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RESUMO
O presente estudo tem por objetivo avaliar os projetos sociais financiados pela
DIRINT/SDEE adotados na implementação dos PASIC do COMAER de forma a
contribuir com o Sistema de Avaliação a ser desenvolvido no SAS. A avaliação foi
desenvolvida a partir da análise documental dos projetos sociais financiados pela
DIRINT/SDEE no período de 2008 a 2010, referentes aos PASIC 1, 2, 4 e 5. A
análise ocorreu nos meses de abril e maio de 2011. O estudo adotou uma
abordagem centrada na administração, onde o interesse central foi informar à
DIRINT/SDEE o mapeamento e a adequabilidade à legislação vigente à época dos
projetos sociais por ela financiados; e teve um propósito somativo, pois foi conduzida
após a descentralização dos créditos para o financiamento dos projetos. Foi
realizada a avaliação de processos, buscando a adequabilidade dos indicadores
contidos nos projetos analisados com àqueles relacionadas no item 1.2.10 da ICA
163-1/2006 (legislação em vigor à época) e incorporou métodos quantitativos e
qualitativos para a coleta e análise dos dados. Foi utilizada uma amostra 50% do
total de projetos financiados pela DIRINT/SDEE que haviam sido encaminhados
para a SDEE/DSS. Os resultados mostram que a maioria dos projetos sociais referese ao PASIC 5, seguido dos PASIC 1, 2 e 4. Constata-se que um terço da amostra é
oriunda do COMAR 3 e os demais são oriundos do COMAR 4, 2, 6 e 7. Os
indicadores mais recorrentes (justificativa, objetivos gerais e previsão de
custos/orçamento) nos projetos também foram aqueles com maiores números de
padrões aceitos, o que revela não só uma preocupação em cumprir a legislação,
mas principalmente de fazê-lo de maneira clara e precisa. E os indicadores menos
recorrentes foram as metas qualitativas e as referências bibliográficas. O indicador
com maior número de projetos com padrão aceito foi previsão de custos/orçamento
e aquele com mais padrões não aceitos foi a avaliação. Conclui-se que os projetos
analisados estavam em sua maioria adequados à legislação vigente à época (ICA
163-1/2006), com uma boa qualidade geral, tendo em vista o total de 163
indicadores com padrões atendidos e parcialmente atendidos. Recomenda-se,
dentre outras, a realização de capacitação em elaboração e avaliação de projetos
sociais para os profissionais de Serviço Social do COMAER.
Palavras-chave: Avaliação de projetos sociais. Mapeamento de projetos sociais.
Adequabilidade.

ABSTRACT
The present study aims to assess the social projects financed by DIRINT/SDEE
PASIC adopted in the implementation of the COMAER in order to contribute to the
evaluation system being developed in SAS. The evaluation was developed based on
documentary analysis of social projects financed by DIRINT/SDEE in the period 2008
to 2010, referring to the PASIC 1, 2, 4 and 5. The study adopted an approach
focused on administration, where the central concern was to inform the
DIRINT/SDEE mapping and suitability to the prevailing law at the time of the social
projects it finances, and had a summative purpose, because it was conducted after
the decentralization of credit for project financing. The evaluation process was
performed, seeking the suitability of the indicators contained in the projects related to
those analyzed in section 1.2.10 of the ICA 163-1/2006 (legislation in force at the
time) and incorporated quantitative and qualitative methods for collecting and
analyzing the data. It was used a sample of 50% of the total projects funded by
DIRINT/SDEE which were referred for SDEE/DSS. The results show that most social
projects refers to the PASIC 5, followed by PASIC 1, 2 and 4. It appears that a third
of the sample comes from the COMAER and the other three are from COMAER 4, 2,
6 and 7. The projects analyzed were mostly adjusted to the legislation in force at the
time (163-1/2006 ICA), given the total of 163 indicators met and partially met
standards. The most frequent indicators (rationale, general objectives and
costing/budget) were also those with the highest numbers of accepted standards,
which reveals a concern not only to comply with legislation, but mainly to do so
clearly and accurately. And the indicators less recurrent were the qualitative targets
and references. The indicator with the largest number of projects with accepted
standard was cost/budget and the one with t more not accepted standards was the
evaluation. Among the recommendations the study indicates that the Social Service
professionals are trained to elaborate and evaluate social projects for COMAER.
Keywords: Evaluation of social projects. Social mapping project. Suitability.
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1 OS PROJETOS SOCIAIS NO COMANDO DA AERONÁUTICA
No Brasil, a segurança e defesa nacionais são exercidas pelas Forças
Armadas, através dos Comandos Militares, que são Marinha, Exército e Aeronáutica;
com todos os Comandos subordinados ao Ministério da Defesa (MD). O MD é um
órgão do Governo Federal, criado em 1999, subordinado à Presidência da
República, incumbido de exercer a direção superior das Forças Armadas, sendo
responsável pelo plano de desenvolvimento da defesa nacional.
O Comando da Aeronáutica (COMAER), um dos Comandos Militares,
subordinado ao MD, em consonância com o artigo 142 da Constituição Federal
(BRASIL, 1988), é uma instituição nacional, permanente e regular, organizada com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
República. Destina-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e,
por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Possui como missão a defesa
do Brasil, impedindo o uso do espaço aéreo brasileiro e do espaço exterior para a
prática de atos hostis ou contrários aos interesses nacionais. E para tal divide o
território nacional em sete zonas aéreas, cada uma sob jurisdição do respectivo
Comando Aéreo Regional (COMAR)1, num total de sete, de forma a ter maior
controle por região, conforme Figura 1.

Figura 1 - Distribuição Geográfica por COMAR.

Fonte: Zacaron (2011).
1

Os COMAR são extensões do poder administrativo do Comando da Aeronáutica consolidando o
apoio às unidades aéreas do Comando-Geral de Operações Aéreas.

16

Somam-se aos Comandos Aéreos Regionais (COMARES), com vistas à
melhor organização e controle, os grandes Comandos, que são: Comando-Geral de
Operações Aéreas (COMGAR), Comando-Geral de Apoio (COMGAP), ComandoGeral de Pessoal (COMGEP), bem como os Departamentos e Secretarias:
Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), o Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial (DCTA), Departamento de Ensino (DEPENS) e a Secretaria
de Economia e Finanças da Aeronáutica (SEFA).
Dessa forma, para atingir seu objetivo fim, que é o de manter a soberania no
espaço aéreo nacional com vistas à defesa da pátria, o COMAER necessita de um
arcabouço jurídico, de suporte material e técnico, bem como de recursos humanos.
O arcabouço jurídico alicerça-se, fundamentalmente no Art. nº 142 da Constituição
(BRASIL, 1988); Art. nº 18 da Lei Complementar nº 97 (BRASIL, 1999); Art. n° 33 do
Decreto n° 3.466 (BRASIL, 2000); Lei Complementar nº 117 (BRASIL, 2004); e Lei
nº 11.182 (BRASIL, 2005); e, Lei Complementar nº 136 (BRASIL, 2010). O suporte
técnico e material que compreendem as aeronaves, oficinas de manutenção e
suprimento técnico é fornecido pelas Bases Aéreas, Parques de Material e Órgãos
Operacionais. E os recursos humanos são constituídos por militares e servidores
civis, regidos por legislações específicas, administrados pelo COMGEP e admitidos,
via concurso público, pelo DEPENS. A Figura 2 mostra a subordinação do COMGEP
e do DEPENS ao Comandante da Aeronáutica.
Figura 2 - Subordinação dos grandes Comandos do COMAER.
COMANDANTE
DA

COMGAR

COMGAP

COMGEP

SEFA

DIRINT

DIRAP

DIRSA

DECEA

DCTA

DEPENS

Fonte: A autora (2011).

