Identificar uso de Equipamentos Identificar oportunidades 

Identificar processo   

Identificar regiões   

DESENVOLVER 

Desenvolver Habilidade de Produção  Desenvolver técnicas de compras e fator de correção 

Desenvolver Criação  Desenvolver conhecimento de hábitos 

Desenvolver Cozinhas  Desenvolver conhecimento da cultura 

Desenvolver Habilidades básicas  

COMPREENDER 

Compreender produção  Compreender conceitos 

Compreender cozinha hospitalar Compreender processo de colonização e identidade 

Compreender cozinha brasileira  Compreender desenvolvimento da cultura 

Compreender habilidades de produção  Compreender desenvolvimento da cultura 

Compreender cozinhas  Compreender formação da cultura 

Compreender funcionamento de equipamentos 

inovadores 
Compreender evolução da cultua alimentar 

APLICAR 

Aplicar boas práticas  

Aplicar técnicas de confeitaria  

Aplicar técnicas profissionais   

Aplicar técnicas de cozinha internacional   

CONHECER 

Conhecer manipulação  

Conhecer técnicas  

RECONHECE  

Reconhecer boas práticas Reconhecer elementos 

CARACTERIZAR 

 Caracterizar gestão de pessoas 

 Caracterizar gastronomia 

QUALIFICAR 

Qualificar técnicas de confeitaria Qualificar em conceitos históricos 
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Qualificar nas técnicas de cozinha  

RELACIONAR 

Relacionar mercado de food service  

CAPACITAR 

 Capacitar o profissional 

 Capacitar 

 Capacitar o aluno 

Fonte: Elaborada pela Autora, 2019. 

4.2.3 Análise dos termos selecionados 

 Após a coleta dos termos em documentos, desenvolvidos nas etapas anteriores faz -se 

necessário aproximá-las, no intuito de se determinar uma mesma linguagem entre todos os 

usuários. Vital e Café (2007) propõem que seja efetuada uma análise dos termos selecionados 

por similaridade, o que se fez por meio da junção dos termos do catálogo com os dos planos de 

ensino do PPC. A classificação de acordo com esses critérios é apresentada no Quadro 22, onde 

se estabeleceu as habilidades comuns nos documentos. O quadro 22 demostra os termos e 

variações que ocorre em ambos documentos. 

Quadro 22: Junção dos termos selecionados nos documentos  

PRODUÇÃO GESTÃO  GESTÃO  

CRIAR 

Criar Preparos   

VALORIZAR 

Valorizar ciência dos ingredientes   

DIFERENCIAR 

Diferenciar Técnicas   

COORDENA 

Coordenar Técnicas Coordenar pessoas   

 Coordenar Empreendimentos  

VALIDAR 

Validar Segurança alimentar   

IDENTIFICAR 

Identificar Utensílios Identificar Mercado  

Identificar Equipamentos   

Identificar matéria-prima   

IDENTIFICAR 

   

Identificar uso de Equipamentos Identificar oportunidades  

Identificar processo    



83 

 

Identificar regiões    

DESENVOLVER 

Desenvolver Habilidade de 

Produção  

Desenvolver técnicas de 

compras e fator de correção 

Desenvolver conhecimento de 

hábitos  

Desenvolver Criação   Desenvolver competências  

Desenvolver Cozinhas   
Desenvolver conhecimento da 

cultura 

Desenvolver Habilidades básicas   

COMPREENDER 

Compreender produção   Compreender conceitos  

Compreender cozinha hospitalar  
Compreender processo de 

colonização e identidade 

Compreender cozinha brasileira   
Compreender desenvolvimento da 

cultura  

Compreender habilidades de 

produção  
 

Compreender formação da 

identidade 

Compreender cozinhas   Compreender formação da cultura 

Compreender funcionamento de 

equipamentos inovadores 
 

Compreender evolução da cultua 

alimentar 

APLICAR 

Aplicar boas práticas   

Aplicar técnicas de confeitaria   

Aplicar técnicas profissionais    

Aplicar técnicas de cozinha 

internacional  
  

CONHECER 

Conhecer manipulação   

Conhecer técnicas   

RECONHECER 

Reconhecer boas práticas  Reconhecer elementos  

CARACTERIZAR 

 Caracterizar gestão de pessoas Caracterizar gastronomia 

QUALIFICAR 

Qualificar técnicas de confeitaria  Qualificar em conceitos históricos 

Qualificar nas técnicas de cozinha   

RELACIONAR 

Relacionar mercado de food service   

CAPACITAR 

 Capacitar o profissional  Capacitar o aluno  

 Capacitar  

PLANEJAR 

  Planejar produções  

  Planejar custos  

  Planejar fluxo  

GERENCIAR 
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  Gerenciar Produções  

  Gerenciar Pessoas  

OPERACIONALIZAR 

  Operacionalizar produções 

CONTROLAR 

  Controlar Custos  

AVALIAR 

  Avaliar Custos 

  Avaliar área de formação 

ELABORAR 

  Projetos de Fluxo 

ORGANIZAR 

  Projetos de Fluxo 

EMITIR 

  Emitir parecer técnico  

Fonte: Elaborada pela Autora, 2019. 

4.2.4 Controle da diversidade de significação 

Para que se tenha maior assertividade e controle dos termos, Vital e Café (2007) 

propõe um controle da Diversidade de Significado, que tem como objetivo neutralizar termos 

que denotem ambiguidade. Desse modo, por meio da análise dos termos o momento da pesquisa 

apontou para a necessidade de se construir as subcategorias elegendo-se um critério para 

agrupamento das habilidades/verbos apurados nos documentos pesquisados. 

