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RESUMO 
 
Em conjuntura de crise e avanço neoliberal, apresenta-se uma 
discussão sobre a importância dos processos de avaliação e 
monitoramento de políticas, programas e projetos, 
considerando estes enquanto umas das estratégias de controle 
social. Para análise do objeto de pesquisa, utilizou-se recursos 
bibliográficos e relato de experiência de estágio supervisionado 
em Serviço Social. Ressaltando o projeto de intervenção 
desenvolvido no âmbito da avaliação e monitoramento de 
ações desenvolvidas no interior de um Programa de Educação 
Ambiental no licenciamento.  
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ABSTRACT 
 
In situation of crisis and neoliberal advance, presents a 
discussion of the importance of the evaluation procedures and 
monitoring of policies, programs and projects, considering these 
as one of the strategies of social control. To Query Object 
Analysis, used -If bibliographic resources and Supervised 
Internship Experience Report in Social Work. Underscoring the 
Intervention Project Developed there Scope of Evaluation and 
monitoring actions carried out hum interior Environmental 
Education Program in the License. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em número crescente e com regularidade cada vez maior, os indicadores de 

monitoramento e pesquisas de avaliação estão sendo demandados e empregados por 

instituições públicas para acompanhar os desdobramentos das atividades planejadas e 

implementadas.  

Segundo Faria (2006), comumente as atividades de monitoramento são 

consideradas atividades de avaliação e acabam servindo como forma de aprimoramento de 

um programa. O monitoramento deve acompanhar, sistematicamente, ações e tarefas, 

garantir o desenvolvimento do trabalho conforme planejado e promover o ajuste no plano de 

trabalho ou na estratégia de execução.  

O Serviço Social é uma profissão de natureza generalista e tem a supervisão e 

assessoria como uma de suas áreas de atuação prevista no Código que regulamenta a ação 

profissional. Assim, sua atuação também envolve o âmbito de formulação, avaliação e 

monitoramento de políticas públicas.   

O presente artigo traz em seu bojo uma experiência de estágio no âmbito da gestão 

pública do meio ambiente, mais especificamente em um programa de educação ambiental 

no licenciamento, situado no estado de Sergipe. Tem-se como objetivo suscitar o debate de 

avaliação e monitoramento e destacar a importância que esses elementos apresentam, 

especialmente para as políticas públicas. A partir do relato, pretende-se destacar o papel 

que essas ações desempenham para política de educação ambiental no licenciamento.  

Para além da introdução e considerações finais, tem-se o primeiro capítulo que traz 

discussões sobre a questão ambiental e seus rebatimentos, incluindo a gestão pública do 

meio ambiente e seus principais marcos no Brasil. O segundo capítulo trata de um dos eixos 

dessa gestão, que é o licenciamento ambiental, dando-se ênfase as ações de educação 

ambiental no licenciamento. Por fim, apresenta-se um relato de experiência de estágio 

ocorrido em um programa de educação ambiental, mais especificamente no ramo da 

supervisão em Serviço Social, sendo o projeto de intervenção desenvolvido com foco para 

avaliação e monitoramento das ações do Programa. 

 

2. QUESTÃO AMBIENTAL E A GESTÃO PÚBLICA DO MEIO AMBIENTE 

 

Sob a égide do sistema capitalista, os elementos da natureza são transpostos à 

lógica do mercado e correspondem ao caráter altamente acumulativo do sistema. Ao final do 

século XX, em conjuntura de crise como estratégia de saída desta, o capital busca uma 



 

3 

                  

reestruturação produtiva e impõe um modo de regulação social baseado na 

desregulamentação da economia, na livre concorrência do mercado e implantação de um 

Estado mínimo, a saber, o neoliberalismo.  

 

É nesse contexto histórico - de profunda exacerbação das contradições sociais - que 
o capital engendra um conjunto de mecanismos para assegurar a sua reprodução, 
com notáveis repercussões para a “questão social” (SILVA, 2010, p. 65)  

 

Os mecanismos de acumulação tornam-se mais predatórios que nunca. Dentre as 

principais consequências da exploração exacerbada do sistema está a destruição dos 

recursos naturais, conforme a mercantilização dos mesmos.   