Diversas são as demandas profissionais para que o COMAER possa atingir
sua missão. Para além das profissões militares (aviadores, intendentes e infantes),
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existem outros profissionais que dão suporte ao bom funcionamento das
Organizações Militares (OM). São eles: assistentes sociais, psicólogos, engenheiros,
administradores, médicos, enfermeiros, estatísticos, bibliotecários, dentre outros.
O assistente social é um profissional com graduação em Serviço Social, que
realiza sua ação profissional no âmbito das políticas socioassistenciais, na esfera
pública ou privada. No COMAER possui a atribuição de trabalhar com as demandas
socioeconômicas apresentadas pelo efetivo das diversas OM em todo o território
nacional. Neste âmbito, desenvolve tanto atividades na abordagem direta com os
usuários,

tais

como

entrevistas,

visita

domiciliar,

orientações

sociais,

encaminhamentos, trabalho com indivíduos, famílias e grupos; quanto atua na
pesquisa, administração, planejamento, supervisão, consultoria e gestão de
políticas, programas, projetos e serviços sociais.
A inserção dos assistentes sociais no COMAER ocorre, no caso dos militares,
através do oficialato. Quem informa a demanda necessária ao COMGEP é a
Diretoria de Intendência (DIRINT), através da Subdiretoria de Encargos Especiais
(SDEE), que é o órgão central do Sistema de Assistência Social (SAS) e
responsável tecnicamente por tais profissionais. Existem ainda assistentes sociais
civis (servidores públicos federais), primeiros profissionais que atuaram no COMAER
e responsáveis pelas primeiras ações sociais nesta Instituição.
Atualmente, esta profissão vem sendo ainda mais requisitada, tendo em vista:
o agravamento das múltiplas expressões da questão social; o aumento da
seletividade no âmbito das políticas sociais; a diminuição dos recursos, dos salários
e a imposição de critérios cada vez mais restritivos nas possibilidades da população
ter acesso aos direitos sociais, materializados em serviços sociais públicos.
Vale ressaltar que a questão social é uma definição utilizada pelos
profissionais de Serviço Social para indicar demandas apresentadas pelos usuários
em diversas áreas de sua vida (saúde, educação, habitação, etc) e que indicam o
ponto de partida para o estudo social e futura intervenção do profissional, a fim de
dirimir as consequências apresentadas. O estudo social, segundo o Conselho
Federal de Serviço Social (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 2003), é
construído por meio de observações, entrevistas, pesquisas documentais e
bibliográficas acerca da população usuária dos serviços. Dessa forma, de acordo
com Iamamoto (2001, p. 27), questão social é
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[...] o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade
capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é
cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social,
enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada,
monopolizada por uma parte da sociedade.

Apesar desse aumento, os assistentes sociais requisitados são inseridos na
Instituição de maneira precária, através de contratos temporários, em sua maioria.
Encontram-se três tipos de inserção desses profissionais no COMAER, são eles: o
oficial assistente social de carreira do Quadro Feminino de Oficiais (QFO), extinto
em 1990; o oficial assistente social temporário do Quadro Complementar de Oficiais
da Aeronáutica (QCOA), e o servidor público federal assistente social. Segundo
Zacaron (2011, p. 94, grifos da autora), à época de sua pesquisa, constatou-se que
existiam no COMAER

04 assistentes sociais civis temporárias (contrato), 23 assistentes
sociais civis de carreira (concursadas), 61 assistentes sociais
militares temporários, 04 assistentes sociais militares da reserva
remunerada (ou seja, reservistas que retornaram suas atividades na
modalidade “tarefa por tempo certo”), 04 assistentes sociais
militares de carreira, próximas a se aposentarem (do antigo quadro
feminino).

Tais inserções trazem consigo a precarização da relação de trabalho e suas
consequências são: a) a manutenção de profissionais que não terão continuidade de
trabalho (no caso dos oficiais assistentes sociais temporários, que permanecem na
Força Aérea por apenas oito anos); b) a existência de planos de carreiras
diferenciados (o QFO possui plano de carreira militar e ascensão nos postos, mas o
servidor público apesar da estabilidade no trabalho, não possui plano de carreira
instituído); e c) salários diferenciados entre militares e servidores públicos federais. A
precarização torna-se exacerbada com a existência dos agentes sociais, que são
oficiais ou servidores civis assemelhados não graduados em Serviço Social, mas
designados como gestores sociais para desenvolverem as ações sociais nas OM
onde não existe o profissional.
Vale ressaltar que a legislação que regulamenta a profissão, Lei n° 8.662
(BRASIL, 1993a), trata como atribuição privativa do assistente social apenas
assuntos pertinentes à matéria Serviço Social. Assim, não é ilegal o desempenho
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das funções executadas por tais agentes sociais, tendo em vista realizarem apenas
atividades afetas à assistência social.
Muitas demandas sociais apresentadas pelos usuários ao assistente social
são operacionalizadas pelo SAS, amparado pela Portaria n° 1.121/GC6 (COMANDO
DA AERONÁUTICA, 2006c), que reformula o SAS do COMAER. O SAS tem como
diretriz o Plano de Ação Social do COMAER, contido na ICA 163-1 (COMANDO DA
AERONÁUTICA, 2011b), legislação interna que regulamenta as ações sociais do
COMAER, com seus Programas de Ações Sociais Integradas do COMAER (PASIC)
divididos em cinco grandes áreas, são elas: a) Programa de Promoção Familiar
(PASIC 1), b) Programa de Atenção ao Idoso (PASIC 2), c) Programa de Assistência
Social (PASIC 3), d) Programa de Recursos Humanos (PASIC 4) e e) Programa de
Lazer e Cultura (PASIC 5).
Acresce-se à operacionalização do SAS os recursos internos da assistência
social administrados pela DIRINT (RAS/DIRINT), que podem ser utilizados nas
ações e projetos sociais do COMAER. O RAS/DIRINT do COMAER – antes definido
como Fundo de Assistência Social é composto pela contribuição compulsória dos
militares e voluntária dos servidores públicos federais; pelo ressarcimento dos
benefícios concedidos; bem como pelo montante dos descontos mensais recolhidos
em favor das entidades consignatárias. Destina-se ao enfrentamento das diversas
demandas sociais dos usuários através dos benefícios e projetos sociais nas áreas
da saúde, educação, alimentação, habitação e funeral descritos no PASIC 3
(Assistência Social), bem como à realização de projetos sociais nas áreas dos
PASIC 1, 2, 4 e 5.
De acordo com informações primárias apresentadas pela DIRINT, os
atendimentos individuais voltados aos usuários do PASIC 3 foram de 11.172 em
2008, 10.924 em 2009 e 11.699 em 2010. No entanto, a realização de projetos
sociais tem sido muito reduzida, em relação ao número de Organizações Militares e
profissionais disponíveis. Foram financiados 17 projetos sociais no ano de 2008, 29
em 2009, e 29 em 2010, não sendo possível totalizar o número de usuários militares
e servidores civis.
O desenvolvimento de projetos sociais é uma atribuição dos assistentes
sociais prevista na Legislação de Regulamentação da Profissão, Lei nº 8.662
(BRASIL, 1993a), em seu inciso II, do Art. 4º, que define como competências do
assistente social “elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e

20

projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da
sociedade civil”. De acordo com esta legislação profissional, a ICA 163-1
(COMANDO DA AERONÁUTICA, 2011b) informa na letra “a”, do seu art. 2.5.2, que
cabe ao assistente social “elaborar, implementar e avaliar os programas de ações
sociais integrados, propostos na presente ICA”.

Em outras palavras, cabe ao

profissional desenvolver ações sociais de cunho socioeducativo, preventivo e
promocional nas áreas descritas nos PASIC.
Para desenvolver sua prática profissional, segundo Iamamoto (2004 apud
Sousa, 2008), o assistente social na atualidade deve ter novos requisitos para o
status de competência profissional, que conformam três dimensões postas como
desafio à profissão, são elas: competência ético-política, competência teóricometodológica e competência técnico-operativa.
Segundo Sousa (2008) o profissional ao desenvolver sua competência
técnico-operativa deve conhecer, se apropriar, e sobretudo, criar um conjunto de
habilidades técnicas que lhe permitam desenvolver ações profissionais junto à
população usuária (militares e servidores civis) e às instituições contratantes
(COMAER) garantindo uma inserção qualificada que responda às demandas tanto
dos empregadores quanto dos objetivos estabelecidos pelos profissionais e pela
dinâmica da realidade social.
O desenvolvimento de projetos sociais, enquanto competência do assistente
social, previsto em legislação interna, deve ser realizado a fim de cumprir
determinação legal, observando-se as competências profissionais para uma prática
profissional de qualidade. Observa-se que, no COMAER este instrumento técnicooperativo é entendido como

uma organização sistemática das ações técnico-profissionais e éticopolíticas do Assistente Social, em respostas às demandas que se
apresentam no seu cotidiano de trabalho. Tais respostas devem ser
mobilizadas no contexto institucional e voltadas à formulação ou
implementação de políticas sociais determinadas, por meio da
prestação de serviços e benefícios sociais, que objetivem direitos
sociais (COMANDO DA AERONAÚTICA, 2011b, p.15).

No entanto, o SAS do COMAER nunca realizou um estudo acerca dos
projetos sociais financiados pela DIRINT/SDEE, a fim de entender como eles são
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elaborados, quais as dificuldades apresentadas em sua confecção, e se eles estão
de acordo com as diretrizes da legislação que os requer.
Assim, avaliar os projetos sociais financiados pela DIRINT/SDEE torna-se
relevante, uma vez que:
a) a avaliação é pioneira no SAS do COMAER, que deverá ser avaliado no
ano de 2011, por determinação dos órgãos superiores;
b) entender como os projetos sociais são elaborados poderá apontar para
aspectos que propiciem uma melhor capacitação dos profissionais acerca do
desenvolvimento desses projetos;
c) identificar as fragilidades apresentadas pelos projetos sociais podem
contribuir para minimizar problemas em seu desenvolvimento;
d) poderá contribuir na gestão dos programas sociais apresentados no Plano
de Assistência Social do COMAER, servindo, inclusive de modelo para outras
avaliações.
Dessa forma, com vistas a contribuir com o Sistema de Avaliação a ser
desenvolvido no SAS busca-se através desse estudo avaliar os projetos sociais
financiados pela DIRINT/SDEE adotados na implementação dos PASIC do
COMAER.

