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RESUMO
O presente trabalho foi desenvolvido com um olhar interdisciplinar, que visa compreender os aspectos teóricos e
práticos do ensino da Gastronomia que envolve a Matemática, verificando como essa disciplina é abordada nesse
curso, identificando quais conteúdos de Matemática são mais trabalhados nessa área e, além disso, mostrar as
dificuldades encontradas pelos docentes e discentes quando se aplica ela. Dessa forma, utilizamos a pesquisa de
campo, aplicando 124 questionários aos professores e alunos do curso Superior de tecnologia em Gastronomia da
Universidade Tiradentes (UNIT), em Aracaju/SE, como também a pesquisa bibliográfica, que envolveu a análise da
grade curricular do curso e das disciplinas que mais trabalham com a Matemática, constatando os conteúdos que são
mais abordados nesse curso e sua importância para os futuros profissionais Gastrológos.
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ABSTRACT
This work was developed with an interdisciplinary approach, which aims to understand the theoretical and practical
aspects of Gastronomy of education involving mathematics, seeing how this discipline is addressed in this course,
identifying Mathematics contents are more elaborate in that area and, moreover to show the difficulties encountered by
teachers and students when applying it. Thus, we used the field research, applying 124 questionnaires to teachers and
students of the Higher course in Food Technology from the University Tiradentes (UNIT), in Aracaju / SE, as well as
bibliographic research, which involved analyzing the curriculum of the course and disciplines that more work with
mathematics, noting the contents that are more covered in this course and its importance for future Gastrológos
professionals.
Keywords: Interdisciplinary; Mathematics teaching; Gastronomy
 

1-INTRODUÇÃO
 
            A Matemática é uma ciência muito antiga, que desde o tempo da civilização é utilizada pelo homem para facilitar
e resolver situações do cotidiano, com as pequenas contagens de objetos e previsão do tempo para produção
alimentícia. A mesma vem sendo inclusa de diversas formas na vida da sociedade atual, adaptada para os diversos
tipos de público e desenvolvida em função das necessidades sociais.
Atualmente, a Matemática comporta um amplo campo de relações na vida de todos, seja na Geometria, Álgebra ou
Aritmética, ela faz parte das experiências mais simples do cotidiano como: na utilização do dinheiro, chegando as mais
complexas na Engenharia, onde se constrói os aviões para decolar e pousar. Assim, a Matemática é parte da vida de
todos, seja ela em situações do dia a dia ou mesmo nas diferentes profissões.
A interdisciplinaridade nas profissões começa nas Universidades, onde alunos precisam trabalhar com uma gama de
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disciplinas curriculares diferenciadas, com o intuito de construir um conhecimento globalizante, que rompe os limites das
disciplinas, tornando-os mais eficientes para os diversos segmentos e áreas de trabalho. Com isso, houve uma
curiosidade de conhecer como é abordada a Matemática na Gastronomia e como ela é importante para esse curso.
Assim, essa pesquisa tem como principal foco compreender os aspectos teóricos e práticos do ensino da Gastronomia
envolvendo a Matemática, verificando como a Matemática é abordada nesse curso, identificando quais conteúdos são
mais explorados nessa área e, além disso, constatar a importância do ensino dessa disciplina para esse curso.
No entanto, para a busca dos dados necessários a nossa pesquisa, aplicamos questionários semiestruturados na
Universidade Tiradentes- UNIT, localizada no campos Farolândia/SE, aos professores e alunos do curso, buscando
através de perguntas específicas, informações subjetivas e particulares referentes ao ensino de Matemática na
Gastronomia. A Instituição foi escolhida pelo fato de ter o curso de Gastronomia presente, e além do mais, possuir
algumas disciplinas que dão ênfase a Matemática.
E nesse contexto, afim de buscarmos traços em comum entre a Matemática e a Gastronomia, fizemos uma pesquisa
bibliográfica, através da análise da grade curricular e de alguns conteúdos especificados pelos alunos como “difícil por
conter matemática”, a fim de subsidiar diálogos interdisciplinares e verificar quais conteúdos Matemáticos são mais
trabalhados nesse curso.
 
