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RESUMO: O Bioquímica Solidária iniciou em 2007 no Centro Acadêmico de Vitória da UFPE como
exercício acadêmico da disciplina Bioquímica da Nutrição através do qual os alunos de Nutrição
apresentam um tema para os alunos dos cursos da área de saúde e biológicas cursando as disciplinas de
Bioquímica e aﬁns. A apresentação do tema de Bioquímica ocorre através de teatro, vídeos, ﬁlmes,
jograis, música, marionetes, poesias, literatura de cordel, dança e outros recursos de escolha e
criatividade dos alunos, de forma que o assunto seja transmitido por eles próprios através de uma
linguagem mais acessível e divertida. Antes da apresentação, os alunos ouvintes entregam os BioKits
que são itens montados de acordo com a necessidade de instituições carentes e ao ﬁnal da
apresentação respondem um questionário sobre o assunto abordado. O contato dos alunos
apresentadores com a comunidade ao entregarem os BioKits, fruto do trabalho acadêmico realizado,
sensibilizou-os e a partir daí então os laços entre alunos e comunidade foram estreitados com visitas
sistemáticas com atividades lúdicas de educação nutricional ao longo do semestre para melhor
compreensão da realidade, o que contribui tanto para a formação acadêmica e proﬁssional do aluno
como para o diálogo horizontal Universidade-Comunidade em que as experiências e conhecimentos
são partilhados de forma igualitária em uma troca mútua que permite a solução de problemas em
parceria. A partir de 2011 o Bioquímica Solidária foi implantado em Recife, sendo portanto um projeto
que une dois Campi através do compartilhamento de experiências e vivências entre professores, alunos
e comunidade.