2 A ASSISTÊNCIA SOCIAL NO COMAER
A assistência social é uma política pública prevista na Constituição Federal
(BRASIL, 1988) através da Política Pública de Seguridade Social. A seguridade
social é um complexo de direitos sociais compreendida como “um conjunto integrado
de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (BRASIL, 1988,
art. 194).
Na Constituição Federal (BRASIL, 1988), a Assistência Social está contida na
Seção IV, nos artigos 203 e 204, onde são informados seu público-alvo, seus
objetivos e fontes de financiamento. Sendo definida a partir da Lei n° 8.742
(BRASIL,1993b, não paginado), Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), como
sendo

direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social
não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de
um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade,
para garantir o atendimento às necessidades básicas.

A partir do Capítulo IV desta mesma lei que trata dos Benefícios, dos
Serviços, dos Programas e dos Projetos de Assistência Social observa-se que o
perfil de seu público-alvo eletivo não se enquadra aos militares e servidores civis do
COMAER, em sua maioria.
Dessa forma, com vistas a atender esse público não elegível na concessão de
benefícios sociais do Governo Federal, o COMAER desenvolve ações sociais a
partir de legislações específicas, de forma a criar estratégias de inclusão social.
A partir dessa reflexão, neste capítulo busca-se entender como é
desenvolvida a Política de Assistência Social no COMAER, como se apresenta o
Sistema de Assistência Social, como se operacionalizam os Programas de Ações
Sociais do COMAER e descrever o objeto deste estudo: os Projetos Sociais do
COMAER.

2.1 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO COMAER
A política de Assistência Social do Comando da Aeronáutica está em
consonância com a Política de Assistência Social das Forças Armadas, segundo
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a Portaria Normativa n° 1.173/MD, (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2006b) e
segue as diretrizes para o desenvolvimento dos Programas da Política de
Assistência Social das Forças Armadas previstas na Portaria Normativa n° 881/MD
(COMANDO DA AERONÁUTICA, 2010b).
A Política de Assistência Social das Forças Armadas trata da finalidade, dos
objetivos e das diretrizes da Política de Assistência Social no âmbito das Forças
Armadas, bem como apresenta cinco grandes programas a serem desenvolvidos
pelos Comandos Militares no trato do assunto Assistência Social, são eles: 1)
Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência; 2) Programa de Preparação para a
Reserva e Aposentadoria; 3) Programa de Apoio Socioeconômico; 4) Programa de
Prevenção à Dependência Química e 5) Programa de Atendimento Social às
Famílias dos Militares e Servidores Civis participantes de Missões Especiais.
Tais Programas, segundo suas diretrizes, devem considerar os princípios
básicos

de

integralidade;

interdisciplinaridade;

prevenção;

humanização;

descentralização;

capacitação

intersetorialidade;

profissional;

avaliação

e

monitoramento.
Com a finalidade de orientar as atividades de Assistência Social no âmbito
das Forças Armadas, garantindo o bem-estar social do seu pessoal, a Política
objetiva o intercâmbio entre as instituições, o aprimoramento dos recursos humanos,
a capacitação profissional através da aproximação com as instituições de pesquisa e
ensino de Serviço Social, bem como a normatização da assistência social destinada
aos militares e seus dependentes, através de programas e projetos sociais.
A trajetória da atual Política de Assistência Social no COMAER, bem como
sua estrutura teve relação com o momento político no qual o país estava passando.
Assim, faz-se necessário entender o tema assistência social.

Falar de assistência social não é tarefa fácil, porque vários são os
preconceitos e ideias equivocadas que ainda cercam essa matéria.
Embora esse tipo de assistência seja um fenômeno tão antigo quanto
a humanidade e esteja presente em todos os contextos
socioculturais, poucas ainda são as contribuições teóricas que
ajudam a melhor precisá-lo do ponto de vista conceitual e políticoestratégico. Isso significa que a assistência social tem sido
sistematicamente negligenciada, não só como objeto de interesse
científico, mas como componente integral dos esquemas de proteção
social pública que, desde os fins do século XIX e, mais
especificamente, a partir dos anos 40 do século XX, expressam
institucionalmente a articulação (nem sempre pacífica) entre Estado
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e sociedade, com vista à definição de direitos e políticas de conteúdo
social (PEREIRA, 1998, p. 217).

No país a Assistência Social não detinha um âmbito específico de uma
política de assistência social, conforme Aureliano e Draibe (1989) e apenas na
década de 1940 a assistência é institucionalizada com a criação da Legião Brasileira
de Assistência (LBA), em 1942, cuja presidência era atrelada às primeiras damas da
República. Sendo considerada, segundo os autores, uma área de intervenção
governamental permeada por mecanismos clientelistas, assim como por ausência de
controles, o que tendeu a tornar a assistência, fácil presa de manipulação e
corrupção.
A Assistência Social é desenvolvida no COMAER antes mesmo de sua
normatização interna e de sua inserção no ordenamento jurídico do país. Cabe
ressaltar, que a partir de um estudo realizado à época por Cavalcanti (1987)
verificou-se a inserção de assistentes sociais servidoras civis em 1959 no Hospital
Central da Aeronáutica (HCA). O Serviço Social implantado neste Hospital
desenvolvia a modalidade de Serviço Social Médico, tendo como primeira
profissional, a assistente social Ada Nolding Grafrée, formada pela Faculdade de
Serviço Social do Rio de Janeiro.
De acordo com Cavalcanti (1987), o Serviço Social à época, voltava-se para o
Serviço Social Médico e desenvolvia os programas de saúde. Sua criação teve o
objetivo de atender à “clientela” do hospital, constituído de militares, seus
dependentes e funcionários civis de todas as Organizações Militares da Aeronáutica,
“envolvidos com problemas sociais e humanos, provocados por conflitos internos e
externos que estivessem interferindo na situação médica” (CAVALCANTI, 1987,
f. 31).
Dessa forma, o Serviço Social surge como entidade paramédica, subordinado
ao Diretor do Hospital, com três funções básicas: função preventiva de orientação ao
paciente e à família, visando adesão ao tratamento; função curativa de atendimento
às necessidades básicas do paciente; e função promocional, visando enriquecer a
vida do paciente em grupo (CAVALCANTI, 1987). Cabendo ao assistente social
estabelecer as relações entre os fatos sociais que tiveram influência no
aparecimento da doença e as consequências que esta doença traria para
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reintegração do individuo em seu meio familiar, profissional e social (CAVALCANTI,
1987).
A matriz teórica do Serviço Social à época, segundo Zacaron (2011) era a
vertente clássica funcionalista, com uma atuação voltada para a visão sistêmica dos
fatos, visando à promoção, e em alguns casos, a adaptação do cliente a seu meio
familiar ou profissional, através do Modelo de Ajustamento, onde as “disfunções”
pessoais ou sociais eram tratadas.
A partir de um trabalho realizado por Loyse e outros (apud ZACARON, 2011),
como forma de contribuir para o aprimoramento científico do VII Aniversário do
Hospital da Força Aérea do Galeão (HFAG), realizado em 1987, onde foi avaliado o
Serviço Social do COMAER e apresentadas propostas voltadas para uma nova
perspectiva profissional, observou-se que a profissão surge na instituição com uma
proposta funcionalista, através da aplicação de processos e técnicas específicas
voltadas para integrar os “programas de ação” aos programas da instituição de
saúde.

Desta forma, o assistente social atua somente na ‘SITUAÇÃOPROBLEMA’ por meio da prática direta, considerando o cliente em
sua unidade biopsicossocial e cultural, como objeto de tratamento.
O profissional de Serviço Social representa o papel de agente do
processo, quando na realidade sua ação social deveria estar voltada
para a transformação da realidade (LOYSE et al., 1987 apud
ZACARON, 2011, p. 53-54).