Adotou-se como critério, pela autora, partindo da Taxonomia de BLOOM Revisada 

(1972) p. 72, 3 níveis de complexidade das habilidades cognitivas aplicadas ao Ensino da 

Gastronomia. Os verbos/habilidades foram agrupados em subcategorias dos eixos de produção 

e de gestão em níveis básico, intermediário e avançado, conforme determina o Catálogo de 

Cursos Superiores de Gastronomia. 

4.2.5 Construção dos relacionamentos semânticos 

Nesta etapa, para permitir uma padronização e consequentemente uma maior 

qualidade da taxonomia, foi efetuado o controle dos termos. Nesse momento de construção dos 

relacionamentos semânticos, além de selecionar, avaliar e controlar a significação dos termos, 

foi preciso determinar suas posições relacionadas com as associações estabelecidas.  
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Assim, os termos selecionados caracterizam as facetas estabelecidas (Eixo de 

Produção e Eixo de Gestão), onde hierarquizou-se as mesmas para compreensão dos termos. 

No Quadro número 23, estabeleceu-se a partir da faceta da Produção os verbos que identificam 

a formação do gastrônomo para o Eixo de Produção e na segunda tabela, a partir da Faceta de 

Gestão e Negócio identificam-se os verbos pertinentes a Gestão.  

Os termos do Eixo de Produção dizem respeito aos conteúdos específicos da 

gastronomia, predominantemente práticos onde os objetivos específicos priorizam o 

desenvolvimento de competências de produção de alimentos. Eles envolvem conhecimento das 

noções fundamentais e básicas das principais técnicas de cozinha. Dessa forma, na faceta de 

produção encontramos as subcategorias, apresentadas na Quadro 23.  

Quadro 23: Eixo de Produção Subcategorias  

Eixo de Formação Produção Verbos/Habilidades 

Produção 

Básica 

Conhecer 

Identificar  

Compreender 

Reconhecer 

Intermediária 

Aplicar  

Desenvolver  

Relacionar 

Diferenciar  

Avançada 

Criar 

Elaborar 

Validar 

Fonte: Elaborada pela Autora, 2019, baseado na Taxonomia de Bloom Revisada. 

No eixo de produção, as subcategorias conhece, identifica, compreende e reconhece, 

segundo o PPC e o Catálogo, dizem respeito ao desenvolvimento de técnicas e habilidades de 

cozinha que são habilidades desenvolvidas em todas as disciplinas práticas do curso, onde o 

aluno irá conhecer técnicas de preparo, métodos de cocção e critérios de manipulação.  

A subcategoria de aplicar, diz respeito ao uso de informações e conteúdos aprendidos, 

onde o aluno por meio dessas habilidades, aplica boas práticas de manipulação que é o conteúdo 

que está inserido na disciplina de Higiene e Segurança Alimentar. Aplica também técnicas de 

produção aprendidas e diferentes preparos, usados nos mais diversos tipos de cozinha, como 

Cozinha Clássica e Internacional. O desenvolver, relacionar e diferenciar, é a capacidade de 
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diferenciá-los e relacioná-los. Ou seja, a partir do conhecer, o aluno teria condições de 

organizar, relacionar e aplicar os conteúdos práticos aprendidos 

Já a subcategoria de criar elaborar e validar, são habilidades desempenhadas a partir 

do domínio das habilidades iniciais. A habilidade de criar, é desenvolvida nas disciplinas que 

envolvem processo criativo, onde o aluno a partir do domínio de técnicas básicas, tem 

ferramentas de novas possibilidades do fazer culinário, através do desenvolvimento de técnicas 

e domínio de equipamentos. O validar, tem como pré-requisito conhecer, ou seja, exige também 

um saber inicial,  

Os termos do Eixo Gestão de Mercado dizem respeito a conteúdo específicos da 

gastronomia, relacionados ao desenvolvimento de habilidades de gestão e negócios, onde os 

objetivos específicos têm como escopo o desenvolvimento de competências vinculadas ao 

gerenciamento. Dessa forma, na faceta de gestão encontramos as subcategorias, apresentadas 

no Quadro 24. 

Quadro 24 – Eixos de Gestão, Subcategorias e verbos/habilidades. 

Eixo de Gestão Gestão Verbos/Habilidades 

GESTÃO 

Básica CONHECER 

IDENTIFICAR 

COMPREENDER 

RECONHECER 

Intermediária APLICAR 

DESENVOLVER 

RELACIONAR 

CARACTERIZAR 

QUALIFICAR 

CAPACITAR 

Avançada CRIAR 

OPERACIONALIZAR 

CONTROLAR 

AVALIAR 

ORGANIZAR 

EMITIR 

Fonte: Elaborada pela Autora, 2019. 

No eixo de gestão, as subcategorias, identifica, compreende e reconhece são 

subcategorias que também ocorrem no eixo de produção, mas aqui elas dizem respeito ao 

desenvolvimento de aptidões relacionadas a gestão. O identificar está relacionado, a identificar 

o mercado, os negócios e oportunidades, o compreender está relacionado a processos, como de 

gerenciamento e, também, conceitos, que possam ser aplicados no mercado. Já o caracterizar, 

desenvolver, organizar, coordenar, planejar e o operacionalizar são termos que tem como pré-
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requisito o domínio de habilidades menos complexas. No caso de coordenar diz respeito a uma 

função de gerenciamento, o PPC fala de coordenar pessoas e empreendimentos. 

Como é possível concluir, a Produção é uma categoria que organiza as habilidades na 

formação do aluno para a produção de alimentos em todas as suas variações dentro do negócio 

ou mercado gastronômico. E a Gestão e Mercado é uma categoria que organiza as Habilidades 

para formação do aluno na gestão e criação de negócios gastronômicos. 