Silva (2010) aponta a questão ambiental para um conjunto de deficiências na 

produção do sistema, o qual se origina na indisponibilidade ou escassez de elementos do 

processo produtivo advindos da natureza. Segundo ela, “trata-se da incapacidade do 

planeta de prover, indefinidamente, os recursos necessários à produção da vida, em 

condições históricas balizadas pelo alto nível de produção e consumo” (Idem, p. 67). 

Em suma, a questão ambiental refere-se a uma manifestação das contradições pelo 

desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo, ela se agudiza na medida em que a 

degradação ambiental atinge toda a humanidade, ganhando, assim, dimensão planetária 

posta em foco com a ação dos movimentos que tomam essa questão como bandeira de 

luta.  

Como rebatimento da questão ambiental e tentativa de enfrentamento desta, 

localiza-se a gestão pública do meio ambiente. No Brasil, pode-se destacar seus principais 

marcos, incluindo políticas e legislações implementadas. 

Como reflexo da Conferência de Estocolmo (1972, Suécia) realizada com a 

pretensão de discutir estratégias para as problemáticas do meio ambiente, tem-se, no Brasil, 

a efervescência dos movimentos ambientais no debate acerca dessa questão e a 

formulação de um arcabouço teórico legal que culminou na criação da Política Nacional do 

Meio Ambiente (PNMA), em 1981, sob a Lei nº 6.938/31. Esta lei trouxe direcionamentos 

sobre e regulação pública do meio ambiente, organizou o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (SISNAMA), que cria o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA), o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis4(IBAMA) e os Órgãos Setoriais. 

A abertura política na década de 1980 proporcionou uma maior articulação entre 

movimentos sociais e consequentemente o engajamento de demais segmentos da 

                                                           
4
É importante lembrar que o IBAMA não foi inicialmente criado em 81, mas em 1989, já no contexto 

de aprofundamento dos conflitos socioambientais no Brasil (a exemplo da morte de Chico Mendes). 
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sociedade nos movimentos ambientalistas, que antes era predominantemente composto por 

membros da classe média brasileira. Na Constituição Federal de 1988, destaca-se a 

premissa da participação popular e a exigibilidade da educação ambiental, bem como a 

determinação do caráter público do ambiente. Uma das conquistas na evolução da gestão 

ambiental foi a garantia de processos educativos, a chamada Educação Ambiental na 

gestão pública. É importante frisar que  

 

a prática da gestão ambiental não é neutra. O Estado, ao assumir determinada 
decisão diante de um problema ambiental, está de fato definindo quem ficará, na 
sociedade e no país, com os custos, e quem ficará com os benefícios advindos da 
ação antrópica sobre o meio, seja ele físico-natural ou construído. (QUINTAS e 
GUALDA, 1995 apud LOUREIRO, 2009). 

 

O que pretendemos destacar aqui é o papel do Estado e seu poder legislatório diante 

desse processo, posto as problemáticas ambientais que envolvem os empreendimentos 

licenciados e seus rebatimentos, visto que estes atingem a sociedade de formas 

diferenciadas. Deste modo, o bônus e o ônus são distribuídos assimetricamente. É possível 

afirmar que o Estado é legitimador do sistema ao passo que favorece maior apropriação dos 

recursos naturais pelo capital. Nesse processo, populações que dependem diretamente do 

meio natural para subsistência têm seu espaço de apropriação cada vez mais limitado e 

comprometido mediante avanço dos empreendimentos. 

 

3. LICENCIAMENTO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

O licenciamento ambiental é um importante mecanismo da gestão ambiental pública 

expresso na Política Nacional do Meio Ambiente. Nesse processo de o órgão ambiental 

responsável concede ou não a autorização a um dado empreendimento. 

 

O licenciamento é um processo institucionalizado e atributo do Estado que busca, 
por meio de seus instrumentos legitimados, garantir certos padrões de 
desenvolvimento humano, social e de proteção e preservação ambiental, cujos 
critérios para execução são definidos segundo motivações políticas e econômicas e 

parâmetros oriundos do conhecimento cientifico. (LOUREIRO, 2009, p.4).  
 

A licença é uma obrigação legal prévia à instalação de qualquer empreendimento ou 

atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente (IBAMA, 2011). A 

participação social nesse processo é uma das características do licenciamento.  

