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Resumo: A educação popular busca trabalhar pedagogicamente com o 

indivíduo e grupos envolvidos no processo de participação popular de modo a 

promover formas coletivas de aprendizado e investigação a fim de possibilitar 

o crescimento da capacidade de análise crítica sobre a realidade e 

aperfeiçoamento de lutas e enfrentamento. Diante disso, Paulo Freire ao unir 

a teoria à prática da educação popular no Brasil, pontuou cinco princípios 

fundamentais para os educadores(as) no desenvolvimento do processo de 

ensino aprendizagem. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência de uma das atividades de capacitação desenvolvidas por 

acadêmicos de enfermagem da Universidade Regional do Cariri, integrantes 

do projeto de extensão “Prevenção do uso de drogas no ambiente escolar: 

uma abordagem com educadores e educandos de escolas públicas” ocorrida 

em novembro de 2020, para com os integrantes do projeto em questão. Sendo 

realizado através da plataforma online do Google Meet, contando com a 

presença de 5 membros do projeto, a fim de estimular a participação, diálogo 

e aprofundamento nos conhecimentos. Inicialmente, foi dada as boas vindas, 

onde logo após foi dado início a capacitação introduzido o conceito e a história 

da educação popular ressaltando a imagem de Paulo Freire como pioneiro para 

sua democratização e a importância da mesma para o movimento de 

elaboração do SUS. Em um segundo momento, foi apresentado os cinco 
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princípios de Paulo Freire para educadores e educadoras: saber ouvir, 

desmontar a visão mágica, aprender/estar com o outro, assumir a 

ingenuidade dos educandos e viver pacientemente impacientemente. De 

modo a buscar apresentar cada um dos princípios exemplificando de forma 

simples para o melhor entendimento. Por fim, os participantes manifestaram 

satisfação com a realização do encontro. Onde, as atividades de capacitação 

demonstraram ser uma importante ferramenta como forma de apropriação da 

temática abordada pelo projeto. 
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