4.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA TAXONOMIA 

Para o fim de apresentar considerações finais sobre este capítulo de resultados, 

elaborou-se um ensaio de aplicação da TAXONOMIA construída para o PPC do Curso Superior 

Tecnológico em Gastronomia objeto de estudo. 

O ensaio consiste em fases: a) na classificação das disciplinas e seus conteúdos do 

PPC, de acordo com as categorias e subcategorias da TAXONOMIA, identificando em seus 

conteúdos a melhor adequação às habilidades propostas pela TAXONOMIA; b) a partir da 

classificação, apresenta-se uma proposta de reorganização da oferta na matriz curricular 

modular da IES para o Curso de Gastronomia EAD. Os Quadros 25 e 26 apresentam as duas 

fases. 
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Quadro 25 - Primeira Fase do Ensaio 

a) Classificação das Disciplinas (Conteúdos) Conforme Taxonomia 

Eixo Disciplinas Ementa  Subcategoria  Habilidades Justificativa 

Gestão Atuação do Profissional  

Mercado de trabalho e sua evolução; tendências do mercado 
de A&B; qualificação do profissional; mercado atual; 

setores de atuação; perfil do profissional; prestação de 

serviço no mercado da gastronomia. 

Básica 
Conhecer, Identificar, 

Compreender 

Essa disciplina exibe habilidades básicas do 
conhecer. O aluno deverá conhecer a atuação 

do profissional no mercado da gastronomia. 
Compreender as características do 

profissional, deverá também desenvolver a 
habilidade de identificar, onde deverá 

identificar tendências do mercado. 

Produção Café da Manhã e Lanches 

Conhecer e definir a refeição café da manhã analisando os 
hábitos culturais e costumes vinculados a mesma; a 

Conhecer seu conceito histórico, para com isso definir sua 
importância para a saúde e a sociedade; Buscar uma análise 

através de estudos sobre as principais bases do café da 

manhã e seus complementos; Conhecer as diversas 
preparações, produtos e receitas utilizadas nos mais 

diversos tipos de cafés da manhã e afins. 

Básica 
Conhecer, Identificar, 
Compreender 

Essa disciplina exige habilidades básicas do 
conhecer. Conhece as técnicas e preparos de 

pratos e bebidas relacionadas a essa área. 

Compreende história do café da manhã e seus 
principais pratos ao redor do mundo. 

Identifica ingredientes, equipamentos e 

utensílios específicos à essa área.  

Produção 
Confeitaria Clássica e 

Brasileira 

Abordagem histórica e cultural da confeitaria clássica e 

brasileira. Introdução aos conceitos, da confeitaria 

contemporânea. Conhecimento e identificação dos 

principais equipamentos e utensílios. Apresentação dos 

conceitos, técnicas e ingredientes das principais preparações 
clássicas da confeitaria. Formação da confeitaria brasileira, 

principais ingredientes e sobremesas. Valorização da 

confeitaria brasileira. 

Básica 
Conhecer, Identificar, 

Compreender 

Essa disciplina exige habilidades básicas do 
conhecer. conhece os conceitos, conhece a 

história da confeitaria mundial e brasileira. 
Compreender técnicas pertinentes a 

confeitaria profissional. Identificar insumos, 

utensílios e equipamentos relacionados à essa 
área.  

Produção 
Cozinha Brasileira 
Contemporânea  

Tendências atuais das cozinhas no mundo globalizado e no 

Brasil, as cozinhas em ascendência, novas técnicas e novas 
tecnologias são temas pontuais desta disciplina; Conceitos 

de contemporaneidade em gastronomia, contexto histórico, 

influência das bases clássicas e evolução de tendências; 
Ingredientes, mapeamento de ingredientes por região, 

PANCS, produção familiar e procedência de alimentos. 

Básica Conhecer, identificar 

Essa disciplina exige habilidades básicas do 

conhecer. Conhece os conceitos, conhece 
técnicas. Conhece os conceitos e as 

tendências da gastronomia brasileira. 

Identifica ingredientes, técnicas, 
equipamentos, identifica movimentos. e 

Produções dessa área.  

Produção 
Cozinha Brasileira 
Contemporânea 

Tendências atuais das cozinhas no mundo globalizado e no 

Brasil, as cozinhas em ascendência, novas técnicas e novas 
tecnologias são temas pontuais desta disciplina; Conceitos 

de contemporaneidade em gastronomia, contexto histórico, 

influência das bases clássicas e evolução de tendências; 
Ingredientes, mapeamento de ingredientes por região, 

PANCS, produção familiar e procedência de alimentos. 

Intermediária  
Aplicar, Desenvolver, 
Relacionar 

Nessa disciplina desenvolvem-se habilidades 

consideradas intermediarias. Aplica conceitos 
dessa disciplina na produção de alimentos, 

desenvolve habilidades específicas. 

Relaciona conceitos da gastronomia 
brasileira contemporânea com tendências da 

Gastronomia mundial. 



89 

 
Eixo Disciplinas Ementa  Subcategoria  Habilidades Justificativa 

Produção 
Cozinha Brasileira 
Contemporânea 

Tendências atuais das cozinhas no mundo globalizado e no 

Brasil, as cozinhas em ascendência, novas técnicas e novas 
tecnologias são temas pontuais desta disciplina; Conceitos 

de contemporaneidade em gastronomia, contexto histórico, 

influência das bases clássicas e evolução de tendências; 
Ingredientes, mapeamento de ingredientes por região, 

PANCS, produção familiar e procedência de 

Avançada Criar  

Essa disciplina apresenta conteúdo de 
desenvolvimento de habilidades mais 

complexas pelo aluno. Ele irá criar produções 

culinárias a partir de conceitos aprendidos na 
disciplina. 