2. A EDUCAÇÃO INTERDISCIPLINAR NO BRASIL
 
Em meados do século XIX, o conhecimento obteve um grande impacto no mundo, onde o trabalho científico passou a
ser visto de forma fragmentada, separando as diferentes áreas. Entretanto, durante a segunda metade do século XX,
esse olhar unilateral do conhecimento foi ampliando a complexidade em frente ao mundo multilateral, abrindo espaço
para um novo paradigma de ciência e educação nas escolas e universidades, sendo esse denominada
interdisciplinaridade.
Luck (2001, p. 64) afirma que:
A interdisciplinaridade é o processo de integração e engajamento de educadores, num trabalho conjunto, de interação
das disciplinas do currículo escolar entre si e com a realidade, de modo a superar a fragmentação do ensino,
objetivando a formação integral dos alunos, a fim de que exerçam a cidadania, mediante uma visão global de mundo e
com capacidade para enfrentar os problemas complexos, amplos e globais da realidade.
 
            Com isso, ela deve ser encarada pelos professores com o objeto de expansão e fragmentação do conhecimento,
sendo o aluno e o professor, convidados a emergir num pensamento global, na busca de estar prontos para enfrentar o
mundo que tanto exige profissionais capacitados.
No Brasil, a prática interdisciplinar começou a partir da LDB ( Lei de Diretrizes e Bases) Nº 5.692/71, e sua fusão no
cenário educacional brasileiro tornou-se efetiva a partir da LDB Nº 9.394/96, como parte dos parâmetros curriculares
nacionais e presentes na teoria e na prática dos professores.No sentido de desenvolver um trabalho de integração de
conteúdos em diferentes disciplinas e variadas áreas de conhecimento, essa nova proposta de ensino vem de maneira a
complementar ou suplementar o conhecimento singular, num aprendizado multilateral critico-reflexivo.
Portanto, a interdisciplinaridade oferece uma nova postura do professor e do aluno diante do conhecimento, tornando-o
mais íntegro. Viabiliza assim, garantir a construção de um conhecimento globalizante, quebrando as barreirasque
distanciam as disciplinas, ou derrubando os muros que foram erguidos entre elas, na busca dos professores
possibilitarem aos seus alunos uma aprendizagem eficaz, compreendendo a realidade específica em um olhar geral de
ensino além das suas complexidades.
 
2.1 A INTERDISCIPLINARIDADE NA FORMAÇÃO DOS CURSOS SUPERIORES
 
A organização curricular com expressiva liberdade e flexibilidade, superando os currículos mínimos, só obteve êxito
após a LDB (BRASIL, 1996), na qual instituiu a adequação dos cursos de graduação, por meio das Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN). Dessa forma, pôde-se sintonizar a universidade com uma nova ordem mundial, com os
paradigmas do mundo moderno, na qual a Instituição de Ensino Superior (IES), passou assentar-se sobre os conceitos
de autonomia acadêmica e flexibilização, por meio do currículo interdisciplinar
Porém, as IES é vista como conservadoras e com currículos pouco flexíveis. De acordo com Cuchiaro e Carizio (2005,
p. 2),
Considerando nosso enfoque, o ensino superior, os currículos dos cursos de graduação muitas vezes são elaborados
de forma unilateral, não existindo a participação dos alunos na elaboração de seus conteúdos e, muitas vezes, nem ao
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menos dos professores. Currículos de Instituições renomadas são frequentemente tidos como base para a elaboração
dos currículos de instituições menores, estas últimas não levam em consideração os aspectos sociais e culturais de sua
região e muitas vezes não sabem sequer de que forma ocorreu a formulação do currículo da Instituição que lhe serviu
como base.
 
Com isso, é de se analisar a grade curricular de diversos cursos superiores e verificar a tamanha extensão de
conhecimento integrada na prática dos futuros profissionais, e a contradição existente na realidade curricular
selecionada por gestores institucionais.
Assim, há uma preocupação pedagógica pelos gestores dos IES, em se ter um enfoque maior a disciplinas específicas
de determinado curso, firmado por (Mendes, 2006):
De fato, as questões pedagógicas ocupam lugar insignificante na formação inicial desses professores e na sua
formação continuada. Há uma preocupação quase exclusiva com o domínio do conteúdo da disciplina específica ou da
área de pesquisa. (Mendes, 2006, p. 26)
 
            Dessa forma, nesse diálogo curricular interdisciplinar e pedagógico é possível a interação entre disciplinas e
cursos aparentemente distintos. Porém, esta interação é uma maneira complementar ou suplementar, que vai
possibilitar a formação dos futuros profissionais um saber crítico-reflexivo, saber esse que deve ser valorizado cada vez
no processo de ensino-aprendizado.
 
