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Resumo

A mídia vem conquistando cada vez mais seu lugar no processo de aprendizagem sendo utilizada
como suporte na sala de aula, e vem tornando esse processo de aprendizagem mais prazeroso e
atrativo. Esse trabalho apresenta uma parte dos resultados de um projeto de pesquisa, que trabalha
intervenções didáticas utilizando recursos tecnológicos. O objetivo do trabalho é demonstrar o impacto
da utilização de recursos midiáticos na educação. O trabalho foi desenvolvido em uma turma de
Licenciatura em biologia, utilizando o filme Decisões Extremas, como motivador do estudo do
metabolismo dos carboidratos. Os resultados demonstram que a utilização do recurso, possibilitou
incremento de aprendizagem e que o uso das tecnologias na educação está se consolidando de fato
na sociedade como uma ferramenta pedagógica importante.

Palavras-chave: Tecnologias. Mídias. Aprendizagem. Bioquímica.

CINEMA: USING THE MOVIE EXTREME DECISIONS ON THE LEARNING OF CARBOHYDRATE
METABOLISM.

The rising influence of the media in the learning process being used as a strategy in the classroom and
became this learning process more enjoyable and attractive. This study shows preliminary results of a
research project that uses didactic interventions through technological resources. The aim of this
intervention is to demonstrate the impact of the use of media resources in education. The study was
developed in a Degree in Licenciate Biology, in a Biochemistry class, using the film: Extreme
Decisions as motivational approach to learn the metabolism of carbohydrates. Therefore, the results
demonstrated that the use of this resource improved the learning. Furthermore, the use of
technologies in education is consolidating as an important pedagogical tool to support teaching and
learning process.

Keywords: Technologies. Media. Learning. Biochemistry.

LE CINEMA DANS L&39;APPRENTISSAGE DE BIOCHIMIE

Les médias gagnent de plus en plus leur place dans le processus d&39;apprentissage. Utilisés comme
support en classe, les médias ont rendu ce processus plus agréable et attrayant. Cet article présente
les premiers résultas d&39;un projet de recherche développé sur l&39;usage des ressources
tecnologiques en contexte didactique. L&39;objectif plus large du projet c&39;est montrer l&39;effet de
l&39;usage de la tecnologie dans ce genre de contexte. Comme partie de ce premier travail, on a
utilisé le film "Extreme Decisions" pour encourager l&39;étude du métabolisme des glucides dans une
classe de licence en biologie. Les résultats montrent que l&39;usage du film a permit un ajout
considérable dans l&39;apprentisage. Cette constatation nous ammène à assurer que l&39;usage des
tecnologies en contexte didactique est un remarcable outil pédagogique dans la societé de nous jours.

Mots-clés: Tecnologie. Médias. Apprentissage. Biochimie.

Introdução

Dificuldades no processo de aprendizagem em Bioquímica

A Bioquímica é uma das disciplinas básicas mais presentes na grade curricular dos diversos cursos
da área da saúde e das ciências da natureza. Contudo, a literatura aponta para uma grande
dificuldade dos alunos de graduação frente ao aprendizado desta disciplina (ANDRADE et al., 2017).

A Bioquímica, em suas bases, envolve um conjunto de conceitos voltados em parte para a
organização molecular da célula e em parte para os processos metabólicos envolvidos na
transformação, interconversão e armazenamento de moléculas, além da biossíntese de Adenosina
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Trifosfato (ATP). O caráter microscópico das estruturas estudadas nos conteúdos da disciplina torna a
abordagem de ensino muitas vezes abstrata, dificultando o processo de aprendizagem. O grupo de
pesquisa, que produziu esse trabalho, constatou em outras pesquisas que o ensino-aprendizagem de
conceitos abstratos e complexos em Ciências e Biologia, especialmente em uma perspectiva
articulada e não linear é pouco contemplado pela aplicação isolada de teorias da aprendizagem, que
não apontam alternativas metodológicas que permitam superar os impasses identificados na
aprendizagem desses conceitos (BRAYNER-LOPES, 2015; SOUZA, 2015; MACÊDO, 2014).

Em algumas áreas disciplinares, em particular as que envolvem conhecimentos microscópicos e
moleculares, a exemplo da Bioquímica, da Genética e da Biologia Celular, as dificuldades são
inúmeras. Frequentemente, os docentes universitários trazem a influência de um percurso profissional
stricto sensu focado na linearidade de suas áreas específicas e do ensino tradicional, numa
perspectiva curricular ainda voltada ao enciclopedismo e à memorização. Essa perspectiva entra em
contradição com a necessária realidade do egresso dos cursos de licenciatura especialmente
(COUTO et al., 2016).