Produção 
Cozinha Brasileira de 
Raiz 

O conteúdo desta disciplina visa o entendimento da 

formação da Gastronomia Brasileira, dentro dos seus 
aspectos culturais. Identificação dos alimentos típicos das 

regiões, como também técnicas de preparo. Para tanto, os 

seguintes tópicos serão trabalhados: Cozinha Indígena, 
Cozinha do Brasil Colonial, Cozinha da Monarquia e 

Império; Cozinha Regional Sul, Cozinha Regional Sudeste, 

Cozinha Regional: Centro-Oeste; Cozinha Regional: Região 
Nordeste, Cozinha Regional: Região Norte, Cozinha 

Sertaneja Nordestina. 

Básica 
Conhecer, Identificar, 
Compreender 

Essa disciplina exige habilidades básicas do 

conhecer. O aluno conhece conceitos, 

compreende a formação da cozinha 

brasileira, conhece técnicas específicas à essa 

cozinha. O aluno deverá também identificar 
ingredientes e produtos característicos de 

cada região.  

Produção Cozinha Clássica 

Evolução da Cozinha Clássica; O nascimento da 
gastronomia clássica francesa; Da Haute cuisine à Nouvelle 

cuisine; Conceito de cozinha francesa e cozinha italiana; 

Características regionais francesas e italianas; Os grandes 
chefs históricos e da atualidade; Os grandes clássicos da 

cozinha francesa e italiana; Queijos e vinhos franceses e 

italianos. 

Básica 
Conhecer, Identificar, 
Compreender 

Essa disciplina exige habilidades básicas do 
conhecer. Conhece os conceitos, compreende 

a formação da cozinha clássica, conhece 
técnicas específicas a essa cozinha. Das 

regiões. Conhece produtos específicos para 
prática da mesma. O aluno deverá também 

identificar ingredientes característicos de 

cada região.  

Produção Cozinha Hospitalar 

Importância da gastronomia nos serviços de saúde; 

funcionamento da cozinha hospitalar; equipamentos e 
utensílios necessários para cozinha hospitalar; alterações 

sofridas pelo paciente durante o período de internação; 

modificações em dietas hospitalares; gastronomia como 
diferencial nos serviços de saúde; qualidade e segurança 

alimentar; terceirização como oportunidade de aliar a 

nutrição e a gastronomia os serviços de saúde. 

Básica 
Conhecer, Identificar, 

Compreender  

Essa disciplina exige habilidades básicas do 

conhecer. Conhece os conceitos, identifica 
situações de aplicação desses conteúdos. 

Conhece produtos específicos para prática da 

mesma. 

Produção Cozinha Hospitalar 

Importância da gastronomia nos serviços de saúde; 
funcionamento da cozinha hospitalar; equipamentos e 

utensílios necessários para cozinha hospitalar; alterações 

sofridas pelo paciente durante o período de internação; 

modificações em dietas hospitalares; gastronomia como 

diferencial nos serviços de saúde; qualidade e segurança 

alimentar; terceirização como oportunidade de aliar a 
nutrição e a gastronomia os serviços de saúde. 

Intermediária 
Aplicar, Desenvolver, 

Relacionar 

Nessa disciplina desenvolvem-se habilidades 

consideradas intermediarias. Aplica conceitos 
dessa disciplina na produção de alimentos, 

dentro de hospitais. Desenvolve cardápios 

para dietas específicas. . Relaciona e aplicas 
conceitos das técnicas de cozinha com a área 

de trabalho. 
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Produção Cozinha Internacional  

Abordagem histórica e cultural da Gastronomia 

Internacional. Introdução aos conceitos gastronômicos das 
diversas regiões do oriente e ocidente, bem como suas 

respectivas técnicas culinárias e serviços característicos. 

Apresentação dos principais ingredientes e preparações 
internacionalmente consagradas 

Básica 
Conhecer, Identificar, 
Compreender 

Essa disciplina exige habilidades de nível 

básico. O aluno deverá conhecer conteúdos, 
compreender técnicas pertinentes a disciplina 

e suas características. Deverá também 

desempenhar a habilidade de identificar 
produtos e ingredientes típicos.  

Produção Cozinha Natural  
História e evolução da gastronomia natural. Alimentos 
naturais. Dietas vegetarianas. Plantio e utilização de 

ingredientes naturais. 

Básica Conhecer, Identificar  

O aluno deverá conhecer ingredientes e 
técnicas da cozinha natural. Identificar 

movimentos e tendências de sustentabilidade 
aplica conceitos da cozinha natural.  

Produção Cozinha Natural  
História e evolução da gastronomia natural. Alimentos 
naturais. Dietas vegetarianas. Plantio e utilização de 

ingredientes naturais. 

Avançada Criar  

Essa disciplina exigira habilidades complexas 
do aluno. Ele irá criar pratos, desenvolverá 

técnicas, dentro dos conceitos aprendidos na 

disciplina. Esses conteúdos permitem o 
desenvolvimento das habilidades complexas. 

Produção 
Criatividade e inovação 
em Gastronomia 

Análise dos processos de evolução da profissão de 
gastrólogo; tendências dos principais restaurantes 

contemporâneos; qualificação profissional para a cozinha 
autoral; aspectos gerais da gastronomia molecular; técnicas 

de finalização de pratos; metodologias de criação e 

engenharia de cardápio 

Avançada Criar  

Essa disciplina exigirá habilidades 
consideradas complexas no aluno, ao que se 

refere ao exercício de criar produções 

culinárias, dentro dos conceitos e técnicas da 
cozinha criativa e inovadora.  