3. GASTRONOMIA NA UNIVERSIDADE TIRADENTES (UNIT).
                                                                                                                             
A Universidade Tiradentes é uma instituição privada que surgiu em 20 de abril de 1962, com a fundação do Colégio
Tiradentes, na Rua Laranjeiras, Centro da capital de Aracaju. No dia 11 de julho de 1972, o MEC oficializou a
implantação dos cursos superiores de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis e consecutivamente Direito,
Comunicação e Biblioteconomia. Logo após o Colégio Tiradentes deu lugar às Faculdades Integradas Tiradentes e em
1994 passou a ser Universidade.
Hoje, é considerada como a segunda maior instituição de ensino superior particular do Nordeste,estando distribuída em
quase todo território sergipano, com cursos presenciais em Aracaju,  Estância , Itabaiana,  Propriá, e além disso, polos
de Educação a Distância distribuídos em quase todos os municípios de Sergipe.
O curso superior tecnólogo em Gastronomia da UNIT, teve sua primeira turma em 2010 e só em 2012 passou a ser
reconhecida pelo MEC, através da Portaria SERES/MEC N° 216 de 31 de Outubro de 2012. D.O.U 06/11/2012.
Com a nota de conceito 4 avaliada pelo MEC, este curso possui uma carga horária total de   1.720 horas, distribuídos
em 04 semestres nos turnos Matutino e Noturno, tendopor objetivo preparar profissionais dotados de formação ética,
técnica, criativa e humanística, com potencialidade para atuar como gestor de negócios gastronômicos, capaz de criar,
desenvolver e controlar atividades voltadas a área de alimentos e bebidas, que para isso, opera com mais de 8
professores entre mestres e doutores.
 
4.MÉTODO
4.1 PARTICIPANTES
Para fazermos uma reflexão crítica-construtiva sobre a prática-pedagógica dos professores e alunos da Gastronomia, foi
escolhida a Universidade Tiradentes, por se tratar de uma instituição reconhecida pelo MEC, além de incentivadora a
pesquisa. Com o apoio da Coordenadoria do Curso de Gastronomia, os representantes da instituição aceitaram a
pesquisa assinando o termo de consentimento e livre esclarecimento, no sentido de formalizar e legalizar todas as
atividades que seriam executadas ali.
A pesquisa de campo foi realizada na Universidade Tiradentes (UNIT) campus Farolândia em Aracaju/SE, com 124
participantes do curso tecnólogo em Gastronomia, sendo que desses, 6 docentes e 118 discentes do turno da manhãe
noite.
 
4.2. INSTRUMENTO
O instrumento utilizado para busca dos dados, foi o questionário com questões abertas e fechadas, aplicado aos
professores e alunos do curso de Gastronomia, permitindo caracterizar por meio das suas falas, reflexões pessoais
sobre o curso e o uso da Matemática na teoria e na prática do ensino da Gastronomia.
A partir do Questionário Professor (QP) e Questionário Aluno (QA), foi possível conhecer como ocorre a Matemática no
curso de Gastronomia, além dos pontos positivos e negativos encontrados pelos mesmos. Através dos questionários, foi
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possível também conhecer as dificuldades encontradas nas disciplinas do cursopor conta da Matemática.
 
