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Introdução: Fruto da luta pelo exercício pleno da cidadania, os direitos sexuais e 

reprodutivos, estão entre os Direitos Humanos e representam uma conquista histórica. 

Dentre os direitos sexuais e reprodutivos conquistados está o Planejamento 

Reprodutivo, que é um conjunto de ações de regulação da fecundidade que visam 

garantir direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo 

homem ou pelo casal. A oferta de informação adequada através das diversas ações de 

educação em saúde no Planejamento Reprodutivo, de modo a atender as necessidades 

de homens e mulheres sob a perspectiva dos direitos sexuais, é estratégia importante 

para garantir o direito de escolha, o exercício dos direitos reprodutivos em sua máxima 

amplitude e a permanência no serviço. Nesta perspectiva da Educação em Saúde, a 

construção de Tecnologias Educacionais (TE) em Enfermagem para práticas educativas 

e disseminação de informações em saúde aos usuários e às comunidades apresentam-se 

como estratégias promissoras. Objetivos: Apresentar reflexões sobre o processo de 

construção coletiva de uma tecnologia educacional sobre planejamento reprodutivo para 

homens e mulheres. Métodos: Trata-se de um estudo qualitativo, do tipo exploratório e 

de natureza aplicada, desenvolvido no ano de 2017, em uma Estratégia Saúde da do 

município de Irituia. Os participantes do estudo foram 12 homens e 12 mulheres 

usuários do serviço de saúde. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas e rupos 

focais. Aplicou-se a Análise de Conteúdo de Bardin para tratamento dos dados. 

Aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa sob CAAE 59975516.5.0000.5170. 

Resultados e Discussão: A TE foi construída tendo como base os apontamentos dos 

participantes e a análise das falas feita pela pesquisadora. Construir a TE baseada nos 

apontamentos dos usuários nos evidenciou a necessidade existente de maior 

envolvimento da comunidade no “construir” em saúde. A oportunidade de participar, 

opinar e ser ouvido foi muito bem encarada pelos usuários, remetendo à discussão sobre 

a coparticipação dos atores na construção de conhecimento. Atentar à demanda do 

educando, nos leva a sair da zona de conforto do “sobre o que EU quero falar” e nos 

leva ao incerto do “o que ELES querem saber”. A utilização da técnica de Grupo Focal 

e as dinâmicas utilizadas também foram avaliadas positivamente pelos participantes, 

apontando que o uso de técnicas de grupo pode promover ambientes propícios à 

pesquisa científica e à produção coletiva. Conclusão: A construção coletiva de 

estratégias de educação em saúde perpassa pela discussão sobre a necessidade de 

aprimoramento das práticas educativas, do necessário rompimento com a pura educação 

bancária e a introdução cada vez mais ampla de uma empoderadora construção do 

conhecimento.  
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