Para trabalhar as muitas dificuldades no ensino de ciências, especialmente dessas disciplinas, os
professores são estimulados a irem de encontro ao formalismo da disciplina, a adequar sempre que
possível o conteúdo abordado ao cotidiano do aluno e a dialogar com disciplinas que apresentem
conceitos em comum. Também é fundamental a busca de materiais alternativos que possam ser
utilizados em sala de aula para auxiliar no processo de ensino aprendizagem (SANTOS; AQUINO,
2011).

O trabalho desenvolvido por Jofili et al. (2010), envolvendo o conceito visto na disciplina de
bioquímica – glicólise- junto a licenciandos em Ciências Biológicas, destaca a existência de lacunas
conceituais envolvendo os conteúdos necessários à compreensão do conceito trabalhado, a exemplo
de funções orgânicas, reações químicas, ligações químicas e o próprio metabolismo celular que
envolve as transformações energéticas e a interconversão molecular. Seriam, entretanto, verdadeiras
lacunas conceituais Ou se trata da dificuldade de articular questões abstratas, envolvendo o universo
microscópico (célula e molécula) e o funcionamento macroscópico (fisiologia) Se este olhar é focado
nas dificuldades da aprendizagem, não se deve desconsiderar a outra face do fenômeno – o processo
de ensino e como este docente percebe e reage frente a tal realidade.

Segundo Jofili, Sá e Carneiro-Leão (2010) a compreensão dos processos que levam a formação de
conceitos em bioquímica está relacionada aos mecanismos que o indivíduo é capaz de desenvolver
diante de uma situação que exija o exercício de um trabalho mental para compreende-la. Significa
ainda, entender quais são as possíveis relações estabelecidas, numa dinâmica capaz de favorecer,
de forma efetiva, a aprendizagem.

Neste sentido, acreditamos que trabalhos como esse podem estimular o modo de olhar da ciência, no
âmbito da educação, e estimular a utilização de recursos didáticos alternativos, que se aproxime da
realidade do estudante contemporâneo, sobretudo, no âmbito da tecnológica e de comunicação.

As tecnologias como instrumento de suporte na aprendizagem

Nos últimos anos o mundo tem-se modificado de forma muito acelerada e, quando falamos em
transformação, devemos considerar diversas questões, como o clima, as pessoas, o trabalho, a
educação, as novas invenções, a tecnologia etc. Esta última, associada à educação, é um elemento
primordial nesse novo paradigma que estamos vivenciando (VALENÇA et al., 2016).

De acordo com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) os recursos digitais são
arquivos utilizados como ferramentas pedagógicas que podem ser aplicados no processo
ensino-aprendizagem e, como tal, utilizam produtos ou serviços para promover a aprendizagem.
Nessa acepção, podemos elucidar os recursos digitais como: imagens, vídeos, jogos, animações,
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arquivos de áudio, ebooks, aplicativos móveis, dentre outros. Ainda conforme a UTFRP esses
recursos podem ser divididos por grupos, como: imagens, áudios, textos e aplicativos. Esses grupos
podem se dividir também em subgrupos, vejamos:

• As imagens podem ser estáticas ou dinâmicas, sendo as estáticas fotos ou ilustrações e, as
dinâmicas, vídeos ou animações. Essas podem auxiliar a ação pedagógica, ajudando a
relacionar os fatos com o mundo real, uma vez que nesta categoria estão as cores e os
movimentos, e não apenas o texto escrito, despertando assim, a curiosidade dos aprendizes e
possibilitando um ensino mais lúdico e dinâmico;

• Os áudios são artefatos tecnológicos pertencentes ao domínio de sistemas de som. Podem ser
gravações de voz, músicas, toques, podcasts, etc. Cada vez mais professores procuram novos
recursos para incrementar as aulas e atrair a atenção dos estudantes. Uma opção que está
sendo cada vez mais difundida no âmbito educacional é o uso de ferramentas de áudio, que
estimulam o estudante de diferentes maneiras, agregando valor à informação, oportunizando
assim maior afinidade com o receptor;

• Os textos representam conteúdos escritos em formato digital, normalmente apresentado na
forma de abstrações de documentos;

• Os aplicativos podem ser divididos em dois tipos: softwares aplicativos que são “aqueles que
não foram desenvolvidos com fins educativos, mas que podem ser utilizados para tal” como, por
exemplo, base de dados, planilhas eletrônicas, dentre outros; e softwares educativos que são
“desenvolvidos especialmente para construir o conhecimento relativo a um conteúdo didático”
(JUCÁ, 2006, p. 24), por exemplo, um jogo educativo, idiomas, dentre outros.