 
4.3. PROCEDIMENTOS
A Coordenação da Universidade e os participantes, receberam esclarecimentos sobre as intenções da investigação e
sobre os instrumentos que seriam utilizados. Estavam cientes de que o acesso aos seus dados pessoais estariam
restritos ao pesquisador, que se responsabilizou por não divulgá-lo e que todas as análises seriam realizadas sem
identificação.
O estudo foi subdividido em duas fases: na primeira fase, foram aplicados 124 instrumentos aos professores e alunos da
Gastronomiados turnos manhã e noite na UNIT, sendo 118 QAs e 6 QPs. Já na segunda fase, com acesso a grade
curricular do curso e os depoimentos dos alunos, onde revelaram quais os conteúdos da Gastronomia que consideram
difícil por conter a matemática, fizemos uma pesquisa bibliográfica nas disciplinas Elaboração e Engenharia de Cardápio
e Gestão de Alimentos e Bebidas, para saber o que é a Ficha Técnica, PEPS e UEPS, analisando quais conteúdos
matemáticos são mais abordados, além de sua importância para esse curso.
As referências das disciplinas analisadas, se encontram na ementa do curso e na biblioteca da UNIT. Analisamos SILVA
(2010) e BARRETO (2002), para análise do conteúdo PEPS e UEPS, que é parte da disciplina Elaboração e Engenharia
de Cardápios. Já BRAGA (2010) e SANTOS (2005), utilizamos para referenciar o conteúdo Ficha Técnica, a qual é
conteúdo da disciplina Gestão de Alimentos e Bebidas.
5. ANÁLISE DOS DADOS
 
Para a análise dos questionários aberto, utilizou-se a Técnica da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2010),
sendo esse um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de
descrição do conteúdo das mensagens em quatro fases: Pré-análise; Exploração do material; Tratamento dos
resultados, inferências e interpretação.
Na fase de pré-análise segundo Bandin (2010), consistiu numa organização do material propriamente dito, utilizando
colunas, para anotar e marcar semelhanças e contrastes, fazendo uso de lápis colorido, para sublinhar as semelhanças
com a mesma cor. Na fase exploração do material, codificamos as respostas transformadas de forma organizada e
agregadas em unidades, as quais permitem uma descrição das características do conteúdo (BARDIN, 2010). Na etapa
de tratamento dos dados consistiu em categorizar as respostas em grupos de acordo com as questões no intuito
comparar enunciados e ações entre si e por fim verificar se existe um conceitos semelhantes e distintos dentro da
temática abordada pra só assim fazer as inferências e interpretações.
Nesta perspectiva, apresentamos a análise dos resultados com base na metodologia de Bandin (2010). Sendo assim,
com a intenção de correlacionar os dados dessa pesquisa afim, de obter um pensamento crítico e reflexivo sobre as
falas dos docentes e discentes, organizamos os resultados e discussõesem dois momentos. O primeiro,trata-se do
Quadro I, onde mostra a importância da disciplina Matemática no olhas desses sujeitos e também, as maiores
dificuldades encontradas porno curso e nas disciplinas que envolve essa área. No segundo momento,
correlacionaremos as dificuldades dos alunos encontradas no Quadro I confrontando com a Matemática que eles veem
na literatura(Quadro II),mostrando com a pesquisa bibliográfica, os conteúdos matemáticos mais abordados nesse
curso, e rever a necessidade de inclusão ou não de uma disciplina mais específica na Grade Curricular do curso.
 
Quadro I- Dados no qual correlaciona o pensamento do Professores e Alunos da Gastronomia, sobre a
utilização da Matemática no curso.
 

Perguntas Respostas
Professores Alunos

1. Você acha que o discente
ao entrar no curso de
Gastronomia traz
consigo uma boa
bagagem de
conhecimento
matemático para ser
aplicado no curso?

Sim – 1 pessoa
Não – 5 pessoas

 
 
0
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1. Você concorda que a
Gastronomia depende de
conhecimentos
matemáticos para sua
prática?

Sim- 6 pessoas
Não – nenhum

Sim – 116 pessoa
Não – 2 pessoas
 

1. De qual forma a
Matemática é aplicada
no dia dia da
Gastronomia?

Ficha técnica
Calculo de Volumes
Preço de Vendas.
Fração
Regra de três
Operações básicas
Formulações de
receitas
Adaptações das
receitas

61 pessoas- Para Pesagem, dosagem
das receitas, utilizando a soma,
subtração, multiplicação e divisão
além das unidades de medidas (g,
Kg mg, ml) e controle de custo.
19 pessoas- Assim como qualquer
outra disciplina do mundo necessita
da matemática;
13 pessoas- Não responderam o
porquê.
25 pessoas- Elaborar Fichas
técnicas  e cardápios além de
cálculos com PEPs e UEPs.