Ao concluírem a análise do Serviço Social entre o período de sua criação no
HCA até 1987, estas profissionais apontam a necessidade de rever a profissão no
âmbito institucional, a ampliação do trabalho comunitário, o reforço do compromisso
profissional com os interesses dos “clientes” do Serviço Social, a articulação com o
Conselho Profissional e a participação nas entidades representativas da categoria,
incluindo o sindicato, bem como zelar pela autonomia profissional e pelos princípios
estabelecidos pelo Código de Ética de 1986. Reforçam a ausência de normatização,
padronização e sistematização das ações sociais no âmbito das Organizações de
Saúde do COMAER.
À época do trabalho as assistentes sociais militares já se faziam presentes,
com sua entrada no COMAER em 1980 agregando-se às servidoras civis na
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pressão para a criação de uma legislação interna que trate do tema assistência
social, aproveitando o momento de redemocratização do país.
Dessa forma, cria-se o SAS, através da Portaria nº 93/GM3 (COMANDO DA
AERONÁUTICA, 1985), com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos
militares e servidores civis2, seus dependentes e pensionistas, no âmbito do
COMAER, com o provimento de condições legais, financeiras e técnicas para
atender as contingências sociais, buscando, assim, a universalização dos direitos.
Atualmente, o SAS, a partir do seu Plano de Ações Sociais do COMAER,
conforme ICA 163-1 (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2011b), que trata das Ações
Sociais do COMAER, abarca diversos programas que são estruturados para atender
a diferentes faixas etárias (crianças, adolescentes, adultos e idosos) com diferentes
necessidades (fome, violência, dependência química, deficiência física e mental). A
existência de demandas e problemáticas diversas impõe a esta política a
indispensável articulação às demais políticas setoriais; exercendo um papel
agregador, e, assim, garantindo acesso aos direitos sociais.

2.2 SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO COMAER
O SAS do COMAER foi implantado na década de 1980 pela DIRINT, órgão
central desse Sistema. Seu controle normativo faz parte das atribuições da SDEE,
uma das Subdiretorias da DIRINT.
Analisando a conjuntura na qual surge o SAS podemos destacar o período de
redemocratização que vive o Brasil. Saindo de um longo período de Regime
Ditatorial, a década de 1980 inicia um processo de retorno aos valores democráticos
denominado “Nova República” num contexto de instabilidade e crise econômica.
Nesta época, a mobilização da sociedade civil era intensa, destacava-se a
efervescência de novos movimentos sociais que reivindicavam, a partir de grupos
organizados, melhores condições de saúde, moradia e urbanização; lutando também
pelas identidades de raça, gênero, etnia, direitos humanos e questões ambientais.
Também nesse período um novo movimento sindical começa a ser gerido de forma

2

Vale ressaltar que nas legislações encontradas e nos documentos internos do COMAER a
referência aos seus servidores públicos é feita através da expressão “servidores civis”. Tal prática
ocorre desde a inserção de servidores civis na Instituição e tem o objetivo de diferenciar os militares
daqueles que não o são, ou seja, os civis. Assim, a partir desse momento, neste trabalho, será
adotada a expressão “servidores civis” para identificar os servidores públicos federais.
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autônoma e combativa e os partidos políticos passam a ter base social refletindo o
fortalecimento da sociedade civil brasileira.
Nesse novo contexto social, a luta por direitos se torna mais ampla, e a
Constituição Federal (BRASIL, 1988) estabelece um paradigma legal avançado no
campo social, com fortes traços democráticos e universais. No entanto, não foi
verificada a efetivação dos avanços constitucionais no campo dos direitos. O período
de surgimento e de consolidação do SAS, entre essas duas décadas (1980 e 1990),
coincide tanto com esse impulso da seguridade agenciada pelas empresas como
com a chamada "reforma" do Estado, um projeto político, econômico e social, de
viés neoliberal, que propõe uma redefinição do papel do Estado.
No bojo do projeto neoliberal destaca-se, na vertente política, a reforma do
"aparelho do Estado" (reforma administrativa), que objetiva tornar a administração
pública mais eficiente, ou seja, “[...] há que se reformar o Estado, tendo em vista
recuperar a governabilidade (legitimidade) e a governance (capacidade financeira e
administrativa de governar) [...]” (BEHRING, 2003, p.173).
As Forças Armadas fortalecidas no período ditatorial, para serem utilizadas
como instrumento de controle e coerção, no sentido de conter o avanço das ideias
socialistas e comunistas e garantir, portanto, a ordem social, bem como a
manutenção e expansão do grande capital, vê a partir do avanço do Estado
neoliberal o início do seu processo de declínio.
O desmonte do Estado brasileiro repercute diretamente no sucateamento das
Forças Armadas, que vão desde perdas salariais significativas à redução de
recursos para a manutenção e reposição de equipamentos. É nesse período de
declínio dos serviços institucionais, decorrentes principalmente da reforma do
Estado, que começa a se estruturar, de uma maneira mais racional, a assistência
social no COMAER.
Como resultado efetivo tem-se a criação do SAS, através da Portaria n°
93/GM3 (COMANDO DA AERONÁUTICA, 1985), que prevê a melhoria da qualidade
de vida dos militares e servidores civis, seus dependentes e pensionistas, no âmbito
do COMAER, com o provimento de condições legais, financeiras e técnicas para
atender as contingências sociais, buscando, assim, a universalização dos direitos, e
tem como diretriz legislações federais que tratam da matéria assistência social.
Inicialmente a legislação aprovada para o desenvolvimento do Sistema
referia-se ao controle e gestão dos recursos, com um cunho assistencialista em sua
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ação. A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) que traz a assistência social
para o campo dos direitos ainda não havia sido promulgada e a assistência social
desenvolvida no âmbito do COMAER possuía um caráter filantrópico, com um forte
marco de assistencialismo, trazendo consigo implícita a noção de favor.
Segundo Souza (2006, p. 83, grifo nosso),

[uma] assistência, entendida como prática exercida em prol dos
mais desfavorecidos, seja em nome da caridade e da fé cristãs, seja
com a mediação do Estado para a amenizar o conflito social [...] traz
implícita a noção de favor que coloca o receptor da ação em uma
relação de gratidão pelo benefício concedido, retirando-lhe a
possibilidade de qualquer reclamação, visto que diante de um ato de
ajuda só lhe resta a gratidão. O assistencialismo [por sua vez],
consiste em potencializar este sentimento a ponto de comprometer o
receptor da ação em uma relação de troca em que, por exemplo, a
gratidão é substituída pelo voto ou por apoio político.

No âmbito do COMAER essa relação de troca é desenvolvida através do
benefício ao assistente social ou ao Comandante que autorizou a concessão do
mesmo.
Em

2006

ocorreu

a

reformulação

da

ICA

161-1

(COMANDO

DA

AERONÁUTICA, 2006a), que trata da gestão dos Recursos de Assistência Social do
COMAER, e a criação da ICA 163-1 (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2011b), que
trata das Instruções Reguladoras das Ações Sociais do COMAER, esta amparada
pela Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu Título VIII, capítulo “Da Ordem
Social”, e pela Lei nº 8.742 (BRASIL, 1993b), que dispõe sobre a organização da
Assistência Social. O referido Título em seu artigo 194 informa sobre a Seguridade
Social e sua composição, e os demais artigos descrevem a forma de financiamento
desta Seguridade e detalha cada política que a compõe. Assim, a Seguridade Social
é compreendida como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social.
A assistência social, compreendida pela Constituição (BRASIL, 1988, art. 203)
como

política

social

pública,

“será

prestada

a

quem

dela

necessitar,

independentemente de contribuição à seguridade social [...]”. Assim,

[...] ao estabelecer, pela primeira vez no Brasil, um modelo de
seguridade social ancorado no tripé saúde, assistência social e
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previdência, dá um importante passo na construção da cidadania,
visto que concebe a assistência social, assim como a saúde, como
política não-contributiva e universal (SOUZA, 2006, p. 86).

