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RESUMO: Diversos fatores dificultam o aprendizado na disciplina de Bioquímica durante a 

formação em saúde, como a necessidade de profunda abstração para a compreensão de 

determinados conceitos, a dificuldade no entendimento de mecanismos básicos e a 

complexidade dos eventos estudados. Nesse sentido, o ensino da Bioquímica correlacionando 

objetos de aprendizagem com o futuro profissional dos alunos torna esse processo mais 

instigante e dinâmico para os discentes. Este estudo apresenta um projeto de ensino 

desenvolvido com base em metodologias ativas e pressupondo o protagonismo discente, na 

forma de dois eixos: (1) apresentação de seminários fundamentados em casos clínicos 

relacionados com à bioquímica e (2) exibição de vídeo com conceitos relacionados ao cotidiano 

profissional e a aplicações clínicas de conteúdos abordados durante as aulas. Essas duas 

estratégias de ensino foram desenvolvidas com 75 alunos do primeiro ano dos cursos de 

Medicina e de Biomedicina. A partir disso, procedeu-se com a coleta de questionários (com 

escala likert de 5 pontos) previamente desenvolvidos no intuito de avaliar a opinião dos 

discentes em relação a três aspectos da abordagem de ensino proposta: (1) validade didática do 

método (VD), (2) aplicabilidade dos conhecimentos na prática clínica (PC) e (3) percepção da 

relação com as suas futuras realidades profissionais (RP). Os alunos atribuíam notas de 1 a 5 

para cada quesito, sendo tão maior a nota quanto maior fosse o seu grau de concordância. Os 

resultados obtidos pelas médias, desvios-padrão e erros-padrão (Ep) das notas concedidas 

demonstraram, em relação aos três aspectos, a aprovação dos métodos pela maior parte dos 

alunos. Seminário: VD = 4.60 ±0.54 Ep= 0.06; PC = 4.52±0.68 Ep= 0.07; RP = 4.49 ±0.64 Ep= 

0.07. Vídeo: VD = 4.62 ±0.62 Ep= 0.07; PC = 4.45 ±0.63 Ep= 0.07; RP = 4.40 ±0.65 Ep= 0.07. 

Esses dados sustentam a efetividade das metodologias utilizadas, o aproveitamento e a 

relevância para a formação profissional dos discentes, auxiliando no repensar da prática docente 

e no planejamento do ensino da disciplina. 
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Introdução 

 A bioquímica, ministrada para a grande maioria dos cursos da área da saúde, é uma 

disciplina fundamental que caracteriza a base do fundamento teórico para o entendimento de 

matérias mais específicas, como a farmacologia, a microbiologia, diversas disciplinas de clínica 

médica, disciplinas de análises laboratoriais, dentre muitas outras. Em seu fundamento, a 

bioquímica requer competências prévias básicas provenientes do ensino médio, dentre as quais 

podem ser destacadas as desenvolvidas em química (em especial, química orgânica e de 

reações) e em biologia (relacionadas à fisiologia do ser humano). 

 O desenvolvimento dos conceitos trazidos pela disciplina de bioquímica é, no entanto, 

muito complexo e difícil num primeiro momento. Isso se deve a diversos fatores, dentre os 

quais podemos citar como fundamentais:  

a) O baixo nível de conhecimento de conteúdos programáticos fundamentais do ensino 

médio, especialmente os provenientes das disciplinas de química e de biologia; 

b) A complexidade dos conceitos da própria disciplina de bioquímica, que, por serem 

intrincados por diversas minúcias e detalhes, podem ser bastante difíceis de serem 

assimilados; 

c) A impossibilidade de demonstração real ou em modelos de maior facilidade de 

assimilação dos conceitos desenvolvidos, dada a virtualidade de difícil modelagem em 

maiores escalas dos mesmos; 

d) A incapacidade, muitas vezes decorrente de falta de preparo docente, de estabelecer 

relações entre os conceitos desenvolvidos em aula e aplicações cotidianas profissionais 

dos mesmos, os quais podem ser extremamente cativantes e instigantes no processo de 

aprendizagem por parte dos alunos. 

 Frente a esses empecilhos, surgiu a proposta do desenvolvimento de um projeto que 

envolvesse a aplicação de conceitos fundamentais e de grande importância da disciplina de 

bioquímica dentro do universo de atuação profissional futura dos discentes de diversos cursos 

da área da saúde.  