 

Com relação à participação da sociedade no licenciamento, a legislação ambiental 
determina que, durante o processo, o órgão ambiental tem a prerrogativa de 
convocar a realização de audiências públicas antes da concessão da licença 
ambiental prévia. Todavia, apesar de serem consideradas, por diversos juristas, 
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como o principal espaço formal de participação social dos grupos afetados pelo 
empreendimento em licenciamento, as audiências públicas são fóruns 
exclusivamente consultivos, que, em sua grande maioria, não conseguem satisfazer 
à sociedade nela presente sobre os detalhes técnicos e possíveis impactos do 
projeto em análise pelo órgão ambiental. (SERRÃO, 2011, p.169). 

 

Entretanto, vê-se que a participação popular nesses espaços ainda ocorre de forma 

limitada. Fator este que colabora com a preservação dos interesses da classe dominante em 

excluir dos espaços de participação a classe trabalhadora, para que as atividades que 

geram lucros ao grande capital não sejam “barradas”.  

Entre os condicionantes impostos pelo IBAMA estão programas e projetos 

ambientais5 com vista a mitigar e compensar os sujeitos diretamente impactados pelos 

empreendimentos licenciados, entre eles estão os Programas de Educação Ambiental 

(PEA). Constituídos como uma das medidas de condicionante para o licenciamento, os 

programas e/ou projetos de educação ambiental são direcionados ao público mais 

vulnerável aos impactos causados pelo empreendimento licenciado. 

 

A educação ambiental no licenciamento atua fundamentalmente na gestão dos 
conflitos de uso e distributivos ocasionados por um empreendimento, objetivando 
garantir: (1) a apropriação pública de informações pertinentes; (2) a produção de 
conhecimentos que permitam o posicionamento responsável e qualificado dos agentes 
sociais envolvidos; (3) a ampla participação e mobilização dos grupos afetados em 
todas as etapas do licenciamento e nas instancias públicas decisórias. (LOUREIRO, 
2009, p.2). 

 

Quando atravessada por uma perspectiva crítica, é permissível que a educação 

ambiental se realize na direção de uma “educação para além do capital”. Neste sentido, 

seria uma educação continuada, que, segundo Mészáros (2008), é capaz de estabelecer 

prioridades e de definir as reais necessidades, mediante plena e livre deliberação dos 

indivíduos envolvidos. 

Deste modo, a educação ambiental no licenciamento constitui-se em um importante 

instrumento de gestão que ultrapassa o âmbito da ação burocrática e reguladora do Estado. 

Os Programas de Educação Ambiental, a depender do posicionamento dos sujeitos 

envolvidos na sua operacionalização, podem equivaler a um espaço de participação efetiva 

que não só apontem para o questionamento das bases produtivas da questão ambiental, 

mas também viabilizem a construção de meios pelos quais será construída uma nova lógica 

de uso dos recursos ambientais, de caráter mais igualitário e racional. 

                                                           
5
Projeto de Monitoramento Ambiental (PMA), Projeto de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro 

(PMDP), Projeto de Educação ambiental dos Trabalhadores (PEAT), Projeto de Controle da Poluição 
(PCP), Projeto de Comunicação Social (PCS), Projeto de Educação Ambiental (PEA), Plano de 
Emergência Individual (PEI); Projeto de desativação e por fim, o projeto de Compensação da 
Atividade Pesqueira (PCAP). 
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No bojo das conquistas para uma efetiva participação da sociedade civil, destacam-

se os mecanismos de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Embora não haja 

muitos registros sistematizados sobre o tema no âmbito da gestão pública do meio 

ambiente, é possível afirmar que a prática do monitoramento e avaliação tem contribuído, de 

modo geral, para o desenvolvimento qualificado das ações e participação direta dos sujeitos 

envolvidos. 

O monitoramento e avaliação encontram-se presentes em todas as etapas do 

processo de planejamento. 

 

A avaliação é julgar a importância de uma ação em relação a um determinado 
referencial valorativo e aceito como tal pelos sujeitos que avaliam [...]. Ela tem o 
papel de analisar criticamente o andamento do serviço/projeto, segundo seus 
objetivos, tendo por base as informações produzidas pelo monitoramento. 
Monitoramento diz respeito à observação regular e sistemática do desenvolvimento 
das atividades, do uso dos recursos e da produção de resultados, comparando-os 
com o planejamento inicial. Ele deve produzir informações e dados confiáveis para 
subsidiar a análise da razão de eventuais desvios, assim como, das decisões de 
revisão do plano. (MARTINS, 2008, p. 03). 
 