Produção 
Criatividade e Inovação 
em Gastronomia 

Análise dos processos de evolução da profissão e tendências 

dos principais restaurantes contemporâneos. Qualificação 

profissional para a cozinha autoral; aspectos gerais da 
gastronomia molecular; técnicas de finalização de pratos; 

metodologias de criação e engenharia de cardápio 

Básica 
Conhecer, Identificar, 
Reconhecer  

A Habilidade de Produção Básica, nessa 
disciplina se justifica pela necessidade de 

conhecer os conceitos dessa área. O aluno 

também identifica as tendências da 
gastronomia, mundial, conhece produtos 

específicos para prática da cozinha criativa, 

reconhece equipamentos, utensílios, técnicas,  

Gestão  Empreendedorismo 

Histórico e origem do empreendedorismo. Noções de 

empreendedorismo. Empreendedorismo no mundo 
globalizado. Mudanças nas relações de trabalho e o 

empreendedor. Características comportamentais do 

empreendedor. Perspectiva do empreendedor. A 
transformação de uma ideia em realidade. A empresa 

familiar e o processo de sucessão. Introdução ao plano de 

negócios. Etapas para elaboração do plano de negócios. 

Básica 
Conhecer, Identificar, 

Compreender 

Essa disciplina exige uma habilidade básica, 
que envolve o conhecer os conceitos básicos 

do empreendedorismo. Assim como 

identificar as características do 
empreendedorismo no setor de Alimentos e 

Bebidas.  

Gestão Empreendedorismo  

Histórico e origem do empreendedorismo. Noções de 
empreendedorismo. Empreendedorismo no mundo 

globalizado. Mudanças nas relações de trabalho e o 

empreendedor. Características comportamentais do 
empreendedor. Perspectiva do empreendedor. A 

transformação de uma ideia em realidade. A empresa 

Intermediária Analisar 

Essa disciplina exige uma habilidade 
intermediária que está relacionada a 

capacidade de análise do aluno. Alisar o 

empreendedorismo e sua relação com o 
mercado de alimentos e bebidas.  



91 

 
Eixo Disciplinas Ementa  Subcategoria  Habilidades Justificativa 

familiar e o processo de sucessão. Introdução ao plano de 

negócios. Etapas para elaboração do plano de negócios. 

Produção 
Enogastronomia e 

Bebidas 

Conceito histórico. Desenvolvimento da viticultura no 

contexto da sociedade. Identificação das principais práticas 
e métodos de vinificação. Conhecer as principais castas 

brancas e tintas e sua relevância dentro do cenário 

vitivinícola mundial. Diferenciar os métodos de produção 

de vinhos tintos, brancos e espumantes. Aprender as 

principais técnicas para o desenvolvimento sensorial do 

vinho. Uso da análise visual, olfativa e gustativa na busca 
do reconhecimento de aromas e sabores. Princípios gerais 

de harmonização vinho e comida. Conceitos iniciais 

inerentes a bebidas destiladas e cervejas. 

Intermediária Diferenciar  

Essa disciplina exige habilidades de nível 

médio do aluno. Onde ele irá diferenciar 

técnicas e tipos de produção para 

desempenha-las deverá dominar habilidades 

básicas do conhecer.  

Produção 
Enogastronomia e 

Bebidas 

Conceito histórico. Desenvolvimento da viticultura no 

contexto da sociedade. Identificação das principais práticas 
e métodos de vinificação. Conhecer as principais castas 

brancas e tintas e sua relevância dentro do cenário 

vitivinícola mundial. Diferenciar os métodos de produção 
de vinhos tintos, brancos e espumantes. Aprender as 

principais técnicas para o desenvolvimento sensorial do 

vinho. Uso da análise visual, olfativa e gustativa na busca 
do reconhecimento de aromas e sabores. Princípios gerais 

de harmonização vinho e comida. Conceitos iniciais 

inerentes a bebidas destiladas e cervejas. 

Básica Conhecer, Identificar  

Nesse conteúdo temos a necessidade da 
habilidade de conhecer e identificar. O O 

aluno deverá conhecer conteúdos 

relacionados a mundo das bebidas, identificar 
as técnicas e critérios de produção e 

vinificação.  

Gestão  
Etiqueta e Serviço de 
Sala  

Conceitos – Etiqueta, cerimonial e protocolo. Funções do 
Cerimonial. Visão histórica do Cerimonial. Execução e 

avaliação do Cerimonial. Histórico: evolução e importância 

do cerimonial e protocolo. Boas maneiras sociais e 
profissionais. Tipos de eventos e pontos importantes dos 

eventos organizacionais. Qualidade em atendimento. Tipos 

de serviço; mise en place de mesa e mise en place de salão;  

Básica 
Conhecer, Identificar, 
Compreender 

Essa disciplina exigirá ao aluno habilidades 
iniciais do conhecer e compreender 

regras/critérios de montagem de mesa em 
eventos gastronômicos. Deverá também. 

Identificar regras de montagem de mesa  

Gestão Eventos Gastronômicos  

Organização de evento. Caracterização e tipologia de 
evento. Elaboração de cardápio. Cronograma de Ações. 

Teste de cardápio. Aplicação prática de Ficha de técnica e 

planejamento de cardápio. Administração Financeira e 
orçamento de Evento. Projeto de Evento. 

Básica 
Conhecer, Identificar, 
Compreender 

Essa disciplina exigira do aluno habilidades 

básicas, onde ela deverá conhecer, identificar 
e compreender os conteúdos de organização 

de eventos na área de alimentos e bebidas. 
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Produção Garde Manger 

Produção de terrines clássicas e contemporâneas. Produção 

e diferenciação de Galantines e Roulades. Sopas frias. 
Conceituar tipos de saladas e variações de molhos clássicos. 