 Nesse projeto, relatado abaixo, tivemos como principal objetivo encontrar temáticas que 

fossem ao mesmo tempo cativantes, instigantes e que apresentassem aplicações futuras para 

que os discentes cursantes da disciplina de bioquímica pudessem, ao mesmo tempo em que 

adquiriam conhecimentos práticos para sua prática profissional, se sentissem mais situados e 

tivessem maior facilidade de desenvolvimento dos estudos, incorporando assimilação de 

conceitos e entendimento da importância dessa disciplina fundamental na sua formação 

profissional. 

 



 Marco Teórico 

 A dificuldade apresentada por alunos no desenvolvimento do conhecimento da 

disciplina de bioquímica não é um fato recente ou pouco conhecido.  Diversos dados presentes 

na literatura corroboram para a constatação dessa realidade particularmente precária no ensino 

e no aprendizado dessa disciplina.  

 Conforme descrito por Beckhauser e seus colaboradores (2015), em estudo avaliativo 

com estudantes do curso de medicina, 92,3% dos participantes entrevistados admitem ter 

dificuldades para o entendimento da disciplina. Outro problema referente ao aprendizado da 

bioquímica reside na incapacidade de incorporação (seja por parte da atuação docente, seja por 

desconhecimento do próprio público discente) do conceito relacionado com a verdadeira 

importância da disciplina de bioquímica no cotidiano profissional futuro dos estudantes: 

segundo Oliveira e seus colaboradores (2010), em um estudo realizado com estudantes dos 

cursos de fisioterapia e de odontologia, os discentes referem que entendem a importância da 

bioquímica para a sua carreira, mas não são capazes de definir de que forma esses 

conhecimentos serão implementados de maneira clara em seus cotidianos profissionais. 

 Outro problema frequente referente ao ensino da disciplina reside na complexidade e na 

dificuldade de construção de modelos mais facilmente assimiláveis pelo público discente: 

conforme descrito por Vargas (2001), as disciplinas de bioquímica tradicionalmente 

apresentadas, apesar de coerentes e organizadas, normalmente são definidas pelos estudantes 

como estruturas químicas e reações, dificilmente assimiladas e desintegradas de sua prática 

profissional. O mesmo autor ainda ressalta que a motivação surge no momento em que os 

estudantes passam a integrar o conteúdo de bioquímica com sua realidade profissional.  

 De forma exponencial, a ausência do estabelecimento de correlações sólidas entre 

conteúdos do ciclo básico do ensino superior e as aplicações desses conceitos na prática 

profissional desencadeiam uma espiral de desinteresse que, além de desmotivar o discente 

durante o processo de aprendizado, pode ter consequências ainda mais expressivas e negativas, 

como a desistência do seguimento do curso superior.  

Conforme descrito por Yasbeck e seus colaboradores (2000), durante o processo de 

aproximação de disciplinas das áreas clínicas ou cirúrgicas em currículos do curso de Medicina, 

a experiência dos discentes cursa com a sensação de distanciamento das disciplinas básicas 

fundamentais para a compreensão  desses conhecimentos, o que torna necessária a revisão de 

várias temáticas já abordadas, sendo esse processo taxado como repetitivo e gerador de 

desinteresse nos estudantes. Além disso, o mesmo autor descreve que esse desinteresse, 

reforçado pelo longo período de tempo existente entre as disciplinas práticas e as disciplinas 



teóricas, é causa direta de desistência do curso por muitos alunos que nem mesmo tiveram a 

oportunidade de visualizar adequadamente a profissão que almejavam.  

 A partir  dessa perspectiva, surgiu o delineamento e a implementação do projeto 

intitulado "Bioquímica: proposta de abordagens vinculadas ao cotidiano profissional", cujo 

cerne é a exposição de conteúdos desenvolvidos na disciplina de bioquímica de uma forma que 

os mesmos sejam atrelados ao desenvolvimento e às rotinas profissionais às quais os discentes 

de cursos da área da saúde estarão sujeitos, tanto durante a sua formação prática no decorrer do 

curso, como no momento de suas práticas laborais. 