No entanto, observa-se na sociedade brasileira um total descumprimento da
Constituição, pois “sob hegemonia do neoliberalismo, abusando do argumento
falacioso do déficit da Previdência e enfocando a pobreza absoluta” (RODRIGUES,
2007, p. 21), o Estado promove a seletividade e privatização, em detrimento da
universalidade e da estatização, reduzindo e até mesmo suprimindo direitos
conquistados. Nesta direção, a assistência tende a se configurar como política
curativa, paliativa e seletiva, voltada para os segmentos sociais mais vulneráveis ou
em situação de risco social. Tendo em vista a seletividade dos benefícios e
programas sociais, os militares e servidores civis do COMAER não se enquadram,
em sua maioria, nos critérios descritos no capítulo IV da LOAS.
Apesar da política de assistência social não estar sendo implementada
conforme preconiza a legislação, há que se destacar o trato da assistência social
enquanto política pública garantida pela Constituição Federal (BRASIL, 1988), ou
seja, no campo dos direitos. E é dessa maneira que a assistência social
desenvolvida no COMAER, bem como o trato das questões sociais apresentadas
pelos usuários muda do campo da assistência e do assistencialismo e vai para o
campo dos direitos.
A gestão do SAS não é realizada apenas por assistentes sociais, mas
também por oficiais e/ou servidores civis de nível superior não formados nessa
graduação, conforme ICA 161-1 (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2008b), que são
os chamados agentes sociais.
Vale ressaltar, que o art. 5º, da Lei nº 8.662 (BRASIL, 1993a), informa ser
atribuição privativa do assistente social o trato da matéria de Serviço Social. Como o
Sistema é de assistência social e as ações são denominadas ações sociais não há
nenhum impedimento legal para o desenvolvimento do Sistema por outros
profissionais. Observa-se que a matéria Serviço Social engloba todas as políticas
sociais públicas, dentre elas a política pública de assistência social. Dessa forma,
nas OM onde não existem profissionais de Serviço Social são os gestores sociais os
responsáveis pela gestão dos Recursos de Assistência Social, com vistas a
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proporcionar acesso aos benefícios sociais existentes na legislação a todos os
usuários.
A existência de agentes sociais em locais onde não existe assistentes sociais
traz um enfraquecimento à categoria no sentido de diminuir a requisição de postos
de trabalho. O assistente social perde espaço sócio-ocupacional, pois o empregador
(COMAER) entende que qualquer pessoa pode desenvolver aquela atribuição sem a
necessidade de qualificação mínima.
Este quadro é consequência da intensificação das práticas de estruturação
produtiva, que impõe mudanças importantes no mercado de trabalho brasileiro,
inclusive do assistente social. Dentre as reações visíveis mais importantes, tem-se: a
ampliação do desemprego; a redução dos postos de trabalho industriais e as
mudanças nos requerimentos de qualificação dos trabalhadores. Assim, o trabalho
informal passa a ser pensado como uma alternativa de emprego de forma a diminuir
os efeitos do desemprego, e, se opera a partir da precarização e flexibilização das
relações de trabalho, instabilidade nas relações contratuais, degradação das
qualificações profissionais, perda de identidade coletiva da classe trabalhadora e
enfraquecimento do movimento sindical.

[...] as mudanças engendradas pelo processo de reestruturação
afetam as condições objetivas em que o trabalho do assistente social
se realiza, não só no que tange às demandas impostas pelo
empregador, pensando o assistente social enquanto trabalhador
assalariado, quanto às relações de trabalho as quais o profissional
está sujeito (ZACARON, 2011, p. 52).

Tais modificações no cenário mundial e institucional levam à existência de
profissionais com diferentes formações atuando no mesmo Sistema. A diferença
decorre, principalmente, da qualidade de trabalho dos assistentes sociais, que
possuem qualificação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operacional no
trato das questões sociais que se apresentam no cenário militar, e devido a sua
singularidade são ainda mais exacerbadas.
Posto isto, cabe ao assistente social

desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir
propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar
direitos, a partir de demandas emergentes do cotidiano. Enfim, ser
um profissional propositivo e não só executivo [com vistas a
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preservar esse espaço sócio-ocupacional ao longo do tempo
conquistado] (IAMAMOTO, 2001, p. 20).

Até o ano de 1990, a inserção do profissional de Serviço Social no COMAER
ocorria através de concurso público para militares (QFO) e servidores públicos,
ambos de carreira. No entanto, o inciso I, do artigo 5º da Constituição (BRASIL,
1988) informa que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição”. Assim, a existência de um quadro que privilegiava um
determinado gênero infringe a lei maior do país, e o quadro é extinto. Cria-se assim
o QCOA, em 1997, devido às demandas profissionais apresentadas na Instituição,
que se destina a suprir, temporariamente o COMAER com oficiais para o exercício
de funções técnicas, de docência e administrativas.
Espera-se da prática profissional do assistente social do COMAER, seja
militar ou servidor civil, o conhecimento da instituição na qual está inserido; suas
relações de poder; bem como o desvelamento da realidade, não apenas para
publicizar direitos, mas para garanti-los, de forma a tornar realidade a assistência
social enquanto política pública inscrita no campo dos direitos.
A assistência social, conforme Constituição (BRASIL, 1988), possui caráter
não contributivo, contrário à política de assistência social prevista em legislação
federal; o SAS é contributivo e os recursos são recolhidos para um Fundo
Institucional. Este Fundo foi criado em 1985 como Fundo de Assistência Social
destinado a prover recursos para o SAS.
Os recursos do Fundo de Assistência Social (FAS/DIRINT) até o ano de 2000
eram compostos por uma parte orçamentária e outra advinda de contribuições
internas do efetivo. Cabe esclarecer que até o exercício de 1999 a dotação
orçamentária voltava-se ao Programa de Assistência Social. E no exercício de 2000
a dotação orçamentária restringiu-se ao Programa de Manutenção de Serviços
Administrativos, ou seja, ao pagamento à Fundação Osório; ao complemento de
funeral; ao PIS/PASEP; às escolas assistenciais; e à compra de marca passo e
outras próteses em casos excepcionais.
No período de 1996 a 2000, a SDEE teve como atribuição a coordenação da
arrecadação, gerenciamento e repasse mensal às OM dos recursos financeiros. A
partir do ano de 2000 com a criação da Portaria nº 550/GC6 (COMANDO DA
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AERONÁUTICA, 2001), institui-se o desconto compulsório para os militares e
pensionistas, que traz um aumento significativo às receitas do FAS/DIRINT3.
Em 2008, com a modificação da legislação ICA 161-1 (COMANDO DA
AERONÁUTICA, 2008b), que trata da operacionalização dos Recursos de
Assistência Social do Comando da Aeronáutica, o Fundo de Assistência Social deixa
de ter essa denominação e passa a ser definido como Recursos de Assistência
Social (RAS/DIRINT). E nesse mesmo ano, no mês de setembro, os recursos
passam a ser orçamentados, com o uso de créditos e numerários. A composição do
RAS/DIRINT sofre alterações ao longo dos anos com a extinção da Portaria nº
56/GC6 (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2007), que tratava do recolhimento
efetuado das entidades consignatárias que descontam do contracheque dos
servidores públicos, bem como o cancelamento da Rubrica 62003, conforme
Mensagem SIAPE n° 032/PP3-2 (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2010a) a partir
de uma decisão do Ministério do Planejamento e Gestão.
Tais medidas trazem alterações ao SAS de forma a criar novas estratégias
para a permanência do atendimento social e do acesso aos benefícios sociais a
esses funcionários públicos lotados no Comando da Aeronáutica, tendo em vista a
legislação em vigor desenvolver a assistência social de forma contributiva. Assim, a
contribuição voluntária e o ressarcimento ao RAS/DIRINT vêm sendo executados
através de Guia de Recolhimento da União.
A existência do RAS/DIRINT possibilita o desenvolvimento do SAS, pois
disponibiliza recursos próprios para atender demandas emergenciais, bem como
promover a assistência social tal como um direito público.
Observa-se então, que

ao ser elevada ao status de política pública, coube à assistência
social a difícil tarefa de agregar as demais políticas sociais como
forma de viabilizar-lhes o acesso. A assistência social, do ponto de
vista legal, é então, a política que tem por objetivo possibilitar o
acesso da população às demais políticas sociais, garantindo, assim,
o exercício da cidadania (SOUZA, 2006, p. 86)

3

Para informações mais detalhadas sobre a composição das receitas do FAS/DIRINT ver Revista
SDEE (COMANDO DA AERONAÚTICA, 2008c).
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A administração do RAS/DIRINT é realizada pela SDEE, criada em 1987 com
a finalidade de exercer as tarefas de apoio ao homem, desde seu nascimento até ao
óbito.
A operacionalização do SAS é realizada através do Plano contido na ICA 1631 (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2011b) e dos cinco grandes Programas de
Ações Sociais Integradas do COMAER existentes para o desenvolvimento das
ações sociais, são eles: PASIC 1, PASIC 2, PASIC 3, PASIC 4 e PASIC 5, conforme
descrito na Figura 3.

Figura 3 - Plano de Assistência Social do COMAER.

Fonte: Comando da Aeronáutica (2011b).

A Figura 3 retrata o Plano de Assistência Social do COMAER, com os
diversos programas e sugestões de projetos e ações sociais que podem ser
desenvolvidos, atingindo diversos públicos: militares ativos e inativos (reservistas),
servidores civis ativos e inativos (aposentados), seus familiares e pensionistas; de
forma a atender toda a “família militar”.
A operacionalização do SAS ampara-se na Portaria nº 1.121/GC6
(COMANDO DA AERONÁUTICA, 2006c), que reformula o SAS do COMAER; em
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legislações internas do COMAER (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2008a, 2011b);
em legislações do Ministério da Defesa, que tratam da Política de Assistência Social
nas Forças Armadas, em legislações federais pertinentes ao tema assistência social,
como o Título VIII da Constituição Federal (BRASIL, 1988), que trata Da Ordem
Social, a Lei Orgânica de Assistência Social (BRASIL, 1993b), e em legislações
federais que tratam de temas referentes aos direitos dos usuários, como o Estatuto
da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990a), a Lei Orgânica da Saúde (BRASIL,
1990b, 1990d), a Lei da Pessoa portadora de Deficiência (BRASIL, 1989) e a
Política Nacional do Idoso (BRASIL, 1994), dentre outras.
O SAS possui como objetivo a melhoria da qualidade de vida dos militares e
servidores civis, seus dependentes e pensionistas, no âmbito do COMAER, através
do desenvolvimento de projetos e ações sociais pelos diversos assistentes sociais e
gestores sociais4.
Assim, cabe ao assistente social, enquanto ator privilegiado nesse campo de
assistência, devido a sua larga trajetória neste território e formação técnica,
operacionalizar os PASIC a partir das diversas possibilidades de atuação, sendo as
mais relevantes no COMAER: a execução, a assessoria, o planejamento e a gestão.

