
 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro                                                                                  

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 

Dependência Digital: uma feira da saúde para alunos de Ensino Médio   

Luciana L, Ribeiro1 (PG), Angela S. Rocha2 (PQ), Priscila T.  Martinhon 1 (PQ), Celia R. S. da Silva 1 

(PQ)  

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro 2 Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Av. Athos da Silveira Ramos, 149, Rio de Janeiro- Rj, 21941-909 

Palavras Chave: Dependência digital, feira da saúde, Nomofobia. 

Introdução 

O uso abusivo dos aparelhos eletrônicos móveis é 

uma realidade da sociedade moderna em todo 

mundo. Baseado neste problema, que pode ser 

tratado como uma epidemia, foi cunhado o termo 

nomofobia, que é uma abreviação da expressão 

inglesa no-mobile-phone phobia, que trata 

exatamente dos sintomas causados pelo medo de 

ficar sem o telefone celular1. 

A nomofobia pode e deve ser abordada na escola, 

no sentido de promover uma reflexão entre os 

alunos na tentativa de mitigar os efeitos gerados 

nos jovens. 

Nesta perspectiva, o presente trabalho é o relato de 

experiência docente de uma atividade envolvendo o 

tema, com alunos de uma turma do primeiro ano do 

Ensino Médio e tem caráter interdisciplinar, mas foi 

proposto pela professora de Química, no sentido de 

desenvolver e incentivar a produção científica 

discente, sob a lente da ciência. 

Metodologia, Resultados e Discussão 

O relato foi vivenciado durante a Feira da Saúde 

promovida anualmente pelo CIEP 382-Aspirante 

Francisco Mega, em Magalhães Bastos, RJ. 

A turma ficou responsável por apresentar o tema 

Nomofobia: dependência digital. O evento visa a 

proporcionar a produção científica discente, 

divulgando temas relacionados à saúde, além de 

propiciar o envolvimento dos estudantes junto à 

comunidade da qual fazem parte.  

A feira de saúde é um projeto realizado por todas as 

turmas da escola, tendo um professor responsável. 

Os alunos foram orientados em todas as partes da 

atividade, incluindo conteúdo teórico e questões 

financeiras. Eles foram separados em 5 grupos. Um 

grupo elaborou um banner e as referências. Outro 

grupo elaborou 5 cartazes informativos. Um terceiro, 

ficou responsável por elaborar um cérebro que 

mostrava as partes afetadas pela dependência 

digital, enfatizando a parte física ligada ao vício, 

além da confecção de 50 lembrancinhas. O quarto 

fez a maquete de uma clínica para atendimento de 

casos mais severos, e o último, elaborou panfletos 

informativos sobre o tema que foram distribuídos na 

comunidade.  

No dia da feira os alunos chegaram cedo para 

organizar a exposição dos trabalhos e durante  

receberam professores, responsáveis, familiares e 

amigos que foram prestigiar o projeto, explicando o 

tema abordado com muita desenvoltura. Após a 

Feira os estudantes compartilharam suas 

experiências por meio de um grupo do WhatsApp. 

Conclusões 

Analisando as narrativas discentes verificou-se que 

a maioria dos estudantes considerou o evento 

enriquecedor, pois além de aprenderem sobre o 

tema, trabalharam em grupo, pensaram no coletivo, 

mesmo sendo a turma desunida, relataram que 

atividade os aproximou, pois precisaram interagir.  
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