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Introdução 

A importância da educação científica no ensino 

básico está associada ao fato de que ela deve ser 

fortemente implicada em uma formação para a 

cidadania. O estudante nem sempre consegue 

perceber a presença do saber científico no seu 

cotidiano. Nesse contexto se faz necessário 

aproximar as discussões científicas da práxis 

docente. Segundo o relatório internacional do 

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 

(UNODC), drogas ilícitas podem atuar como 

facilitadores de crimes1. Dentre os delitos mais 

citados destacam-se: estupro ou outra agressão 

sexual, roubo, extorsão de dinheiro, maltrato de 

idosos ou crianças, entre outros. Neste trabalho 

apresenta-se o relato de experiência de rodas de 

conversa (RC) dialógicas sobre a importância da 

educação científica na prevenção de facilitadores de 

crimes, realizadas com a participação de alunos de 

escolas públicas, como ferramenta pedagógica para 

que os mesmos se tornem multiplicadores. 

Metodologia 

As ações apresentadas neste trabalho aconteceram 

durante os anos 2018 e 2019, em duas escolas da 

rede estadual do Rio de Janeiro, localizadas em 

Bangu e São Gonçalo, sendo executadas por um 

mediador que concomitantemente atua como agente 

de segurança pública e de educação há mais de 20 

anos. Foi embasado no entendimento das vivências 

sobre as narrativas discentes que emergiram das RC 

realizadas, bem como da análise do caderno de 

campo e dos áudios dessas intervenções, não se 

tratando necessariamente do olhar dos autores sobre 

o tema, mas de um recorte das falas discentes, 

embasado por referenciais teóricos que deram 

alicerce a discussão1,2,3,4. O presente trabalho 

também apresenta algumas falas pertinentes às 

atividades mediadas pelo texto Guidelines for the 

forensic analysis of drugs facilitang sexual assault 

and other criminal acts1, do UNODC. 

Resultados e Discussão 

Um professor muitas vezes exerce funções que vão 

além da disciplina que leciona, atuando como 

mediador de conflitos e discutindo assuntos 

pertinentes ao interesse e realidade discente, que 

nem sempre estão no âmbito da formação docente, 

mas ele deve buscar estas informações, como é o 

caso das drogas. A primeira etapa da RC foi o 

levantamento de assuntos relativos às drogas pelos 

discentes, destacando-se: a correlação das drogas 

como facilitadores de crimes e o funcionamento do 

boa noite cinderela, entre outros. Segundo o relatório 

do UNODC, as substâncias psicoativas sempre 

foram facilitadoras de crimes1. O comércio de drogas 

sintéticas tem crescido ao longo dos anos. Vários 

radicais são incorporados no esqueleto das 

catinonas buscando ora burlar a legislação vigente, 

ora proporcionar uma “onda” ainda mais efetiva, 

contudo ambos podem ter consequências fatais. O 

boa noite cinderela nada mais é do que a associação 

de substâncias psicoativas e álcool. Muitos alunos 

relataram já terem usado de forma recreativa, ou 

conhecerem pessoas que foram vítimas de algum 

golpe envolvendo-a. Muitos cientistas forenses têm 

se dedicado ao estudo da composição da cocaína e 

das drogas ditas sintéticas4. Os resultados variam de 

acordo com a região em estudo. Somente os 

cientistas forenses conseguem ter acesso a esses 

dados, uma vez que o consumidor não tem a quem 

recorrer para denunciar que a droga que ele comprou 

não estava pura, causou efeitos adversos, provocou 

mortes, convulsões ou coisas piores. 

Conclusões 

Associar a educação científica com a formação de 

multiplicadores vem promovendo e mediando 

debates transversais da Educação sobre Drogas, em 

uma perspectiva de aproximar saberes a partir de 

diálogos simétricos desprovidos de pré-conceitos. As 

discussões realizadas durante as rodas de conversa 

se mostraram extremamente produtivas e 

esclarecedoras para todos os envolvidos. 
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