Podemos considerar que os recursos digitais fornecem aos tutores um grande acervo de opções
metodológicas, de possibilidades de organizar sua comunicação com os alunos, introduzir um tema,
trabalhar com alunos presencial e virtualmente e avaliá-los. Quando o tutor consegue integrar as
tecnologias e dominar várias formas de comunicação, seu trabalho adquire mais qualidade e a
aplicação desses recursos faz com que o ensino acompanhe a linguagem dos novos tempos
(RICHARD, 2012).

Nesse sentido, um recurso que não é novo, mas que ainda não é explorado como poderia é o cinema.
Não há quem resista ao cinema, seu uso em sala de aula insere-se no campo das chamadas
mídias-educação, ligadas às tecnologias de informação. Diferentemente das outras mídias (áudio,
vídeo, internet), o cinema permite um envolvimento do espectador com o filme a que assiste,
relacionando situações e experiências vividas. Serve também como exercício para o docente, pois
permite a criação de um olhar crítico, que é derivado da observação dos aspectos históricos,
sociológicos, perfis psicológicos e visão de ciência apresentados nos filmes. Essa criticidade pode ser
utilizada para ilustrar e auxiliar na conceituação das aulas de Ciências e de Química (NAPOLITANO,
2006). E óbvio isso se amplia para outras disciplinas, como a bioquímica.

Mesmo com todas as vantagens, ainda existe uma resistência dos professores em adotar o cinema
como ferramenta para o ensino dessas disciplinas. Muitos justificam a não utilização desse recurso
por gosto pessoal, outros afirmam que não receberam formação para tal, e a afirmação mais
recorrente é a de não conseguir fazer relações entre os filmes disponíveis e o conteúdo científico
requerido pelo currículo. Porém, propostas pedagógicas interdisciplinares e que utilizem o cinema
configuram-se como alternativas para o desafio, citado por Cunha e Giordan (2009), que é tornar o
aluno crítico e exigente, com uma postura fundamentada e capaz de estabelecer relações entre o que
está sendo veiculado pela mídia e o conteúdo discutido em sala de aula.

O filme utilizado neste trabalho, além de versar diretamente sobre o conteúdo de interesse do estudo,
discute outros aspectos importantes para ser debatido numa sala de aula de graduação, como
pesquisa científica de base e interesses da indústria para determinados tipos de pesquisas e a falta
de interesse para outras, como por exemplo, doenças raríssimas.
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Para Marcelino-Jr. et al. (2004), o uso do vídeo em sala de aula pode ter um impacto inicial maior que
um livro ou uma aula expositiva por permitir a associação da atividade escolar a um conceito de
entretenimento, e que, quando utilizado de forma correta exerce função motivadora, informativa,
conceitual, investigadora, lúdica, metalinguística e atitudinal.

Algumas ferramentas podem e devem ser usadas no sentido de efetivar o ensino voltado para a
interdisciplinaridade, na presente pesquisa, foram escolhidos além da mídia televisiva, o PodCast, que
é uma ferramenta usada e classificada como um recurso de mobile learning (m-learning). Surgido em
2004, o termo PodCast é a junção das palavras IPod e broadcast (transmissão via rádio). O termo
refere-se a uma maneira de transmissão de arquivos em áudio de vários formatos; a ferramenta tem
muitos usuários e funciona como uma rede social, em que se compartilham arquivos de áudio, de
maneira que o utilizador possa compartilhar e ouvir discussões de vários temas seja política,
educação, economia e ciências.

Vale ressaltar que outra vantagem deste método é a facilidade no acesso, o aluno pode selecionar o
tema de seu interesse e ouvir em qualquer lugar, no carro, no ônibus, no trabalho (SARAIVA et al.,
2016). Os dispositivos móveis estão cada vez mais presentes e sofisticados, e seu potencial para uso
na educação é descrito como um “novo paradigma” (LEUNG; CHAN, 2003). O que se sabe é que o
m-learning é considerado um paradigma educativo e está envolto em uma série de possibilidades de
aplicações que estão emergindo perante as mudanças necessárias ao processo evolutivo da melhoria
da qualidade da educação.