Diferenciação dos tipos de Hors d´óeuvres: finger food, 

amuse bouche, canapés. Salumeria e embutidos. Elementos 
decorativos para Buffet e Pratos. 

Básica 
Conhecer, Identificar, 
Compreender 

Nessa disciplina o aluno deverá conhecer e 
Compreender técnicas clássicas de produção 

da cozinha fria. Como também identificar 
ingredientes e insumos pertinentes à essa 

área.  

Gestão 
Gestão de Alimentos e 

Bebidas 

Análise de mercado e Marketing; Análise do mercado de 
Alimentos e Bebidas; Food Service; Gestão de Negócios; 

Gestão de Alimentos e Bebidas; Planejamento e 
Organização; Direção de Controle 

Intermediária Aplicar 

Essa disciplina exigirá do aluno habilidades 
consideradas intermediárias, onde ela deverá 

aplicar conteúdos da gestão de alimentos e 
bebidas. Ele deverá planejar organizar.  

Gestão 
Gestão de compras 
estoques e custos  

Introdução à Administração de Material e Patrimônio e de 
estoques. Conceitos e processos de compra, cadastro de 

fornecedores e organização dos materiais. Conceitos e 

classificação de custos formação de custos. 

Intermediária Aplicar 

Essa disciplina exigirá do aluno habilidades 
consideradas intermediárias, onde ela deverá 

aplicar os conteúdos da gestão de alimentos e 

bebidas 

Gestão 
Gestão de compras 
estoques e custos  

Introdução à Administração de Material e Patrimônio e de 

estoques. Conceitos e processos de compra, cadastro de 
fornecedores e organização dos materiais. Conceitos e 

classificação de custos formação de custos. 

Intermediária Organizar, Avaliar e Criar 

Essa disciplina exigirá do aluno habilidades 
consideradas complexas, onde ela deverá 

organizar e controlar custos. Deverá também 

formar custos do setor de alimentos e 
bebidas. 

Gestão 
Gestão de Equipes em 

Restaurantes 

Introdução à Administração de Material e Patrimônio e de 
estoques. Conceitos e processos de compra, cadastro de 

fornecedores e organização dos materiais. Conceitos e 
classificação de custos formação de custos. 

Básica 
Conhecer, Identificar, 

Compreender 

Essa disciplina exigirá do aluno habilidades 
consideradas básicas, onde ele deverá 

conhecer, compreender e identificar os 
conteúdos da gestão de equipes.do setor. . 

Exigirá também que o mesmo compreenda o 

processo de gestão de equipes em 
restaurantes.  

Produção Habilidades de Cozinha  

Noções básicas das principais técnicas de cozinha. 

Principais molhos, bases, caldos. Tipos de cortes. 
Manipulação de carnes, aves, pescados e legumes. 

Importância e técnicas de preparo e padronização. Métodos 

de cocção. 

Básica 
Conhecer, Identificar, 

Compreender 

Essa disciplina exigirá do aluno habilidades 
consideradas de complexidade básica, onde 

ele deverá conhecer e compreender as 

técnicas de cozinha profissional. Assim como 
identificar e compreender ingredientes, 

equipamentos e utensílios de cozinha.  

Produção Higiene e Segurança  

Conhecimento básico dos cuidados com a higiene e a 

manipulação dos alimentos. Aplicação de conhecimentos de 
microbiologia sobre os agentes contaminantes dos 

alimentos. Prevenção das Doenças Veiculadas por 

Alimentos. Configurações e instalações em Unidades de 
Alimentação e Nutrição. Procedimentos de higienização e 

manutenção de utensílios e equipamentos. Boas Práticas em 

Unidades de Produção e Serviços de Alimentação 

Intermediária Aplicar 

Nessa disciplina o aluno deverá ter 

capacidades consideradas intermediária de 

aplicação de conteúdos. Como Aplicar 

normas de Higiene e Segurança em Unidades 

de Alimentação. E Nutrição 
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Produção Higiene e Segurança  

Conhecimento básico dos cuidados com a higiene e a 

manipulação dos alimentos. Aplicação de conhecimentos de 
microbiologia sobre os agentes contaminantes dos 

alimentos. Prevenção das Doenças Veiculadas por 

Alimentos. Configurações e instalações em Unidades de 
Alimentação e Nutrição. Procedimentos de higienização e 

manutenção de utensílios e equipamentos. Boas Práticas em 

Unidades de Produção e Serviços de Alimentação 

Avançada Validar 

Essa disciplina exigirá do aluno uma 
habilidade considerada de complexidade 

avançada no que se refere a validar 
conteúdos. Aqui o aluno deverá dominar as 

habilidades de complexidade básica, que o 

capacitarão a validar conhecimento 
específico da disciplina.  

Gestão 
História e cultura 
brasileira  

Análise da história e cultura sob a ótica da miscigenação; 
Estudo da formação da identidade nacional por meio da 

alimentação; Compreensão da influência indígena, europeia 

e africana na alimentação brasileira. 

Básica 
Conhecer, Identificar, 
Compreender 

Essa disciplina irá capacitar o aluno a 
conhecer a história e cultua brasileira. Assim 

como compreender a importância da história 

na formação da gastronomia nacional.  

Gestão 
História e Cultura 

Gastronômica 

Análise da formação da civilização Ocidental sob a ótica 

cultural; Compreensão dos usos e costumes, bem como a 
disciplina social na formação da sociedade moderna 

europeia; Estudo da história da civilização Ocidental sob a 

ótica da alimentação e cultura alimentar. 

Básica 
Conhecer, Identificar, 

Compreender 

Nessa disciplina o aluno deverá conhecer e 

Compreender a importância das civilizações 
na construção da cultura alimentar. 

