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Contexto 
Institucional da Proposta

A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) exerce papel estratégico na geração e 
disseminação de informação social, cujo propósito é subsidiar o acompanhamento, a avaliação 
e monitoramento das políticas e programas sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS). A SAGI desenvolveu e possui ferramentas informacionais as quais auxi-
liam na coleta e disseminação da informação de programas e políticas sociais. Estas ferramentas 
são utilizadas pelos gestores de assistência social dos Municípios, Estados, Distrito Federal e 
Governo Federal para a tomada de decisão de políticas públicas sociais.

Entretanto, observou-se haver dificuldades na utilização e operacionalização dessas ferramentas 
da SAGI, nas várias esferas do governo, o que prejudicava a gestão da informação, importante para 
subsidiar as deciisões no âmbito do MDS.

Essa realidade refletiu-se na grande demanda de dúvidas que chegavam ao Departamento da 
Gestão da Informação (DGI/SAGI), originadas no desconhecimento, no manuseio e na operaciona-
lização das ferramentas.

Com o objetivo de solucionar as dificuldades surgidas na na utilização das ferramentas da SAGI, 
criou-se um Projeto-Piloto denominado “Oficinas Online para Treinamento das Ferramentas 
Informacionais da SAGI”. Na sequência, uma equipe foi formada para oferecer oficina piloto e dar 
início ao Projeto. 

Além disso, a equipe do departamento desenvolveu habilidades para a utilização da plataforma 
Moodle com configuração adequadas para atender às necessidades institucionais.

O projeto teve as seguintes fases:

Elaboração de material instrucional para as ferramentas informacionais da SAGI; 

Realização de treinamento online de usuários internos e externos para utilização das 
ferramentas informacionais da SAGI;

Realização de oficinas para a criação de ‘cursos’ na plataforma Moodle; e

Adoção de soluções tecnológicas na área de treinamento online.

Para a implementação do Projeto foram criadas, na plataforma Moodle, instalada nos servidores da 
SAGI, um conjunto de oficinas de capacitação sobre o uso das ferramentas informacionais da SAGI.
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Histórico 
de Criação
Filatro (2004) considera que as utilizações didáticas das ilustrações facilitam a aprendizagem, po-
rém a escolha por quais estilos e técnicas são mais adequados para um projeto não é tão fácil e 
pode exigir tempo. 

Construir uma identidade visual para um projeto que abrange objetos de aprendizagem e multimídia 
não é simples. É necessário inteirar-se do direcionamento do texto e prever possíveis leituras que 
poderiam afetar o entendimento, tanto do texto quanto do desenho o qual será elemento de constru-
ção conjunta da informação. A imagem, além disso, comporta um grande número de informações, 
fazendo do desenho um instrumento fundamental na produção didática para o ensino em geral, de 
maneira especial na educação a distância. 

A finalidade do trabalho era buscar referências nas histórias em quadrinhos ou HQs, as quais são 
muito agradáveis e o seu formato permite expressar assuntos técnicos, com tom de sutileza, dimi-
nuindo a resistência dos interlocutores e por vezes, fazendo refletir sobre o conteúdo abordado. 

A ideia inicial era construir personagens sem referência étnica para trazer neutralidade ao trabalho. 
No entanto, foram muitos os apelos para produzir bonecos que abrangessem a diversidade racial e 
cultural brasileira. 

A decisão foi ‘dar vida’ ao material instrucional utilizando os recursos do diálogo e dos personagens, 
ou seja, transformar textos técnicos e jurídicos numa linguagem conversacional e agradável aos 
participantes das oficinas.

Na composição de tais recursos e/ou técnicas, em geral, utilizam-se de figuras, tabelas, ícones e 
mensagens que despertem o aluno a interagir com o conteúdo. Assim, o aluno não terá o sentimen-
to de isolamento, nem tampouco desanimado para realizar as leituras indicadas e as tarefas solici-
tadas. Destaca-se, porém, que, na EaD, essas técnicas não são utilizadas apenas para dinamizar 
as atividades e sim para potencializar os objetivos de aprendizagem. 

O projeto passou por uma sessão espontânea de esboços de personagens variados, submetidos à 
avaliação da equipe nele envolvida.

O resultado desse processo foi à criação de vários personagens com as mais diversas caracterís-
ticas, tais como: homens, mulheres, cadeirantes, jovens, idosos, pessoas com deficiências, entre 
outros. 

O cuidado pedagógico com o desenvolvimento do conteúdo foi primordial, mas também nos pre-
ocupamos muito para que as ilustrações demonstrassem leveza e estabelecessem diálogo com o 
interlocutor.

Evolução dos personagens
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Resultados 
Obtidos

A seguir apresentamos quadro com os resultados obtidos e a quantidade de acessos às 
oficinas.
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Participantes
Comentários e Sugestões 
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Conclusão
 
A partir desta experiência com as oficinas online, percebemos a reação positiva dos participantes 
em relação ao formato e a abordagem do conteúdo. 

Da análise dos resultados obtidos destaca-se a importância de produzir um material didático praze-
roso, criativo que estimule a leitura, o entendimento do conteúdo e auxilie o participante nas dificul-
dades no ambiente virtual de aprendizagem.

As sugestões dos participantes apontam que a utilização das tecnologias de informação e comu-
nicação (TICs), na modalidade de educação a distância por meio da Internet é uma alternativa 
interessante para suprir a necessidade de capacitação para os trabalhadores da Rede SUAS.