O rápido desenvolvimento para a implantação de tecnologia móvel no âmbito escolar oferece aos
alunos novas oportunidades para aumentar o engajamento, a motivação e a aprendizagem (AHMED;
PARSONS, 2013). O que se pretende com o uso dos dispositivos móveis no contexto educacional é
educar os indivíduos não apenas para pesquisar e utilizar uma variedade de informações, mas
também para criar novos elementos valiosos que possam ser usados para solução de problemas que
estejam ligados à vida social desses indivíduos (JAMEE; WONGYU, 2013), e, nesta perspectiva, o
uso desse dispositivo tem muito a ser explorado.

Investigar a partir do uso de mídias pode ser, pedagogicamente, um caminho interessante tanto como
ferramenta para o professor, quanto para que o aluno perceba a construção dinâmica e aberta da
ciência (NICARETTA; BUENO, 2011). As tecnologias também ajudam a desenvolver habilidades,
espaço-temporais, sinestésicas, criadoras. Mas o professor é fundamental para adequar cada
habilidade a um determinado momento histórico e a cada situação de aprendizagem (MORAN, 2007).

Estas “novas” ferramentas demandam que o professor insira na sua prática a integração entre a sua
realidade local, o acesso à tecnologia e o uso pedagógico das mídias. Considerar estas realidades
possibilita ao professor entender e ter uma breve noção sobre que mídias estes alunos têm e/ou
tiveram acesso considerando a importância de se trabalhar com ferramentas mais conhecidas e
iniciando uma aproximação com mídias que podem vir a ser consideradas novas para determinado
grupo (NICARETTA; BUENO, 2011).

Situações de ensino que ampliem as relações com a natureza da ciência favorecem uma
aproximação com a cultura científica, em suas diferentes manifestações, como, por exemplo, suas
práticas, seus valores, sua linguagem, seus objetos, seus produtos, etc. (CARVALHO, 2007;
TAVARES et al., 2010; TONIDANDEL, 2008). São motivações como essas que levam professores,
educadores e pesquisadores a buscarem e valorizarem atividades práticas, atividades experimentais
e atividades investigativas. Corroborando com Morin (2003), quando diz que a educação deve
promover a “inteligência geral” apta a referir-se ao complexo, ao contexto, de modo multidimensional
e dentro da concepção global.

Nesse sentido, os métodos de ensino na era da tecnologia tiram o professor do papel do especialista
e o coloca como um facilitador, fazendo com que a aluno saia do seu lugar de um receptor passivo e
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se torne um colaborador ativo no processo. A ênfase educacional também muda de memorização de
fatos para o pensamento crítico das questões postas e a avaliação passa muito mais pela
interpretação do que pela memorização de dados e fatos, pois o ensino é baseado na interação e o
acesso ao conhecimento agora é sem limites graças as tecnologias disponíveis, o que antes era
bastante limitado ao conteúdo visto pelo professor em sala.

Filme: Decisões extremas

O filme decisões extremas é baseado no livro The Cure: How a Father Raised $100 Million- And
Bucked the Medical Establishment – in a Quest to Save His Children. O longa metragem narra o
drama de John (Brender Fraser) e Aillem Crowley (Keri Russell) um casal que tem dois filhos que
sofrem de uma doença congênita, chamada doença de Pompe (DP). E apresenta-se como um
excelente material didático para trabalhar temas na disciplina de bioquímica, por apresentar uma
situação problema que desarmoniza o metabolismo dos carboidratos dos pacientes.

Este filme é baseado em fatos reais, onde os pais de duas crianças acometidas pela doença, lutam
até o fim na tentativa de desenvolver um medicamento que retarde os sinais e sintomas da doença.
Enfrentando a opinião médica, o ego de pesquisadores e os desafios para enfrentar os interesses das
grandes indústrias farmacêuticas, eles demonstram força, coragem e foco.

A doença relatada no filme, doença de Pompe, também conhecida como doença de depósito de
glicogênio tipo II, glicogenose tipo IIa ou deficiência do ácido maltase, é uma doença autossômica
recessiva caracterizada pelo depósito lisossomal de glicogênio causada pela deficiência da enzima
alfa-glicosidase ácida (FORSHA et al., 2011; PEREIRA et al., 2008). Esta enzima participa no
processo de degradação do glicogênio em glicose dentro das fibras musculares, sendo que mutações
variadas no gene da GAA induzem a diferentes graus da deficiência da enzima, podendo levar a
deficiência parcial ou completa. O acúmulo de glicogênio lisossômico pode ocorrer em diferentes
tecidos, sendo as células da musculatura lisa, esquelética e cardíaca as mais afetadas (SAVEGNAGO
et al., 2012).