2.3 PROGRAMAS DE AÇÕES SOCIAIS DO COMAER
Os Projetos Sociais a serem avaliados neste estudo estão atrelados aos
PASIC apresentados no Plano de Ações Sociais do COMAER, que configura todas
as Ações, Programas e sugestões de Projetos que poderão ser desenvolvidos pelos
assistentes sociais. Segundo a ICA 163-1 (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2011b),
em seu subitem 3.1.1, o Plano de Assistência Social tem por objetivo

privilegiar ações sociais, sistematizadas e executadas de forma
contínua, ao longo do ano, desenvolvidas pela Seção de Assistência
Social ou Serviço Social da OM ou por um NUSESO, que
apresentem um caráter socioeducativo, preventivo e promocional.
Essas ações foram estruturadas em 05 (cinco) grandes Programas
que abrangem as áreas de Família, Idoso, Assistência Social,

4

De acordo com a ICA 161-1 (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2008b), em seu item 1.2.2, entendese por Gestor Social “o assistente social ou agente social responsável pela elaboração,
implementação e avaliação dos programas e projetos de ações sociais, bem como pela gestão dos
Recursos da Assistência Social da Diretoria de Intendência (RAS/DIRINT) nas Organizações
Militares (OM)”.
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Recursos Humanos e Lazer
AERONÁUTICA, 2011b, p. 15).

e

Cultura

(COMANDO

DA

A Figura 3 mostra a existência dos cinco grandes Programas contidos no
Plano de Ações Sociais do COMAER, são eles: Programa de Promoção Familiar
(PASIC 1); Programa de Atenção ao Idoso (PASIC 2); Programa de Assistência
Social (PASIC 3); Programa de Recursos Humanos (PASIC 4) e Programa de Lazer
e Cultura (PASIC 5).
A legislação apresenta os PASIC a partir de uma breve introdução sobre o
tema tratado para cada Programa, informa seus objetivos e temas como diretrizes
para a elaboração de projetos sociais. Ressalta-se que os temas são atuais, em
consonância com a Política de Assistência Social das Forças Armadas e com
legislações federais pertinentes, bem como com as demandas apresentadas a partir
dos processos sociais que chegam à Divisão de Serviço Social para análise e
repasse de créditos.
O PASIC-1 refere-se ao Programa de Promoção Familiar e tem por objetivos:
a) prevenir e/ou dirimir os conflitos que afetam à dinâmica familiar; b) criar espaços
que contribuam para o desenvolvimento de projetos sociais destinados às crianças,
aos jovens e aos idosos; c) desenvolver habilidades e capacitar os dependentes dos
militares e servidores civis, com a finalidade de ampliar a renda familiar; d) orientar
sobre a importância do equilíbrio financeiro para o relacionamento familiar; e e)
oferecer elementos para que o efetivo tenha condições de reavaliar e reorganizar
seu orçamento doméstico.
Os temas considerados como diretrizes para o desenvolvimento de projetos
sociais são: orientação familiar, paternidade responsável, geração de renda,
educação financeira, saúde da mulher, da criança, do adolescente e do idoso, e
redução da violência doméstica.
O PASIC-2, referente ao Programa de Atenção ao Idoso, ampara-se na Lei nº
8.842 (BRASIL, 1994), que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso. Este
Programa visa: a) priorizar o atendimento ao idoso, por intermédio de suas próprias
famílias, em detrimento do atendimento asilar; b) promover a participação e a
integração do idoso, por intermédio de suas organizações representativas, na
formulação implementação e avaliação das políticas, planos, programas e projetos a
serem desenvolvidos; c) viabilizar formas alternativas de participação, ocupação e
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convívio do idoso, proporcionando-lhe integração às demais gerações; d) criar
espaços para a reflexão acerca das questões que envolvem reserva/aposentadoria e
e) implementar um sistema de informações que permita a divulgação do programa e
dos serviços oferecidos.
Este Programa vem sendo desenvolvido basicamente nos Hospitais com seus
Núcleos de Geriatria e Gerontologia. Há que se destacar, porém, a existência do
Programa de Preparação para a Reserva e Aposentadoria, com coordenação da
DIRINT/SDEE, referência para as demais Forças Armadas (Exército e Marinha), e
que fora avaliado recentemente pela Profa. Valéria Almeida.
O Programa de Assistência Social (PASIC 3) refere-se ao terceiro Programa
de Ações Sociais Integradas do COMAER e estrutura-se a partir da LOAS. Seus
objetivos são: a) contribuir para a melhoria das condições de vida dos usuários do
SAS, principalmente daqueles que estejam em situação de vulnerabilidade social5;
b) minimizar ou eliminar os fatores que influenciam negativamente na vida
profissional, com vistas à superação das “situações-problemas” por meio do
atendimento das suas necessidades básicas; e c) implementar serviços e benefícios
sociais em todas as Unidades do COMAER.
Para atingir o objetivo da letra “c” descrito, cabe ao assistente social atender
aos usuários individualmente e conceder os benefícios contidos nesse Programa e
organizados em cinco áreas de atuação, denominadas de subprojetos, que
equivalem a cinco políticas sociais setoriais: Saúde, Educação, Habitação,
Alimentação e Funeral. Vale ressaltar que esse Programa trata da efetivação
material da assistência social, que perpassa outras políticas, e que visa dar meios
de subsistência e reprodução ao trabalhador. Tendo a ICA 161-1 (COMANDO DA
AERONÁUTICA, 2008b) como legislação que ampara a operacionalização dos
recursos do RAS/DIRINT utilizados na concessão dos benefícios previstos nestes
Projetos.

5

Conforme ICA 163-1 (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2011b, p. 11), vulnerabilidade social
“consiste na impossibilidade momentânea ou prolongada de acesso das pessoas a bens e serviços,
caracterizados como direitos sociais que podem comprometer o exercício efetivo da condição de
cidadão, repercutindo na qualidade de vida. A vulnerabilidade social pode ser cultural, de gênero,
de raça e etnia, bem como econômica; o que coloca como centralidade o deslocamento da
definição de uma noção de carências sociais para o terreno dos direitos sociais”.
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O Projeto Saúde6 prevê aos usuários acesso a medicamentos, aparelhos
odontológicos e auditivos, óculos, próteses, órteses e aparelhos correlatos, além da
prestação de serviços por profissionais e instituições de saúde, desde que não
cobertos em sua totalidade pela Subdiretoria de Aplicação dos Recursos da
Assistência Médico-Hospitalar da Aeronáutica.
No Projeto Educação observa-se meios diferenciados de atendimento com a
modalidade de ressarcimento de despesas previamente efetuadas, onde o usuário
adquire o material, livros e uniformes escolares e o SAS repasse o crédito ao
usuário. Soma-se a esses benefícios o custeio, com recursos da Assistência Social,
da mensalidade escolar para crianças especiais.
No que se refere ao Projeto Habitação, destacam-se as informações acerca
da Conferência Habitat II, realizada em Istambul, em 1996, que define moradia digna
como a “disponibilidade de abrigo saudável, seguro, acessível, a um custo que se
pode pagar e que inclui serviços básicos, facilidades e amenidades, livre de
discriminação de habitação e com título de propriedade”. Nesse sentido, a moradia
numa dimensão qualitativa e habitável deve apresentar requisitos mínimos de
construção e conservação, no sentido de possibilitar a melhoria da condição da
qualidade de vida do usuário.
O atendimento social dentro do Projeto Habitação consiste no fornecimento
de materiais de construção e destina-se aos usuários com imóvel próprio, nas
seguintes condições, conforme Orientação Normativa n° 03/DIRINT (COMANDO DA
AERONÁUTICA, 2011a): a residência do militar ou servidor civil deve estar em
situação de risco eminente (declarado e/ou interditado pelos órgãos da defesa civil
ou órgão equivalente do município onde esteja localizada), ou ter sido atingida por
alguma calamidade, como enchente, incêndio, desabamento; comprovadas
mediante laudo da defesa civil ou órgão equivalente. Nos casos de calamidade, com
perda total dos pertences domésticos, o usuário poderá receber, além do material de
construção, móveis e eletrodomésticos básicos (geladeira, fogão, camas e
colchões). Este Subprograma contempla também os usuários, cuja residência esteja