Ainda de acordo com Martins, “o sistema de monitoramento e avaliação deve 

oferecer informações substantivas para influir nos fatores institucionais e processuais 

passíveis de gerar ineficiência crônica no desempenho das políticas e dos programas 

sociais.” (2008, p. 03). Deve-se considerar que os processos de monitoramento e avaliação 

estão intrinsecamente relacionados aos valores éticos e percepções sobre a realidade 

social. 

Um dos “desafios no campo da gestão das políticas públicas é fazer com que a 

avaliação e o monitoramento sejam não apenas institucionalizados, mas vistos como 

instrumentos necessários para o desempenho dos programas e políticas.” (VAISTSMAN, 

s/a, p. 2). Sobre esta perspectiva, no item a seguir discorreremos acerca do monitoramento 

e da avaliação, considerando-os enquanto instrumentos necessários à gestão de políticas e 

programas, tendo por foco específico o programa de educação ambiental.  

 

4. UM RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA 

GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA6 

 

                                                           
6
 O presente item traz a experiência vivenciada durante o estágio supervisionado em Serviço Social 

num Programa de Educação Ambiental (PEA) no âmbito do licenciamento federal, voltado para 
comunidades diretamente atingidas por impactos causados pela indústria do petróleo. Por motivos de 
sigilo, não será revelado o nome da empresa licenciada, o que não impede de fazermos o relato de 
experiência de estágio com as informações pertinentes ao tema do artigo. 
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Historicamente a avaliação de políticas públicas tem sido orientada sob uma 

perspectiva tecnicista. Superar esse modelo é um desafio que diferentes categorias 

profissionais, incluindo o Serviço Social, vêm assumindo tanto no campo formativo como no 

exercício profissional. Por entender que a análise e avaliação de políticas sociais 

ultrapassam uma mera disposição e utilização de métodos e técnicas racionais e operativas. 

 

A avaliação busca o aprimoramento do programa durante o processo de sua 
elaboração e pode ser usada para testar, rever e redefinir o programa global ou 
vários de seus componentes: conteúdos, metodologias, treinamento e desempenho 
das equipes, caracterização do público alvo, configuração dos materiais adotados e 
o tempo ideal para sua implementação. (FARIA, 2006, p. 44). 

 

A educação ambiental em sua vertente crítica e também enquanto espaço sócio 

ocupacional do Serviço Social, dispõe de mecanismos que levam a refletir sobre as relações 

de dominação e exploração do capital, constituindo-se um relevante instrumento de 

questionamento das bases de acumulação capitalista e suas medidas perdulárias de 

apropriar-se da natureza. Algumas das demandas assumidas pelo Serviço Social na área do 

meio ambiente perpassam: a realização de pesquisas científicas, elaboração de programas 

e projetos socioambientais, planejamento, execução e monitoramento de atividades no 

âmbito da gestão ambiental com ênfase para as ações desenvolvidas em torno da educação 

ambiental (Silva, 2010).  

A experiência de estágio a ser relatada deu-se no âmbito de um Programa de 

Educação Ambiental (PEA) no licenciamento, especificamente num projeto de extensão 

universitária executado pela Universidade Federal de Sergipe7. No Departamento de Serviço 

Social o estágio supervisionado é dividido na estrutura curricular em três momentos, Estágio 

Supervisionado I, II e III, sendo cada um deles distribuído por período do curso8. Durante a 

vigência do Estágio Supervisionado II e III foi possível experienciar o desenvolvimento de 

ações no âmbito da supervisão e assessoria, a partir da inserção na equipe de Supervisão 

Pedagógica. 