Além de ter como tema central uma doença cuja causa é uma falha metabólica, foco da disciplina
bioquímica, o filme trata outras questões importantes para o meio acadêmico, como: financiamento
limitado para pesquisas científicas, falta de interesse em pesquisas com doenças consideradas raras,
questões éticas dentro de pesquisa e ego de cientistas e pesquisadores das mais diversas áreas,
além disso, coloca situações humanas importantes de ser trabalhadas com os alunos, como empatia
e solidariedade.

Portanto, nota-se que o filme fomenta alguns questionamentos em relação à pesquisa acadêmicas,
mostra que existem contradições e inversões de valores questões marcantes na contemporaneidade.
Apesar de versar sobre tratamento de doença, ciência e pesquisa científica, o filme foi muito bem
aceito pelos estudantes, sobretudo por apresentar os toques dos fatos reais, além de ter um toque de
humor ácido.

Neste trabalho, apresentamos um estudo realizado com licenciandos do segundo período do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas, na disciplina de Bioquímica, cuja perspectiva é demonstrar o
impacto da utilização de recursos midiáticos no estudo do metabolismo dos carboidratos. Para tal
utilizou como proposta metodológica a utilização do recurso de mídia (filme), e produção de uma
biblioteca virtual através de gravações de podcasts.

METODOLOGIA

O objetivo desse trabalho foi apresentar aos estudantes a temática metabolismo dos carboidratos a
partir de um caso verídico apresentado no filme decisões extremas, que culminaria na produção de
textos e de podcasts como forma de avaliação da aprendizagem.
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Os alunos assistiram ao filme por completo, pois toda a trama se passa tendo como tema central o
caso de uma doença causada por falha no metabolismo dos carboidratos, ou seja, o caso não era um
detalhe no filme era a história central do filme. E a intencionalidade final foi estudar o conteúdo
metabolismo dos carboidratos a partir da temática doenças metabólicas. Neste caso, a doença de
Pompe, permitindo que os estudantes compreendessem o processo metabólico como um processo
dinâmico, passível de mudanças e não possível de ser simplesmente um conteúdo onde se decora
dados, nomes de moléculas e vias metabólicas.

A aplicação desta estratégia didática foi realizada na disciplina bioquímica, ministrada para o segundo
período do Curso de licenciatura em educação física da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Sendo o grupo formado por 40 participantes. Utilizou-se de cinco momentos para a realização deste
trabalho, listados abaixo:

1º Momento: Apresentação da sequência de atividades, objetivou explicar a intencionalidade da
intervenção, os critérios que seriam avaliados, e os objetivos de cada momento.

2º Momento: Exibição do filme, objetivou expor uma situação prática onde envolvesse um
caso-problema que utilizasse como conteúdo científico o metabolismo dos carboidratos.

3º Momento: Aula expositiva dialogada baseada no caso do filme, onde objetivou construir conceitos
básicos da bioquímica sobre o conteúdo central do trabalho: vias metabólicas do metabolismo dos
carboidratos, enzimas envolvidas e regulação das vias.

4º Momento: Produção Textual, objetivou trabalhar com os alunos a concatenação de ideias, a
argumentação científica acerca da problemática do filme e utilizar a escrita para responder ao
questionamento, onde eles treinam o pensamento científico e a organização das ideias.

5º Momento: Gravação dos Podcasts, essa atividade além de ter o objetivo de gravar um breve
“relato” sobre o filme e relacionar com o conteúdo de bioquímica, objetiva também treinar o aluno de
licenciatura para trabalhar com recursos de aprendizagens movéis (mobile learning), para que ele
desenvolva metodologias ativas com recursos atuais no processo de aprendizagem em suas futuras
salas de aula. Além disso, a turma iniciou uma biblioteca virtual com o material produzido por eles
mesmos.

Para orientar o trabalho dos estudantes, foi lançada a seguinte questão norteadora:

O metabolismo dos carboidratos é constituído por várias vias metabólicas, e problemas em uma
determinada via, reflete condições sérias de saúde. A partir da problemática apresentada pelo filme
Decisões extremas, demonstre as relações que existem entre o problema em destaque, e as demais
vias e qual o reflexo disso para o funcionamento das células musculares em especial

Os critérios definidos neste trabalho para avaliar a aprendizagem na produção textual foi foram:

1. Critério 1: Conceitos bioquímicos identificados e muito bem discutidos. Consegue articular a
problemática apresentada no filme com os conteúdos necessários para a compreensão de
metabolismo dos carboidratos. Argumentação bem desenvolvida.