 Para isso, um conceito fundamental do projeto é o que toma como pressuposto teórico 

o uso das metodologias ativas de ensino (Berbel, 2011).  Esse pressuposto defende que o 

processo de ensino precisa promover estratégias de aprendizagem diferenciadas que favoreçam 

a participação ativa e o protagonismo do aluno para a conquista de níveis complexos de 

pensamento e de comprometimento em suas ações. Essas metodologias vão   proporcionar, por 

sua vez, uma sala de aula e o ensino mais interativos, cativantes, instigantes e motivadores para 

os alunos, além de facilitar processos de compreensão e de concentração durante o 

desenvolvimento das atividades curriculares. 

 Existem várias possibilidades de desenvolvimento de estratégias de ensino ativas na sala 

de aula. Autoras como Anastasiou e Alves (2007) exploraram e documentaram alguns dos seus 

usos no ensino superior, a partir de anos de experiência docente e de formação de professores 

neste nível de ensino. Para este projeto, as estratégias de ensino as quais utilizamos e 

descrevemos detalhadamente a seguir foram a apresentação de seminários e o uso de vídeo 

envolvendo temáticas da prática profissional. 

 

 Metodologia 

 Conforme descrito previamente, as estratégias de ensino das quais lançamos mão para 

o processo de aprendizado foram as seguintes: a realização de seminários envolvendo temáticas 

relacionadas à prática profissional e a exibição de um vídeo sobre aspectos gerais de um tema 

relevante no cotidiano de profissionais da saúde. 

 O vídeo exibido tinha como título "Quimioterapia no Tratamento do Câncer" e foi feito 

em um formato de sobreposição de ilustrações feitas à mão trazendo conceitos relacionados ao 

tema da quimioterapia na terapêutica do câncer, bem como suas correlações com conceitos 

desenvolvidos pela disciplina de bioquímica. 

Todos as ilustrações apresentadas durante o vídeo foram feitas à mão. Juntamente com 

as imagens apresentadas em sequência, uma narração de fundo seguia trazendo fundamentos 

teóricos e explanando conceitos que eram apresentados, primeiro, porque o entendimento dos 



mesmos somente com leitura e com a apresentação das imagens seria demasiadamente difícil e 

entediante e, segundo, porque a complexidade de diversos pontos retratados necessitavam de 

uma combinação de duas abordagens de explicação para serem satisfatoriamente assimilados. 

 

 

 Além da exibição do vídeo, outra estratégia de ensino empregada foi a apresentação de 

seminários envolvendo conteúdos desenvolvidos durante as aulas de bioquímica e assuntos 

relacionados com a atuação profissional futura dos discentes. Esses seminários eram baseados 

em diferentes modelos: 

a) Apresentação de uma doença específica e suas correlações com a disciplina de 

bioquímica; 

b) Apresentação de aplicações da bioquímica através de exames laboratoriais; 

c) Discussão acerca dos aspectos bioquímicos relacionados a algum componente 

fisiológico do organismo (como complexos enzimáticos); 

d) Apresentação e discussão de casos clínicos, dentre outros. 

 A coleta das impressões dos alunos em relação às ferramentas de ensino aplicadas foi 

feita através de questionários que foram distribuídos ao final da aula em que ocorreu a 

apresentação de um seminário e do vídeo previamente citado. O seminário desenvolvido com 

a turma nessa ocasião foi intitulado "Câncer - Metabolismo e Sinalização Celular", de forma 

que esse apresentava correlação temática com o vídeo exibido na mesma ocasião.  

Figura 1: Exemplo de imagens apresentadas durante o vídeo intitulado "Quimioterapia no Tratamento 

do Câncer", exemplificando a dinâmica celular de tumores malignos e o funcionamento biológico de 

quimioterápicos radioativos. 



 Cabe ressaltar, embora a coleta de dados referente à impressão dos alunos tenha sido 

feita no momento de exposição conjunta do vídeo e do seminário citados acima, outros 

seminários foram apresentados em ocasiões diferentes, envolvendo diversas temáticas. Alguns 

exemplos podem ser vistos na figura 2. 

 

 

 Os questionários respondidos pelos alunos foram estruturados como escala psicométrica 

de likert variando de 1 a 5 pontos, sendo "1" considerado "nenhum" e "5" considerado 

"extremamente válido". Todos os questionários eram respondidos respeitando-se o anonimato 

do discente. A participação da atividade era facultativa, da mesma forma que a resposta aos 

questionários.  

 A atividade e a aplicação do questionário foram feitas com estudantes do primeiro 

semestre dos cursos de medicina e biomedicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde 

de Porto Alegre. 