6

O primeiro entendimento acerca da saúde definida pela ICA 163-1 (COMANDO DA AERONÁUTICA,
2011b, p. 20) foi revisto pela I Conferência Internacional sobre a Promoção da Saúde, realizada na
Cidade de Ottawa, em 21 de novembro de 1986, surgindo o conceito de promoção de saúde, que é
“um processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e
saúde, incluindo maior participação em seu controle”.
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com problemas de insalubridade, desde que o médico ateste que a insalubridade
está afetando ou piorando o problema de saúde de algum membro da família.
O Projeto Alimentação refere-se à destinação de cestas básicas aos usuários
em situação de vulnerabilidade econômica e social. E encontramos um número
elevado de atendimentos sociais na Região Norte por ser uma região distante
geograficamente dos locais de produção de alimentos, o que por sua vez encarece o
preço dos mesmos. O subprojeto assume significados social, cultural e
comportamental para a promoção da saúde, pois prevê mínimos necessários à
subsistência do usuário.
O Projeto Funeral, último Subprojeto previsto no PASIC-3, visa garantir a
cobertura de despesas com o óbito de dependente de servidor civil. No caso dos
militares já é previsto em legislação o custeio dessas despesas, mas no caso dos
servidores civis o auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade
ou aposentado (BRASIL, 1990c). Ou seja, o auxílio ocorre apenas quando o servidor
morre, porém não contempla os dependentes (filhos, cônjuges ou pais). Dessa
forma, com vistas à inclusão social, a proposta da Assistência Social é a ampliação
do acesso a este auxílio, atendendo a parcela dos usuários desprovidos de tal
direito.
O PASIC-4 refere-se ao Programa de Recursos Humanos. Estrutura-se a
partir de projetos voltados para a garantia da saúde do trabalhador e humanização
do ambiente de trabalho. Contempla o desenvolvimento de pesquisas sobre fatores
que influem no clima organizacional das OM, visando contribuir para a melhoria das
relações interpessoais e da qualidade de vida do efetivo. Este Programa também
fomenta a supervisão de estagiários em Serviço Social no âmbito das OM e prevê
capacitação continuada dos assistentes sociais.
O Programa prevê ainda a assistência social aos militares e servidores civis
envolvidos em missões especiais, bem como a seus familiares. No que tange a esta
modalidade de assistência social, prevista na Política de Assistência Social das
Forças Armadas, destacamos a atuação do Serviço Social do COMAER durante a
Missão de Paz no Haiti7. Onde duas assistentes sociais (onde me incluo) foram
enviadas ao Haiti, nos meses subsequentes ao terremoto que devastou o país em
janeiro de 2010, para acompanhar o trabalho realizado pelos militares durante a

7

Sobre este assunto, ver Oliveira e Zacaron (2010).
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atuação do Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira naquele país, na busca
de minimizar as questões sociais que poderiam interferir no desenvolvimento
daquela missão. O Serviço Social prestou atendimento e acompanhamento social in
loco aos militares do COMAER, articulado com um trabalho de suporte e
acompanhamento aos familiares no Brasil, coordenado pelos assistentes sociais da
Divisão de Serviço Social da DIRINT/SDEE e realizado pelas assistentes sociais das
diversas Organizações Militares, conforme localidade da residência dos militares
envolvidos na missão.
Em relação ao PASIC-5, Programa de Lazer e Cultura, último Programa do
Plano, seus objetivos voltam-se ao acesso dos trabalhadores e seus familiares à
eventos sociais, educativos e de lazer. Tais eventos contribuem para o
desenvolvimento social, físico, afetivo, cultural e psicológico do efetivo das OM e de
seus dependentes.
Conforme a ICA 163-1 (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2011b), este
programa visa favorecer o desenvolvimento do processo de educação global,
através do “enriquecimento e ampliação do universo afetivo, perceptivo e cognitivo
do militar, do servidor civil e de seus dependentes” além de promover a participação
dos militares e civis e de seus dependentes nas atividades educativas que envolvam
e estimulem a comunicação, a reflexão, o debate e as práticas pedagógicas.
Vale ressaltar que os projetos sugeridos no PASIC são intencionalmente
genéricos para que possam ser aplicados em nos diversos tipos de demandas
apresentadas e, são ao mesmo tempo, suficientemente específicas, de forma a dar
um norte para que os gestores sociais possam ajustá-las às realidades concretas e
particulares de cada região, obedecidas as normas estabelecidas pelo Órgão
Central (SDEE).
Cabe elucidar ainda que os gestores sociais podem sugerir programas e
projetos

sociais,

além

dos

já

previstos

na

ICA

163-1

(COMANDO

DA

AERONÁUTICA, 2011b), devendo encaminhá-los ao Órgão Central para apreciação,
autorização, acompanhamento das ações sociais, registro, controle e, quando for o
caso, descentralização de recursos.

40

2.4 PROJETOS SOCIAIS
A partir da publicação da ICA 163-1 (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2006a),
o SAS passa a desenvolver suas ações sociais com base num caráter
socioeducativo, preventivo e promocional. Para tal estimula-se o desenvolvimento de
projetos de forma a garantir atendimento a um maior número de usuários do SAS.
O caráter preventivo pauta-se em princípios éticos e pluralidade cultural,
orientando-se para a promoção de valores voltados à saúde integral (entendida
como promoção da saúde), ao bem-estar, à integração socioeconômica e a
valorização das relações familiares, considerando seus diferentes modelos.
A elaboração, coordenação, execução e avaliação de programas e projetos
sociais é competência do assistente social, conforme inciso II, do Art. 4°, da Lei nº.
8.862 (BRASIL, 1993a). Assim, cabe a este profissional o desenvolvimento dos
projetos sociais nas diversas OM do COMAER.
Tratar dessa competência profissional remete à instrumentalidade do Serviço
Social, que segundo Guerra (2010) é uma propriedade e/ou capacidade que a
profissão

possui

de

possibilitar

aos

assistentes

sociais

objetivar

sua

“intencionalidade” em respostas profissionais. É por meio desta capacidade,
adquirida no exercício profissional, que os assistentes sociais modificam,
transformam, alteram as condições objetivas e subjetivas de trabalho, bem como as
relações interpessoais e sociais existentes no cotidiano profissional. Convertendo
em condições, os meios e instrumentos disponíveis, visando o alcance dos objetivos
profissionais. Na medida em que os profissionais utilizam, criam, adequam as
condições existentes transformando-as em meios/instrumentos para a objetivação
das intencionalidades, suas ações são portadoras de instrumentalidade. Deste
modo, conforme a autora, a instrumentalidade é tanto condição necessária de todo
trabalho social quanto categoria constitutiva, um modo de ser, de todo trabalho do
Serviço Social.
No COMAER, projeto social é definido como “uma organização sistemática
das ações técnico-profissionais e ético-políticas do Assistente Social, em respostas
às demandas que se apresentam no seu cotidiano de trabalho” (COMANDO DA
AERONÁUTICA, 2011b), o que traz a responsabilidade do seu desenvolvimento
para o profissional de Serviço Social. Sua elaboração deve ser precedida de
identificação e conhecimento da demanda apresentada (expressões da questão
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social) e coleta de dados, de forma a estabelecer objetivos, metas realizáveis,
procedimentos metodológicos e estratégias de intervenção.
Objetiva-se assim intervir nas demandas apresentadas pelos usuários, de
modo a minimizar o impacto causado pelas expressões da questão social que
podem se apresentar de maneira mais exacerbada a esse público devido às suas
particularidades inerentes ao meio militar (dedicação exclusiva; disponibilidade
permanente, mobilidade geográfica, entre outros).
Definir quando e quais projetos sociais devem ser elaborados e executados
remete ao planejamento realizado pelo assistente social, que após a tomada de um
conjunto de decisões, definidas em face de uma realidade determinada, inicia o
trabalho de sistematização das atividades e dos procedimentos necessários ao
alcance dos resultados previstos.
De forma a conduzir de maneira clara seu planejamento, o profissional deve
conhecer as dimensões que envolvem o planejamento, que são: a) a dimensão
política, onde o planejamento é um processo contínuo de tomadas de decisões
inscritas nas relações de poder e b) a dimensão de racionalidade, que norteia
naturalmente as ações das pessoas, levando-as a planejar, mesmo sem notarem
que agem assim. Neste uso da inteligência no processo de racionalização dialética
da ação
[...] o planejamento é a ferramenta para pensar e agir dentro de uma
sistemática analítica própria, estudando as situações, prevendo seus
limites e suas possibilidades, propondo-se objetivos, definindo
estratégias (BAPTISTA, 2007, p. 14).