1. Quais os conteúdos
Matemáticos que você
acha necessário para a
aprendizagem da
Gastronomia?

Fração- 6 pessoas
As quatro operações- 5
pessoas
Regra de três- 6
pessoas

92 pessoas- Fração
88 pessoas- As quatro operações
78 pessoas -Regra de três
95 pessoas- Matemática financeira
90 pessoas- porcentagem
5 pessoas- raciocínio lógico
25 pessoas-  proporção
8 pessoas- Não responderam
56 pessoas- unidades de medida

5-QP- Quais as maiores
dificuldades encontradas nos
alunos de Gastronomia
quando se usa a Matemática?
5 – QA- Quais as maiores
dificuldades encontradas na
Matemática da Gastronomia?

Uso da Calculadora
Porcentagem
Fração
As Quatro Operações
fundamentais
Regra de três

45 pessoas - Não sinto dificuldades
24 pessoas- todas, sou péssimo
28 pessoas- sistema de medidas e
transformação
2 pessoas- tabuada
24 pessoas- a matemática aplicada
no ensino médio
68 pessoas- na utilização da ficha
técnica, PEPs e UEPs e Gestão de
Alimentos e Bebidas
2 pessoas- Leitura de gráficos
32 pessoas- Contas de divisão e
porcentagem
27 pessoas- Regra de três

 
 
Segundo os Professores e alunos da Gastronomia, a Matemática é de fundamental importância para o curso, pois está
presente em diversas formas, seja ela na teoria quando utilizam-seos conteúdos regra de três, fração, proporção, como
também na prática do Gastrólogo, para pesagem, dosagem das receitas, utilizando a soma, subtração, multiplicação,
divisão, além das unidades de medidas (g, Kg mg, ml). Com isso, percebemos que existe um diálogo interdisciplinar da
Gastronomia com a Matemática, em que a relação torna-se fundamental para o desenvolvimento dessa profissão.
 
A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua individualidade. Mas integra as disciplinas a
partir da compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens
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necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de significados e registro sistemático dos
resultados (PCN, 1999, p. 89).
 
Assim, a Matemática é fundamental para a Gastronomia, como também para outras ciências, como afirmado por 19
alunos na terceira questão do quadro I.
 
“Assim como qualquer outra disciplina do mundo, necessita da matemática”
 
E sua integração, fortalece ao conhecimento mutuo e global, e em contra partida, exige dos professores o desafio de
transmitir diversos conhecimentos e conteúdos ao mesmo tempo.
De modo geral, a interdisciplinaridade, esforça os professores em integrar os conteúdos da história com os da geografia,
os de química com os de biologia, ou mais do que isso, em integrar com certo entusiasmo no início do empreendimento,
os programas de todas as disciplinas e atividades que compõem o currículo de determinado nível de ensino,
constatando, porém, que, nessa perspectiva não conseguem avançar muito mais (BOCHNIAK, p. 21, 1998).
 
Entretanto, em muitos casos, o que mais dificulta no ensino dos professores não é trabalhar com as variadas disciplinas
ao mesmo tempo, e sim, trabalhar com alunos que chegam ao ensino Superior despreparados, não trazendo consigo
uma boa bagagem de conhecimentos matemáticos, dificultando o ensino e a aprendizagem.
Sabe-se que a disciplina Matemática é alvo dos inúmeros alunos que denotam insatisfação, medo, receio e que reflete
diretamente em seu desenvolvimento dentro e fora da sala de aula. Se verificarmos o quadro I, notaremos que mais de
60% dos alunos de Gastronomia tem dificuldades com a matemática, que vai desde as quatro operações básicas até o
uso das unidades de medidas, que é de grande importância para o curso, além do mal uso da calculadora relatado
pelos professores.
Verificando os conteúdose as disciplinas de Gastronomia, no qual os alunos sentiram mais dificuldade na
aprendizagem, percebemos com a fala deles que a ficha técnica, PEPS e UEPS, são os conteúdos mais abordados.
Utilizando as referências da ementa do curso de Gastronomia, fizemos um estudo bibliográfico (Quadro II), nas
disciplinas Elaboração e Engenharia de Cardápio e Gestão de Alimentos e Bebidas, para saber do que estamos se
tratando, quais conteúdos da Matemática são mais abordados e sua importância para esse curso.
 
Quadro II- Resultado da pesquisa bibliográfica nas disciplinas de Gastronomia.
Conteúdo/ disciplina mais
relatada por conter
Matemática

De que estamos nos tratando? Quais conteúdos Matemáticos
mais abordados?