Identificar os aspectos dos costumes na 

cultura gastronômicas  

Produção Panificação  

História da panificação; Origens da fermentação; Tipos de 
farinha; Principais ingredientes para panificação; 

Composição do Grão de trigo; Ação da levedura no 

processo de fermentação; Pasta Madre / Levain; Percentual 
de padeiro; Processos da produção de pães; Modelagens 

clássicas e cortes; Identificar como assar os pães (vapor, 

tempo, temperatura). 

Básica 
Conhecer, Identificar, 
Compreender 

A disciplina envolve o Conhecer e 

Compreender técnicas e tecnologias 
relacionadas a panificação. O aluno também 

deverá identificar produtos desse setor e 

equipamentos para produção de pães 
artesanais e em larga escala 

Gestão 
Planejamento de 

Cardápios  

Definição de cardápio e menu (origem). Definição do tipo 
de serviço e fatores que influenciam na escolha do cardápio. 

Fichas técnicas e descrição de pratos. Indicadores de 

preparo de alimentos. Tipologias de cardápio de acordo 
com segmentação. Layout e design dos cardápios; seções do 

menu. 

Intermediária Conhecer, Identificar 

Essa disciplina exigirá do aluno habilidades 
consideradas básicas, onde ele deverá 

conhecer e identificar conteúdos dessa área 
de atuação dentro da tipologia de negócios.  

Gestão 
Planejamento de 
Cardápios  

Definição de cardápio e menu (origem). Definição do tipo 
de serviço e fatores que influenciam na escolha do cardápio. 

Fichas técnicas e descrição de pratos. Indicadores de 
preparo de alimentos. Tipologias de cardápio de acordo 

com segmentação. Layout e design dos cardápios; seções do 

menu. 

Básica Conhecer, Identificar 

Essa disciplina exigirá do aluno habilidades 

consideradas básicas, onde ele deverá 
conhecer e identificar conteúdos dessa área 

de atuação dentro da tipologia de negócios.  
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Gestão Técnica dietética 

Método de preparo e pré-preparo de alimentos. Conceitos 

principais de compra e seleção. Conservação, estudo de 
pesos e medidas e per capitas dos alimentos, com ênfase na 

padronização de receitas. Estudos das alterações sofridas 

pelos alimentos durante as preparações, envolvendo a 
tecnologia de alimentos. Índices de conversão para cálculo 

de alimentos e porcionamento: fator de correção. Análise 

sensorial. Alimentos e suas características e propriedades na 
técnica dietética. Interação entre a gastronomia e técnica e 

dietética 

Básica 
Conhecer, Identificar, 
Compreender 

Essa disciplina exige habilidades básicas do 
conhecer. Conhece os conceitos, identifica 

situações de aplicação desses conteúdos. 

Conhece produtos específicos para prática da 
mesma.  

Gestão Técnica Dietética 

Método de preparo e pré-preparo de alimentos. Conceitos 

principais de compra e seleção. Conservação, estudo de 
pesos e medidas e per capitas dos alimentos, com ênfase na 

padronização de receitas. Estudos das alterações sofridas 

pelos alimentos durante as preparações, envolvendo a 
tecnologia de alimentos. Índices de conversão para cálculo 

de alimentos e porcionamento: fator de correção. Análise 

sensorial. Alimentos e suas características e propriedades na 
técnica dietética. Interação entre a gastronomia e técnica e 

dietética 

Intermediária Aplicar  
Nessa disciplina o aluno deverá ter 
capacidades consideradas intermediária de 

aplicação de conteúdos. 

Gestão Técnica Dietética 

Método de preparo e pré-preparo de alimentos. Conceitos 
principais de compra e seleção. Conservação, estudo de 
pesos e medidas e per capitas dos alimentos, com ênfase na 

padronização de receitas. Estudos das alterações sofridas 

pelos alimentos durante as preparações, envolvendo a 
tecnologia de alimentos. Índices de conversão para cálculo 

de alimentos e porcionamento: fator de correção. Análise 

sensorial. Alimentos e suas características e propriedades na 
técnica dietética. Interação entre a gastronomia e técnica e 

dietética. 

Avançada Criar 
Nessa disciplina o aluno deverá organizar e 
criar conteúdos relacionados a área. 
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B) Reorganização da matriz curricular pela taxonomia 

Quadro 26 - Reorganização da matriz curricular pela taxonomia 

MATRIZ ATUAL 

MÓDULO 1 MÓDULO 5 

- História e Cultura Brasileira 

- Higiene e Segurança 

- Cozinha Natural e Produção de Ingredientes 

- Habilidades de Cozinha 

- Cozinha Brasileira de Raiz 

- Cozinha Hospitalar 

- Empreendedorismo 

MÓDULO 2 MÓDULO 6 

- História e Cultura Gastronômica 

- Garde Manger 

- Etiqueta e Serviço de Sala 

- Cozinha Internacional 

- Gestão de Compras, Estoque e Custos 

- Atuação do Profissional em Gastronomia 

MÓDULO 3 MÓDULO 7 

- Cozinha Clássica 

- Enogastronomia e Bebidas 

- Gestão de Alimentos e Bebidas 

- Confeitaria Clássica e Brasileira 

- Gestão de Equipes em Restaurantes 

- Criatividade e Inovação em Gastronomia 

MÓDULO 4 MÓDULO 8 

- Panificação Clássica e Brasileira 

- Café da Manhã e Lanches 

- Técnica Dietética 

- Estágio Supervisionado 

- Cozinha Brasileira Contemporânea 

- Planejamento de Cardápios 

- Eventos Gastronômicos 

Fonte: Extraída do PPC de Gastronomia, UNICESUMAR, 2018. 