 Além da atividade desenvolvida, os estudantes tiveram aulas convencionais abordando 

os conteúdos envolvidos na atividade, de forma que esses foram abarcados tanto no modelo 

tradicional, como no modelo de estratégias alternativas de ensino. O questionário e todas os 

parâmetros avaliados por ele podem ser vistos na figura 3. 

Figura 2: Exemplos de seminários desenvolvidos paralelamente às aulas da disciplina de bioquímica. 



 

 

 Resultados 

 O vídeo e o seminário avaliado foram apresentados para um total de 75 alunos do 

primeiro semestre dos cursos de medicina e de biomedicina. Conforme exposto no questionário 

previamente apresentado, os parâmetros avaliados, tanto para o seminário como para o vídeo, 

foram:  

a) Validade didática do método empregado (VD); 

b) Contribuição para aquisição de conhecimentos relevantes para a prática clínica (PC); 

Figura 3: Questionário de formatação likert para avaliação de diferentes aspectos relacionados com a 

experiência de ensino com abordagem alternativa. 



c) Entendimento de mecanismos bioquímicos relacionados com a realidade profissional 

(RP). 

Em relação ao seminário apresentado, as médias e desvios padrão, bem como erro 

padrão, para cada parâmetro são apresentados na tabela 1. No gráfico 1, podem ser vistas 

as distribuições das notas dadas pelos discentes para cada parâmetro avaliado. 

Tabela 1: Resultados obtidos para a apresentação do seminário. 

Variável Média Desvio Padrão Erro Padrão 

VD 4.60 0.54 0.06 

PC 4.52 0.68 0.07 

RP 4.49 0.64 0.07 

 

 

 

 

 Em relação ao vídeo, da mesma forma, as médias e desvios padrão, bem como erro 

padrão, para cada parâmetro são apresentados na tabela 2. No gráfico 2, podem ser vistas as 

distribuições das notas dadas pelos discentes para cada parâmetro avaliado. 

 

 

 



Tabela 2: Resultados obtidos para a apresentação do vídeo. 

Variável Média Desvio Padrão Erro Padrão 

VD 4.62 0.62 0.07 

PC 4.45 0.63 0.07 

RP 4.40 0.65 0.07 

 

 

 Esses resultados demonstram uma parcela significativa de aprovação por parte dos 

discentes para a aplicação das estratégias de ensino alternativas na apresentação de conceitos 

da disciplina de bioquímica. Essa percepção não se restringe somente ao âmbito da validade 

didática, mas também se relaciona com a possibilidade de utilização dos conhecimentos 

adquiridos na prática profissional. 

 

 Considerações Finais 

 Não é recente o conhecimento de que metodologias ativas de ensino são necessárias 

para um melhor aproveitamento por parte dos discentes do seu percurso na universidade. .  

 Conforme discutido por Felder e seus colaboradores (1988), cada aluno possui 

características como indivíduo, e essas refletem em diferentes formas de aprendizado por parte 

de cada discente. Nesse sentido, é imprescindível que as ferramentas e as estratégias de ensino 

utilizadas no processo de construção de conhecimento sejam de variabilidade considerável no 



que concerne a diferentes formas de compreensão e assimilação do conhecimento, a fim de 

satisfazer os alunos de uma forma abrangente e geral durante o processo de aprendizado. 

 Neste trabalho, trouxemos o relato da aplicação de duas metodologias alternativas de 

ensino: vídeo e seminário temáticos. Ainda que essas duas possibilidades metodológicas já 

sirvam como ampliadores de espectro para alcançar diferentes alunos e suas formas individuais 

de aprendizado, urge que haja um constante fluxo de informações e comunicação entre os 

discentes e os docentes, não somente na disciplina de bioquímica, mas para outras áreas da 

formação. Isso é fundamental para que se tenha a maior efetividade possível no que diz respeito 

à validade de métodos didáticos empregados, o conhecimento de individualidades em turmas e 

a formulação de estratégias que possam abarcar o maior número de discentes de forma a 

melhorar o processo de aprendizado que, por fim, tornará toda a experiência acadêmica  mais 

positiva e proveitosa para todos os envolvidos  nesse processo. 

 A experiência de utilização destas metodologias de ensino e o feedback fornecido pelos 

alunos proporcionaram o replanejamento do seu uso em outras turmas e cursos da área da saúde. 

A abordagem utilizada foi muito proveitosa e tanto professor regente como alunos identificaram 

suas vantagens e desafios.  
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