 
 
FICHA TÉCNICA

É um conteúdo parte da disciplina
de Elaboração e Engenharia de
cardápios, sendo caracterizada por
um instrumento gerencial e de
apoio operacional, pelo qual se faz
levantamento dos custos, ordena as
etapas de preparação e montagem
dos pratos.

• Quatro operações
básicas

• percentagem
• unidade de medidas
• matemática financeira
• Regra de três simple
• Sistema de numeração

decimal

 
PEPS E UEPS
PEPS- PRIMEIRO
QUE ENTRA É 
PRIMEIRO QUE SAI
 
UEPS- ULTIMO QUE
ENTRA É O
PRIMEIRO QUE SAI

São métodos de Avaliação de
estoque, que visam a contabilidade
de Custos e controle dos produtos
armazenados, evitando-se assim
problemas relacionados ao
detalhamento e à apuração de itens.
que estão inclusos na disciplina
Gestão de alimentos e Bebidas.

• Regra de três simples
• As quatro operações

básicas
• Unidade de medidas
• Números Racionais
• Percentagem
• Sistema de numeração

decimal
• Uso da calculadora
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Percebemoscom o Quadro II, que a ficha técnica é um instrumento gerencial e de apoio operacional, pelo qual se faz o
levantamento dos custos, ordena as etapas de preparação e montagem dos pratos, ou seja, o gerenciamento geral dos
produtos do restaurante. Já o PEPS e UEPS, são métodos de Avaliação de estoque, que visam a contabilidade de
Custos e controle dos produtos armazenados, evitando-se assim problemas relacionados ao detalhamento e à apuração
de itens.
Com essa pesquisa bibliográfica, constatamos que tanto a ficha técnica quanto o PEPS e UEPS, utilizam de vários
conteúdos Matemáticos como:  as quatro operações básicas (soma, subtração, multiplicação e divisão), porcentagem,
unidade de medidas, matemática financeira, regra de três simples, assim como o de sistema de numeração decimal.
Além disso, é preciso ter um domínio da calculadora, para executar os diferentes tipos de cálculos usando os conteúdos
citados.
Na verdade, os conteúdos matemáticos abordados nesses instrumentos técnicos e no curso de Gastronomia são
saberes do ensino fundamental e médio, que o aluno ao entrar no ensino superior, deve ter uma base desses
conhecimentos, além de saber utilizar a calculadora.
Como possível solução das dificuldades encontradas pelos alunos de Gastronomia, questionamos sobre a inclusão de
uma disciplina  de Matemática mais específica. Todos os Docentes e  51,6% dos alunos entrevistados não apoiam essa
inclusão, alegaram que esses conhecimentosdeveriam ser aprendido anteriormente ao ensino superior, ou seja, no
ensino fundamental e médio, Já 37,2% dos discentes, demonstraram a favor da problemática, afirmando que deveria
haver disciplinas mais específicas, que trabalhassem a prática da matemática de forma mais duradoura, e além disso,
que os professores não perdessem tanto tempo fazendo revisões de cálculos básicos.
Se olharmos os componentes curriculares de outros cursos de tecnologia em Gastronomia, como: o Centro Universitário
Filadélfia Unifil (PR), verifica-se a importância que a Instituiçãodar a Ciências Exatas, colocando como disciplina
obrigatória no primeiro período do curso, Cálculo em Gastronomia, com carga horária de 30 horas, representando
1,72% da formação do discente. Diferentemente desse, a Grade Curricular do curso de tecnologia em Gastronomia da
Unit, não há nenhuma disciplina de Matemática básica, que favoreça o desenvolvimento dos outros conteúdos.
O currículo, mais que um conjunto de “competências que devem ser formadas”, constitui-se de experiências
significativa, nas quais se constrói o fazer-pedagógico, em um contexto sócio-histórico dado, que se organiza de
diversos modos para aproximar-se a intenção formativa do “modelo profissional” de cada agência formadora como
espaço de inovação pedagógica. (RAMALHO; NUÑÊS; GAUTHIER, 2004, p. 136).
 