2. Critério 2: Conceitos bioquímicos identificados e discutidos de forma razoável. Consegue
articular a problemática apresentada no filme com os conteúdos necessários para a
compreensão de metabolismo dos carboidratos de forma parcial, e com lacunas conceituais.
Argumentação desenvolvida parcialmente.

3. Critério 3: Conceitos bioquímicos com erros conceituais e grandes lacunas conceituais
identificadas. Não consegue articular a problemática apresentada no filme com os conteúdos
necessários para a compreensão de metabolismo dos carboidratos. Argumentação não
desenvolvida.
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Estratégias didáticas utilizadas:

• Filme: filmes são um excelente recurso para auxiliar na problematização das aulas, pois é uma
ferramenta que faz parte da vida do aluno como entretenimento e permite ao professor
relacionar a linguagem cotidiana com a linguagem científica que é construída, entre outras
coisas, com o conhecimento bioquímico. O filme utilizado neste trabalho, Decisões Extremas,
trata-se de um drama, com duração de 1hora e 46 minutos, e foi apresentado no horário de aula
da disciplina.

• Aulas expositiva dialogada: Aulas que ocorrem a partir de questionamentos elaborados pelo
professor, que motivam os alunos a explanarem oralmente suas conclusões sobre o tema em
questão. A mesma corresponde a uma abordagem direcionada para a formação de ideias e de
conceitos firmados em perguntas, respostas, seguidas de mais perguntas, onde eles
desenvolvem os seus próprios conceitos, não precisando assim memorizar conceitos prontos.
Essas aulas sobre o tema em questão no trabalho ocorreram em dois momentos de 2
horas/aula cada, durante a disciplina.

• Produção textual: Atividades ligadas à produção de textos podem ser colocadas em prática de
diversas maneiras. Isso varia de acordo com o conteúdo estudado e a disponibilidade de
recursos materiais. O texto produzido pelos alunos neste trabalho foi uma criação de narrativas
acerca do tema do filme, e foi pedido que houvesse a inclusão de algumas informações sobre o
conteúdo de bioquímica que incrementasse a narrativa.

• Podcast: Neste trabalho os alunos utilizaram este recurso, através do aplicativo soundcloud,
para gravar uma fala sobre o questionamento levantado sobre a problemática em questão.
Foram gravados em grupos, denominados: G1, G2, G3, G4 e G5. Cada grupo utilizou um
aparelho de smartphone, em seguida eles depositavam na biblioteca virtual da turma, que se
encontra no grupo fechado da rede social Facebook, bem como no soundcloud, o que
possibilita que quem tiver uma conta nessa rede social de áudios, pode escutar a qualquer
momento.

Para avaliar a produção do podcast foi estabelecido o seguinte critério: a fala teria de estabelecer de
uma articulação entre a temática do filme, as vias metabólicas (glicólise, glicogênese e glicogenólise)
e a respiração celular.

Resultado e Discussão

As produções realizadas pelos estudantes neste trabalho revelam à importância da mídia e dos
demais recursos tecnológicos que utilizamos na sala de aula. Todos os alunos afirmaram que estes
recursos são importantes no processo de ensino e aprendizagem, reconhecendo-os como uma
ferramenta importante na educação. Ficou claro que a mídia enquanto recurso didático na sala de
aula contribuiu na melhoria do aprendizado.

Os recursos digitais, mais conhecidos como ferramentas tecnológicas de aprendizagem, são
indispensáveis para que o ensino-aprendizagem ocorra na educação seja presencial ou no ensino à
distância, uma vez que são considerados instrumentos valiosos por proporcionar aos professores uma
gama de opções metodológicas e possibilidades de organizar sua comunicação com os alunos,
introduzir conteúdos e avaliá-los (VALENÇA et al., 2016).

Trabalhando com a temática do metabolismo dos carboidratos é indispensável que se fale das vias
metabólicas glicólise, gliconeogênese e das vias do glicogênio, bem como das interrelações destas e
da regulação das vias, e o filme trouxe um excelente cenário para iniciar essa construção de
conceitos e informações. Pois, para que se entenda o metabolismo de um indivíduo saudável, a
decisão de iniciar a temática com a situação inversa, pode constituir um fator motivador e que aguçar
a procura por mais informações por parte dos alunos.
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Ao analisar a produção textual produzida individualmente, observou-se de maneira geral uma boa
argumentação do ponto de vista dos conceitos específicos da bioquímica, porém ainda se observa em
alguns estudantes a dificuldade em transpor o conhecimento específico para o âmbito da aplicação do
conhecimento, neste caso, eles tiveram dificuldade em fazer conexões ou identificar nas cenas do
filme os pontos entre estas e o conteúdo específico.