Criada para contribuir na formação/capacitação dos profissionais envolvidos e dar 

suporte no planejamento e execução das atividades, essa Supervisão possui objetivos 

                                                           
7
 Esse projeto de extensão executado pela UFS está inserido dentro do PEA e é composto por 

projetos menores com objetivos e equipes específicas, por isso, será recorrente a referência do termo 
equipes. 
8
 O Estágio Supervisionado I é a etapa que corresponde a um processo de observação e identificação 

de demanda para projeto de intervenção a ser elaborado. O Estágio Supervisionado II diz respeito a 
elaboração de um projeto de intervenção, contendo como elementos essenciais: apresentação, 
problematização, justificativa, objetivos geral e específicos, quadro teórico, metodologia e avaliação, 
dentro da instituição em que o estagiário esteja inserido, conforme demandas levantadas no Estágio 
I. Já o Estágio Supervisionado III, corresponde a etapa de intervenção do projeto, pondo em ação os 
objetivos contidos no mesmo. 
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específicos expressos em seu plano de trabalho, aqui citaremos alguns: 1) Organizar as 

oficinas de capacitação, planejamento e avaliação das ações da equipe do projeto de 

extensão inserido no PEA; 2) Organizar atividades formativas demandadas pelas diferentes 

equipes envolvidas no projeto de extensão; 3) Assessorar as equipes envolvidas no projeto 

de extensão quanto ao estabelecimento de estratégias de intervenção a partir de avaliações 

contínuas da realidade encontrada e; 4) Supervisionar as atividades de monitoramento das 

ações do projeto de extensão. 

Nesse contexto foi possível identificar a necessidade de uma intervenção que 

contribuísse para o trabalho da própria Supervisão Pedagógica, com foco na construção de 

uma forma mais qualitativa de monitorar e avaliar suas ações. O projeto de intervenção de 

estágio em Serviço Social9 elaborado e executado no segundo semestre de 2014 teve como 

objetivo geral elaborar uma proposta de monitoramento das ações previstas no plano de 

trabalho da Supervisão. Os objetivos específicos foram: 1) Suscitar a discussão do 

monitoramento nas políticas públicas e ressaltar a importância deste nas ações do 

Programa; 2) Pensar e propor metas e indicadores para a Supervisão Pedagógica; 3) 

Construir instrumentos de verificabilidade para as metas e indicadores propostos e; 4) 

Aplicar os instrumentos elaborados e avaliar as ações da Supervisão Pedagógica.  

Para execução dos objetivos, dividimos o projeto em três etapas. O “Momento 

leitura” foi a primeira etapa e consistiu em suscitar a discussão sobre monitoramento, 

apresentando nos debates as políticas sociais como resultado das ações históricas e 

contraditórias das relações entre Estado e Sociedade, bem como a necessidade de se evitar 

enfoques restritos de avaliação. Conforme Arretche (2006, p. 29), “não existe a possibilidade 

de que qualquer modalidade de avaliação ou análise de políticas públicas possa ser apenas 

instrumental, técnica ou neutra”. O que se pretende não é desmerecer o uso de determinado 

instrumento e sim ressaltar a importância do caráter político presente no processo avaliativo. 

 
Deve-se buscar relacionar as políticas sociais com as determinações econômicas 
que, em cada momento histórico, atribuem um caráter específico ou uma dada 
configuração às políticas sociais, assumindo, assim, um caráter histórico-estrutural. 
Do ponto de vista político, é importante conhecer as posições tomadas pelas forças 
políticas em confronto, desde o papel do Estado até a atuação de grupos que 
constituem as classes sociais e cuja ação é determinada pelos interesses da classe 
em que se situam (BOSCHETTI, 2009, p. 08) 

 

A segunda etapa correspondeu ao objetivo de pensar e propor metas e indicadores 

para a Supervisão Pedagógica com o intuito de monitorar o desenvolvimento das atividades 

e consequentemente contribuir para avaliar as ações do PEA. Martins (2008) salienta que o 

                                                           
9
 O projeto de intervenção em Serviço Social em questão foi elaborado e executado por duas 

estagiárias do Curso de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe com a supervisão de 
duas assistentes sociais, Supervisora Acadêmica e de Campo. 
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processo de avaliação encontra-se presente em todas as etapas do processo de 

planejamento. Os indicadores devem estar contidos no planejamento por meio dos quais as 

ações serão monitoradas e avaliadas, possibilitando, assim, correções e adaptações no 

curso do projeto. Tanto as estratégias de ação, as metas, como os indicadores escolhidos 

deverão mostrar como serão alcançados os objetivos propostos. 

Desse modo, as metas e os indicadores foram construídos de acordo com cada 

objetivo exposto no plano de trabalho da Supervisão, como demonstra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Proposta de monitoramento das ações da Supervisão Pedagógica 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

Organizar as oficinas de 
capacitação, planejamento e 
avaliação das ações do 
projeto. 