Talvez, se houvesse uma reestruturação curricular, no intuito de trabalhar a Matemática da Gastronomia até mesmo
como uma disciplina optativa do curso, de forma mais específica, como pronunciado nas falas dos alunos do quadro I,
essa deficiência na Matemática nos ensinos anteriores poderia ser diminuída, e em contra partida, uma melhorano
aproveitamento do curso e na formação do futuro profissional gastrólogo.
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Trabalhar o olhar unilateral, com conteúdos específicos de uma disciplina sem traçarmos com outras, é não
compreender o mundo multicultural e profissional que vise a realidade e a unidade do conhecimento. Entretanto, quando
se desenvolve uma tarefa interdisciplinar, na qual uma disciplina envolva diferentes conteúdos de diferentes áreas do
conhecimento, a tarefa torna-se mais complexa e desafiadora, onde os docentes sentem a necessidade de conhecer a
totalidade e complexidadedo mundo que vivemos.
E nesta perspectiva múltipla, ampliarmos o nosso debate sobre essa pesquisa, onde o conhecimento interdisciplinar que
está presente nos diversos seguimentos da vida, passa a ser analisada de forma direcional, que no nosso caso a
Matemática utilizada no curso tecnólogo em Gastronomia. Dessa maneira, vale a pena verificar o quanto essas duas
são tão próximas, ao ponto de ser fundamental para o desenvolvimento da profissão.
A pesquisa de campo proporcionou observações significativas, que enriqueceram nossa visão a respeito da Matemática
no curso de Gastronomia. A princípio, a interdisciplinaridade que visa garantir a construção de um conhecimento
globalizante, que rompe os limites das disciplinas. Dessa forma, foi visto através do Quadro I, que os professores e
alunos de Gastronomia enxergam a Matemática como disciplina fundamental para o desenvolvimento das habilidades
do curso, pois está presente na teoria e na prática através de diversos conteúdos como: regra de três, fração,
proporção, unidades de medidas (g, Kg mg, ml), como também nas diversas disciplinas da Grade curricular de
Gastronomia, como: Elaboração e Engenharia de cardápios e Gestão de Alimentos e Bebidas.
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Sobre o aspectos dificuldades encontradas pelos alunos e professores da Gastronomia, foi constatado que mais de 60%
dos alunos desse cursosentem dificuldades com a Matemática, que vai desde as quatro operações básicasaté o uso
dos sistemas das unidades de medidas, que é de grande importância para o curso. Além disso, essa deficiência tem
refletido na prática dos professores em sala de aula, que passa tempos fazendo revisões de matemática do ensino
fundamental e médio.
Assim, parte do professor de Gastronomia refletir sobre sua prática integradora em sala de aula, se vai oferecer revisões
aos educandos que não trouxeram uma bagagem de conhecimento matemático do ensino fundamental e médio, ou se
vai torna-los como excluídos reprovando-os. Na verdade, pensamos que melhor que isso, é oferecer uma disciplina de
Matemática mais específica ao curso, já que a matemática básica nem está presente como disciplina optativa da
mesma.
 Como consequência desse processo, houve a necessidade de indagar os alunos e professores sobre a inclusão de
uma disciplina específica de Matemática, afim de melhorar o desenvolvimento da matemática nesse curso. Porém,
todos os docentes e 51,6% dos discentes entrevistados, não apoiam essa inclusão, pois alegaramque esse
conhecimento é pra ser aprendido anteriormente ao ensino superior. E de fato, com a análise bibliográfica dos
conteúdos matemáticos nas disciplinas Elaboração e Engenharia de Cardápios e Gestão de Alimentos e Bebidas, foi
constatado que se tratam de conteúdos do ensino fundamental e médio.
Contudo, é observadoque as maiores dificuldades na Matemática aplicada pelos alunos da Gastronomia, se pauta em
conhecimentos que deveriam vir do ensino fundamental e médio. Talvez, se os governos tivessem mais compromisso
com o educação básica de qualidade, esses alunos não teriam tantas dificuldades no ensino superior. Para suprir a
deficiência dos alunos, as Universidades e professores deverão primar pela utilização de práticas metodológicas e
estratégias de ensino, que possam diminuir as dificuldades da Matemática por esses sujeitos e contextualizar os
conteúdos, com uma prática interdisciplinar onde promova o desenvolvimento intelectual, auxiliando na reconstrução
dos conhecimentos prévios e no desenvolvimento dos futuros profissionais gastrológos.
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