Utilizando a Taxionomia desenvolvida foi reorganizada a matriz curricular, conforme o 

Quadro 27, seguindo o critério de composição dos módulos (1 disciplina prática e 2 disciplinas 

teóricas), agora com os conteúdos (disciplinas) distribuídos, conforme a complexidade das 

habilidades que são capazes de desenvolver na formação do aluno. Foram utilizados os 

seguintes critérios: 

 para o primeiro ano do Curso, deu-se preferência para as disciplinas classificadas como 

de complexidade básica, sendo mais relevantes as disciplinas do eixo de formação em 

produção gastronômica; 

 para o segundo ano do Curso, deu-se preferência para as disciplinas classificadas como 

de complexidade intermediária e avançada, sendo mais relevantes as disciplinas do eixo 

de formação em gestão e mercado; e 

 todas as disciplinas práticas são do eixo de formação em produção gastronômica; 
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Quadro 27 - Reorganização da matriz curricular pela taxonomia 

MATRIZ PROPOSTA 

MÓDULO 1 MÓDULO 5 

- Panificação Clássica e Brasileira 

- História e Cultura Brasileira 

- Empreendedorismo  

- Confeitaria Clássica e Brasileira  

- Cozinha Hospitalar 

- Higiene e Segurança 

MÓDULO 2 MÓDULO 6 

- Cozinha Brasileira de Raiz 

- História e Cultura Gastronômica 

- Etiqueta e Serviço de Sala 

- Cozinha Internacional 

- Eventos Gastronômicos 

- Técnica Dietética 

MÓDULO 3 MÓDULO 7 

- Garde manger 

- Enogastronomia e Bebidas 

- Gestão de Equipes em Restaurantes 

 

-Cozinha Natural  

- Gestão de Alimentos e Bebidas 

- Planejamento de Cardápios 

MÓDULO 4 MÓDULO 8 

- Cozinha Clássica  

- Café da Manhã e Lanches 

- Atuação do Profissional em Gastronomia 

- Criatividade e Inovação em Gastronomia 

- Cozinha Brasileira Contemporânea 

- Gestão de Compras Estoque e Custos 

Fonte: Elaborada pela Autora, 2019. 

Conclui-se, portanto, que a TAXONOMIA desenvolvida permite um outro olhar para 

o planejamento curricular do CST em Gastronomia, na modalidade à distância. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A GC, no que tange à estratégia para aprimorar a qualidade do ambiente institucional, 

contribui para a coordenação de atividades que criam, armazenam e compartilham o 

conhecimento. A quantidade de informações em que as organizações se deparam na atualidade, 

pode ser sistematizada por meio da taxonomia, como um processo para classificar e facilitar o 

acesso à informação, contribuindo, consequentemente, para uma aprendizagem organizacional. 

Em relação aos objetivos específicos da pesquisa, estes são apresentados a seguir. 

 Reconhecer a taxonomia no contexto da GC. Com base na pesquisa bibliográfica 

realizada, identificou-se a taxonomia como uma ferramenta da GC que pode armazenar, 

compartilhar e aplicar o conhecimento. A taxonomia permite sistematizar o 

conhecimento para servir de orientação em especial em tempos de mudanças nos 

produtos, nos processos e na renovação das equipes pedagógicas dentro de uma 

organização de educação superior, como foi objeto de estudo. A taxonomia garante a 

melhoria nos tempos de respostas, diminuindo a duplicação de esforços e aumentando 

a assertividade na tomada de decisão. Elimina ainda o retrabalho na busca de 

informações e conhecimentos que não estavam armazenados na memória 

organizacional. 

 Imergir na Gestão Pedagógica de um CST em Gastronomia, a partir do Catalogo 

Nacional de Cursos Tecnológicos e a partir da diversidade dos Planos de Ensino das 

Disciplinas para encontrar critérios científicos para produção de uma Taxonomia das 

Habilidades para organização dos Conhecimentos Gastronômicos para melhoria da 

formação do Aluno, revelou-se um trabalho metódico e de aprofundamento teórico para 

construção da ferramenta de GC capaz de transformar um conhecimento tácito em um 

conhecimento explícito como ativo da IES. 

 Construir uma taxonomia das habilidades para formação de um Gastrônomo, em um 

curso ofertado na modalidade da Educação à Distância, capaz de auxiliar os professores, 

os tutores, os mediadores, os designers instrucionais, os produtores de conteúdos, os 

coordenadores, na classificação dos conteúdos/disciplinas mais adequadas para o 

desenvolvimento das habilidades, segundo um critério científico e orientado à aplicação 

como prática de GC. 
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É importante ressaltar que a Educação à Distância, realizada com muita 

responsabilidade e orientada para qualidade e o efetivo compromisso com a aprendizagem dos 

alunos, tem vencido barreiras e promovido a inclusão de milhões de brasileiros na Educação 

Superior. O Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia EAD da IES pesquisada, tem 

demonstrado a possibilidade da formação básica, intermediária e mesmo avançada na área. A 

inserção das práticas de GC na EAD é uma necessidade crescente, e esperam-se, com este 

estudo, contribuir com esse cenário. 

A pesquisa realizada abriu um campo de aplicação das práticas de Gestão do 

Conhecimento nas dinâmicas de gestão pedagógica do Curso de Gastronomia em EAD do qual 

a pesquisadora é Coordenadora da Equipe Pedagógica. A autora pretende dar continuidade à 

pesquisa no nível de doutoramento ampliando a pesquisa para um âmbito nacional e 

aprofundando a taxonomia para o nível de Objetos de Aprendizagem em Gastronomia na 

modalidade de Educação à Distância no Brasil. 
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