Neste sentido, Andrade et al. (2017), chamam a atenção para o fato de que a bioquímica é uma
disciplina do núcleo básico da área de saúde e biológicas e que ela permite investigar e compreender
o ser humano, auxiliando na busca de soluções para os problemas de saúde. Dizem eles ainda que a
aplicação correta dos seus fundamentos é importante para a atuação de bons profissionais, então não
basta memorizar certos conteúdos da disciplina, mas saber interpretá-los em diferentes contextos é o
mais importante.

Apesar dos estudantes terem consciência disso, Pinheiro et al. (2009), comenta que apesar dos
esforços para que a bioquímica seja apresentada de forma coerente e organizada, ela é definida
pelos estudantes como uma disciplina complexa, apresentando uma coleção de estruturas químicas
difíceis de ser assimiladas.

Os resultados deste trabalho mostraram que, mediante os critérios estabelecidos para avaliar as
produções, obteve-se que em relação a produção textual, 63% dos textos apresentavam o critério 1
na sua completude, ou seja, apresentaram conceitos bioquímicos identificados e muito bem
discutidos. Conseguiram articular a problemática apresentada no filme com os conteúdos necessários
para a compreensão de metabolismo dos carboidratos e apresentaram uma argumentação bem
desenvolvida. Porém 22% das produções se enquadram no padrão estabelecido no critério 2, que
reconhece no texto conceitos bioquímicos identificados e discutidos de forma razoável. Consegue
articular a problemática apresentada no filme com os conteúdos necessários para a compreensão de
metabolismo dos carboidratos de forma parcial, porém apresentam algumas lacunas conceituais e
argumentação desenvolvida parcialmente.

Destes, apenas 15%, apresentaram características que são encontradas no critério 3, conceitos
bioquímicos com erros e grandes lacunas conceituais identificadas. Não consegue articular a
problemática apresentada no filme com os conteúdos necessários para a compreensão de
metabolismo dos carboidratos e não desenvolveram uma boa argumentação. Estes resultados são
satisfatórios quando comparados com a aprendizagem de períodos anteriores com o mesmo
conteúdo e sem a utilização do recurso midiático em tema nesse trabalho.

Andrade et al. (2017), avaliaram as dificuldades de aprendizado em Bioquímica dos discentes da
Universidade Federal do Piauí constataram que a maioria dos discentes encontrava-se com um grau
de dificuldade média (44,5%) ou alta (42%) no aprendizado da disciplina de Bioquímica, corroborando
com a literatura (ZENI, 2010). Tendo em vista essa situação, inúmeros autores propõem mudanças de
paradigmas no ensino da disciplina, como por exemplo a inclusão cada vez mais de metodologias
ativas e inovadoras de ensino, para que sempre o processo seja contextualizado e dinâmico possível.

Quanto a produção de podcast, nós identificamos uma presença muito forte da autoconfiança do
aluno em detrimento da apresentação presencial, esse fato pode se dever pela ausência da figura do
professor/avaliador no momento da gravação do áudio, e uma sensação de liberdade e confiança que
favoreceu o processo natural da apresentação do tema. Nesse trabalho, os podcasts foram gravados
em grupo, diferentemente da produção de texto. Ao final da gravação eles depositaram os áudios no
grupo fechado do facebook da turma, aumentando assim o acervo da biblioteca virtual do grupo com
um material produzido por eles próprios, o que gerou neles uma imensa satisfação.

Diante da avaliação foi verificado que dos 5 grupos, apenas dois (Grupo 1 e o 2) discorreram no áudio
com uma fala que realmente fizesse um paralelo entre o problema metabólico da doença e o
metabolismo dos carboidratos e a respiração celular como foi previamente estabelecido nos critérios
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descritos na metodologia. O grupo 3, apresentou lacunas conceituais em relação ao critério
estabelecido, bem como se enveredou por um caminho que potencializou o lado clínico da doença
que não era o parâmetro que havíamos orientado que seria avaliado nesta disciplina. Contudo, não
deixou de ser um material riquíssimo para quem está estudando a temática doenças metabólicas do
glicogênio. Os grupos 4 e o grupo 5, abordaram muito superficialmente as vias metabólicas e não
relacionaram com a problemática apresentada no filme, além do que ambos os grupos não souberam
concluir o áudio de forma a fazer com que o ouvinte pudesse também concluir seu raciocínio após
escutar o áudio.

