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A transversalidade, considerada como estratégia pedagógica que contribui para processo 

educacionaldos escolares, possibilita a aproximação dos conhecimentos científicos e das 

vivências sociais, permitindo ao aluno visualizara significação das aprendizagens adquiridas 

dentro do âmbito escolar em sua realidade. Além disso, o trabalho com a transversalidade 

proporciona discutir temáticas sociais, na perspectiva de promover nos alunos reflexões 

acerca da realidade, visando contribuir para formação de um cidadão crítico capaz de lidar 

com os conflitos sociais existentes. Está pesquisa focaliza no tema transversal Drogas, na 

perspectiva de perceber até que ponto a transversalidade pode ser utilizada como instrumento 

colaborativo para prevenção do consumo de drogas entre os alunos a partir das práticas 

pedagógicas desenvolvidas na escola. Ressalta ainda, a relevância e contribuições que as 

discussões entorno do tema Drogas trazao atual contexto social, onde há inúmeras questões 

conflituosas. Sendo assim o objetivo geral dessa pesquisa é compreender como os docentes 

abordam o tema transversal drogas em uma escola da rede municipal de Ensino Fundamental 

Anos Finais em Cruz das Almas – Ba, buscando o entendimento dos desafios e limitações 

enfrentados diariamente. De maneira mais específica, pretende-se conhecer as concepções dos 

docentes e coordenador pedagógico sobre o trabalho com o tema drogas, identificar quais as 

estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores para abordagem do tema, além de 

verificar possíveis limitações e desafios na prática pedagógica em relação ao trabalho de 

prevenção às drogas, objetivando apontar possíveis estratégias pedagógicas com vistas a 

superá-los. Para alcance dos objetivos foram entrevistados 08 docentes e 01 coordenadorda 

instituição pesquisada. Os resultados parciais demonstram que os sujeitos investigados 

reconhecem a escola como um lugar propício para discussão do tema drogas, bem como, 

trabalham numa perspectiva preventiva e conscientizadora com os escolares. A coordenação 

pedagógica em consonância com os docentes da instituição trabalha através de projetos e 

parcerias com agentes profissionais da área, que discuti o tema Drogas com os alunos através 

de palestras. No entanto, identificou-se que os alunos tendem a ficar dispersos no momento 

das palestras, por isso há necessidade de formações continuadas específicas para as 

abordagens do tema Drogas em busca da capacitação docente. Os resultados apresentados 

enfatizam a necessidade de formação continuada para docentes apresentando-lhes estratégias 

diferenciadas para abordagem do tema Drogas, não limitando-se as palestras que por vezes é 

um instrumento não atrativo para os escolares, deixando-os dispersos e não envolvidos com a 

discussão, dificultando assim um trabalho preventivo eficiente. 
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