- Realizar 02 oficinas de 
capacitação, planejamento e 
avaliação por ano. 

- 100% das oficinas realizadas 
- Aprofundamento teórico-metodológico 
- Intervenções orais e propositivas dos 
participantes 

Organizar atividades 
formativas demandadas 
pelas diferentes equipes 
envolvidas no projeto. 

- Realizar no mínimo dois 
momentos formativos junto às 
equipes, além da capacitação 
geral. 

- Número de atividades formativas realizadas 
- Grau de apropriação do tema discutido 
- Reflexo do curso nas atividades executadas 
pelas equipes. 

Assessorar as equipes 
envolvidas quanto ao 
estabelecimento de 
estratégias de intervenção a 
partir de avaliações 
contínuas da realidade 
encontrada. 

- Acompanhar, por ano, no 
mínimo duas atividades de 
campo por equipe; 
- Realizar reuniões de 
planejamento e avaliação 
junto às equipes. 
 

- Número de visitas de acompanhamento às 
atividades de campo realizadas pelas 
equipes; 
- Número de reuniões de planejamento e 
avaliação; 
- Proposição de metodologias interventivas 
para as ações das equipes. 

Supervisionar as atividades 
de monitoramento das ações 
do projeto. 

- Acompanhar, por ano, no 
mínimo duas atividade de 
campo por equipe; 
- Realizar no mínimo uma 
reunião mensal de 
monitoramento por equipe. 

- Número de visitas de acompanhamento às 
atividades de campo; 
- Números de reuniões de monitoramento 
realizadas; 
- Proposição de estratégias de 
monitoramento para as ações das equipes. 

 

Com a proposição de metas e indicadores foi possível apontar os instrumentos 

necessários para acompanhar o cumprimento dos objetivos propostos. Além dos 

instrumentos de verificação já utilizados no interior do projeto de extensão, quais sejam: 

relatórios, diários de campo, proposta técnico-metodológica, planejamento anual, agenda e 

monitoramento mensal. Houve a necessidade de construir mais três instrumentos que 

possibilitasse a sistematização de informações específicas, principalmente daquelas 

pertinentes às atividades de campo, foram eles: formulários de observação, de 

monitoramento e de avaliação das ações. Cabe ressaltar que a utilização desses 

instrumentos deve ser vista como algo a contribuir para o exercício profissional, desde que 

exista uma intencionalidade que justifique a escolha e uso desses instrumentos, sendo a 

necessidade e demandas dos usuários os fatores a serem priorizados. Após aplicação dos 

instrumentos elaborados e com base nas informações obtidas a partir de outros documentos 
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disponíveis no Programa, foi possível realizar uma breve avaliação das atividades realizadas 

pela Supervisão Pedagógica e também do uso das metas, indicadores e instrumentos 

utilizados. 

 

A importância da avaliação extrapola sua capacidade de quantificar resultados. Em 
uma concepção mais ampla, avaliar políticas públicas significa preocupar-se e 
comprometer-se com um melhor entendimento do Estado em ação. (ARAUJO e 
LOUREIRO, 2005, p.12).  

 

Como resultado dessa avaliação, tomando como referência o período entre abril de 

2014 a abril de 2015, afirma-se que todos os objetivos da Supervisão foram cumpridos, 

assim como as metas propostas no plano de ação elaborado durante o projeto de 

intervenção. Em alguns dos objetivos, podemos avaliar com maior clareza esse 

cumprimento, mediante os instrumentos dispostos que facilitaram a análise. Em relação ao 

primeiro objetivo e segundo objetivo da Supervisão, que dispõe essencialmente sobre a 

formação continuada dos profissionais e estagiários envolvidos no projeto de extensão, foi 

realizada uma (01) Oficina de capacitação, planejamento e avaliação com toda a equipe e 

duas (02) atividades formativas com temas específicos demandados pelas equipes e 

necessários para a qualificação das ações desenvolvidas. 