Vale ressaltar que o podcast, não precisa necessariamente ter uma conclusão final, principalmente
quando o objetivo é instigar o ouvinte a escutar os demais episódios gravados quando se trata de
uma obra de continuação e com esta intenção. No presente trabalho, o objetivo não era esse, os
podcasts deveriam ter uma introdução, um desenvolvimento que versasse sobre as interações
metabólicas e uma conclusão, para poder ser avaliado na disciplina de bioquímica molecular.

O desenvolvimento e a divulgação de materiais alternativos para o ensino de bioquímica e biologia
molecular certamente contribuirão para a melhora do desempenho dos estudantes de graduação
atendendo a essas disciplinas. A facilidade de acesso e utilização de áudios, por estudantes regulares
ou que apresentam deficiência visual, torna os podcasts uma excelente alternativa ao texto.
Entretanto, cabe salientar que os podcasts não substituem a utilização de livros textos, repletos de
complexos mapas metabólicos. A Bioquímica é uma disciplina visual, e requer a interpretação das
vias metabólicas nos diferentes tipos celulares e situações metabólicas para uma compreensão
adequada (HÖZER; MATTÉ, 2017).

No dia-dia da sala de aula dos cursos de graduação encontramos um público que vai desde o aluno
que acabou de sair da escola e que viu conteúdos que dão base para o ensino da bioquímica, como
biologia e química, até aquele aluno que há muito tempo não vê ou não estudou conteúdo da biologia
e da química. Isso torna o processo de aprendizagem, para alguns alunos de graduação que tem a
bioquímica no seu componente curricular um processo doloroso e muitas vezes passando muito mais
pela memorização do que pelo aprendizado real, que é aquele onde você consegue levar seu
conhecimento para um patamar de resolução de problemas e do entendimento de problemas
concretos que envolva os conhecimentos da disciplina.

Quando falamos da importância dos recursos de tecnologia da informação e comunicação, ainda
precisamos considerar o acesso universal à informação, considerando a possibilidade de termos
estudantes deficientes visuais (HÖZER; MATTÉ, 2017).

Uma outra abordagem levantada pelos estudantes durante a aula expositiva dialogada pós filme, foi
uma questão bastante marcante no filme que é a relação bem complicada entre a academia e a
indústria, pois muitas vezes ambos trabalham com o mesmo objetivo, porém com intenções bastante
diferentes. Então, abaixo foi selecionado alguns comentários por parte de alguns estudantes sobre
este aspecto:

“Absurdo haver discriminação com doenças raras, essas pesquisas em áreas com doenças tão
graves salvariam muitas vidas”.

“O mundo precisa mudar concepções do que é realmente importante, pois o filme mostrou que a
indústria precisou ser sensibilizada ao extremo para poder realmente acelerar as pesquisas”.

“Infelizmente o capitalismo tomou conta de tudo, até onde a decisão é viver ou morrer, quem decide
muitas vezes é o capital”.

“O acadêmico em questão no filme é perfeito do ponto de vista de disciplina e teoria, porém precisou
ser estimulado por alguém fora da área acadêmica para se esforçar em fazer chegar sua pesquisa a
quem realmente precisava, o paciente”.
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Diante dessas falas, foi possível notar que o ganho na aprendizagem desses alunos, não foi apenas
do ponto de vista conteudista da disciplina, mas eles puderam ir muito além, o filme fez aflorar nos
estudantes sentimentos e percepções necessárias para uma sociedade mais igualitária e solidária,
características muito exigidas para o profissional da contemporaneidade.

Considerações Finais

A avaliação que se faz nesta pesquisa é que houve um incremento importante no grau de
aprendizagem da temática trabalhada utilizando como recurso o cinema. Através das produções
textuais e dos áudios, foi possível perceber argumentos embasados por conhecimento científico da
área, que só foi alcançado pela via de mão dupla que foi a problemática posta no filme e as aulas
dialogadas, que juntas embasaram as questões complexas apresentadas no filme.

Pode-se concluir tudo isso pela experiência docente que temos e este trabalho mostra que há
inúmeras possibilidades de deixar um conteúdo muitas vezes chamado de duro e muito abstrato,
agradável, onde as moléculas e vias saiam do imaginário do estudante e se tornem elementos reais
aplicados em várias situações do cotidiano.
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