Quanto ao terceiro objetivo, que trata de assessorar as equipes quanto ao 

estabelecimento de estratégias de intervenção, diz respeito a uma atividade contínua que 

requer da Supervisão o atendimento das necessidades postas como demanda pelas 

equipes. Poucos são os instrumentos utilizados para registros formais dessas ações. Ainda 

assim, a partir deles foi possível afirmar o cumprimento das metas propostas: acompanhar, 

por ano, no mínimo duas atividades de campo por equipe e realizar reuniões de 

planejamento e avaliação junto às equipes. No tocante ao objetivo “Supervisionar as 

atividades de monitoramento das ações do projeto”, três ações foram executadas e 

merecem destaque, a saber: a sistematização das atividades realizadas num quadro de 

monitoramento mensal, reuniões semanais e/ou mensais com cada equipe do projeto de 

extensão e o acompanhamento das atividades de campo.  

É possível observar que os objetivos e suas respectivas metas e indicadores, em 

alguma medida, estão relacionados entre si e não obrigatoriamente são pensados e 

executados de forma isolada. O uso comum dos instrumentos de verificação é um exemplo 

dessa relação. Outro elemento que merece destaque a partir da experiência de estágio 

vivenciada é a importância da utilização de instrumentos que facilitem a sistematização das 

informações, sem incidir no erro de aplicá-los como único e suficiente mecanismo de 

avaliação. Isso nos leva a necessidade de pensar em metas e indicadores que apresentem 

dados qualitativos, tais como o alcance das ações desenvolvidas para o público alvo do 
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PEA, em que medida o monitoramento e avaliação contribui para ampliação de direitos 

socioambientais e para a efetiva participação dos grupos sociais envolvidos. É imperativo 

que haja uma reflexão das ações. 

O monitoramento possibilita um acompanhamento sistemático das atividades 

planejadas, caracterizando-se como uma espécie de controle. Dentro do programa de 

educação ambiental, o monitoramento apresenta-se enquanto uma das exigências do 

IBAMA à empresa licenciada. Na realização do projeto, sentiu-se a necessidade de 

materiais que dessem suporte ao monitoramento das atividades realizadas pela equipe da 

Supervisão Pedagógica, considerando que, embora avaliação feita tenha permitido dizer se 

as metas foram cumpridas, houve dificuldade em apreender os indicadores e realizar uma 

análise das ações da Supervisão sem instrumentos que subsidiassem isso.  

A ausência desses subsídios para essa análise reforçou não só a importância da 

utilização de instrumentos, mas a de realização do projeto de intervenção realizado. 

Evidenciou-se, então, a necessidade de preencher as lacunas que dizem respeito a criação 

de estratégias de monitoramento das ações que ocorrem dentro desse PEA, ressaltando 

sobretudo nas ações executadas pelo Departamento de Serviço Social da Universidade 

Federal de Sergipe. 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em resumo ao que foi posto enquanto discussão destaca-se os processos 

desempenhados na gestão pública do meio ambiente, em especial a política de educação 

ambiental e o licenciamento, sendo estes espaços contraditórios em que representam tanto 

conquista para a classe trabalhadora e aqueles que defendem o direito a um meio ambiente 

saudável, como representam garantias de exploração perdulária por um sistema que visa o 

máximo lucro e necessita dos meios naturais para sua produção e reprodução.   

No entanto, é nesse mesmo contexto que se pode legitimar a efetivação das políticas 

enquanto conquista dos trabalhadores e apropriar-se de mecanismos de controle social das 

mesmas. Um desses espaços que pode contribuir para esse processo é a avaliação e 

monitoramento de políticas, programas e projeto, espaço de atuação crescente na atuação 

profissional do Serviço Social e que deve continuar dessa forma para que se amplie o 

debate acerca dessa temática sob uma perspectiva crítica e politizada. A categoria dos 

assistentes sociais devem envolver-se nas áreas de atuação nesse âmbito, seja como 

supervisão ou assessoria, e ampliar as discussões que reafirmam a importância desses 
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processos para garantir o controle e otimização das políticas, de forma a possibilitar ganhos 

para a classe trabalhadora.  

Por fim, retomamos aqui o debate acerca da instrumentalidade e aplicação dos 

instrumentos, frisando que, seja qual for o instrumento a ser utilizado, a escolha deve passar 

uma reflexão crítica, onde o referencial teórico metodológico serve de suporte, bem como 

deve obedecer a princípios éticos.  É preciso lembrar que, assim como a realidade é 

dinâmica, os objetos de intervenção também são. Portanto, não existe “fórmula pronta” para 

atuação profissional, cabe ao assistente social saber adequar os instrumentos em cada 

contexto. 
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