Nesse sentido, o projeto social é um documento que explicita, sistematiza e
interpreta o conjunto de decisões definidas em face de uma realidade determinada
para o alcance dos resultados previstos.
Segundo Friedmann (1960 apud BAPTISTA, 2007), o projeto possui três
dimensões essenciais para sua organização prevendo a ordem necessária para sua
efetivação, com previsão de correspondências, interdependências e subordinação;
são elas: tempo, espaço e volume. Na dimensão tempo verifica-se que o projeto
cobre um período de tempo limitado, devendo-se organizar as atividades em
cronogramas, observando-se assim os prazos. Na dimensão espaço deve-se
observar que a ação planejadora se realiza em áreas delimitadas espacialmente. E
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na última dimensão, volume, observa-se que ao elaborar um projeto o profissional
deve visar resultados concretos mensuráveis, contando com recursos físicos e
materiais concretos, daí podemos concluir que

O projeto é o documento que sistematiza e estabelece o traçado
prévio da operação de um conjunto de ações. É a unidade elementar
do processo sistemático de racionalização de decisões. Constitui-se
da proposição de produção de algum bem ou serviço, com emprego
de técnicas determinadas, com o objetivo de obter resultados
definidos em um determinado período de tempo e de acordo com um
determinado limite de recursos (BAPTISTA, 2007, p. 101).

Cohen e Franco (1993 apud BELLONI, 2001, p. 20), ressaltam a importância
da avaliação dos projetos sociais e apontam a necessidade de elevar o grau de
racionalidade das políticas, considerando que

A avaliação de projetos sociais tem um papel central no processo de
racionalização e é um elemento básico do planejamento. Não é
possível que estes sejam eficazes se não forem avaliados os
resultados de sua aplicação. Por isso, dispor de avaliações ex-post
de projetos em curso ou já realizados é fundamental para melhorar
os modelos. Desse modo, a avaliação ex-ante permite escolher a
melhor opção dos programas e projetos nos quais se concretizam as
políticas.

No COMAER, a operacionalização dos Programas e Projetos Sociais está
prevista no subitem 2.1.3, que informa que o

atendimento das necessidades de recursos materiais, humanos e
financeiros dos programas e projetos sociais que envolvam grupos
e/ou comunidades, desde que tais programas e projetos sociais
tenham sido analisados e aprovados pela DIRINT/SDEE (COMANDO
DA AERONÁUTICA, 2008b, p. 8, grifo do autor).

E a partir da pesquisa realizada por Zacaron (2011), no âmbito do COMAER,
observa-se no Gráfico 1 os seguintes dados: das 24 assistentes sociais
pesquisadas, 20 desenvolvem projetos sociais no âmbito de suas unidades de
trabalho. Do universo estudado, verificou-se que

das 04 assistentes sociais que não desenvolvem projetos sociais,
somente 01 relata falta de aceitabilidade por parte da chefia de seus
projetos sugeridos. As outras 03 profissionais não desenvolvem
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projetos por conta da dinâmica da Organização Militar as quais estão
inseridas (estar em Órgão Normatizador, por exemplo, logo não estar
na área de atendimento) ou por falta de espaço físico (ZACARON,
2011, p. 126).

Gráfico 1 - Profissionais que desenvolvem Projetos Sociais na OM.

Fonte: Zacaron (2011, p. 126).

Assim se conclui que do universo de assistentes sociais entrevistadas, a
maioria (20) desenvolve projetos sociais, o que podemos inferir que um número
maior de usuários está sendo atingido e ações preventivas estão sendo
desenvolvidas.
A partir de informações primárias apresentadas percebe-se que do número de
projetos sociais financiados (17 em 2008, 29 em 2009 e 29 em 2010) foram
encontrados 12 projetos sociais, 7 no PASIC 2, nenhum projeto no PASIC 3, 6
projetos no PASIC 4 e 18 no PASIC 5. Observa-se que o PASIC 3 não teve projetos
financiados por se tratar de um Programa cujo objetivo é o atendimento social ao
usuário com a concessão de benefícios sociais, conforme descrito no item 2.3 desse
estudo.
Vale ressaltar que esse número de projetos sociais não representa o total de
projetos realizados naqueles anos, pois não foram elencados os não financiados. A
atual legislação que trata das ações sociais (COMANDO DA AERONÁUTICA,
2011b) traz somente agora a obrigatoriedade de encaminhar à DIRINT/SDEE todos
os projetos sociais, sejam eles financiados ou não, tendo em vista ser ela o Órgão
Central do SAS, conforme subitem 3.1.4, da legislação referida.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
São apresentados neste capítulo os procedimentos metodológicos adotados
na avaliação dos projetos sociais financiados pela DIRINT/SDEE.
A avaliação é inerente ao ser humano, é uma ação corriqueira e espontânea
que funciona como um instrumento fundamental para conhecer, compreender,
aperfeiçoar e orientar as ações de indivíduos ou grupos (BELLONI; MAGALHÃES;
SOUSA, 2001). A avaliação que faz parte dos instrumentos de sobrevivência de
qualquer indivíduo ou grupo, que diz respeito ao processo natural, instintivo,
assistemático denomina-se de avaliação informal (BELLONI; MAGALHÃES; SOUSA,
2001). Assim, segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), a avaliação informal
ocorre quando se escolhe uma dentre várias alternativas existentes sem antes ter
coletado evidência formal do mérito relativo a essas alternativas.
No entanto, é inadequado e insuficiente utilizar esse conceito quando o local a
ser avaliado se trata de uma instituição ou de ações (neste caso projetos sociais).
Assim, busca-se a avaliação formal, ou seja, aquela com possibilidades de
compreender todas as dimensões e implicações da atividade, fatos ou coisa
avaliada (BELLONI; MAGALHÃES; SOUSA, 2001), onde as opções se baseiam em
esforços sistemáticos para definir critérios explícitos e obter informações acuradas
sobre as alternativas, o que por sua vez possibilita determinar o valor real das
alternativas (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004). Dessa forma entendese por avaliação um “processo sistemático de análise de uma atividade, fatos ou
coisas que permite compreender, de forma contextualizada, todas as suas
dimensões e implicações, com vistas a estimular seu aperfeiçoamento” (BELLONI;
MAGALHÃES; SOUSA, 2001, p. 15).
Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 35) definem avaliação como uma
“identificação, esclarecimento e aplicação de critérios defensáveis para determinar o
valor (valor ou mérito), a qualidade, a utilidade, a eficácia ou a importância do objeto
avaliado em relação a esses critérios”.
Considerando estes conceitos, neste estudo foram avaliados os projetos
sociais financiados pela DIRINT/SDEE adotados na implementação dos PASIC do
COMAER.
Enquanto a avaliação possui uma única meta (atribuição de valor ou mérito),
seus objetivos ou papéis estão diretamente ligados às maneiras como os resultados
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da avaliação são utilizados. Os papéis ou funções introduzidas através dos
conceitos de avaliação formativa e/ou somativa diferenciam-se quanto ao momento
em que cada uma deve ocorrer. A avaliação formativa é realizada durante o
desenvolvimento de uma atividade, com vistas à promoção do aprimoramento do
que está sendo objeto de implementação. Enquanto a somativa é realizada ao final
de uma atividade, com seus resultados referindo-se às decisões de aperfeiçoar,
rever ou encerrar uma determinada intervenção ou serviço.
Três são os motivos apresentados por Carvalho (1999) para a introdução da
avaliação no cotidiano das organizações, são eles: 1) dever ético das organizações
em informar a sociedade os resultados de suas ações, bem como utilizá-los de
modo a aprimorar os serviços oferecidos; 2) ferramenta estratégica na gestão das
ações sociais, na medida em que possibilita o seu acompanhamento e a tomada de
decisão; e, 3) para captação de recursos. Neste estudo a avaliação refere-se aos
itens 1 e 2, pois a partir dos resultados aqui apresentados a DIRINT/SDEE poderá
apresentar os dados ao seu público interno e externo, bem como, se for o caso,
possibilitar o aprimoramento dos projetos sociais e do SAS por consequinte.
Segundo Carvalho (1999), a avaliação é um procedimento secundarizado
pelas organizações, sendo em geral, percebida como uma mera prestação de
contas, confundindo-se com fiscalização, auditoria externa ou com pesquisa
acadêmica. No entanto, faz-se necessário que a avaliação seja entendida como um
processo estratégico para o aprimoramento das ações desenvolvidas e a
concretização dos objetivos a quem se destina, através da melhoria e das decisões
e ações no campo social.

3.1 ABORDAGEM
Adotou-se no presente estudo a abordagem centrada na administração, onde
o interesse central é a identificação e o atendimento das necessidades de
informações dos administradores que tomam decisões, em outras palavras, a
DIRINT/SDEE/DSS busca a partir desta avaliação conhecer o mapeamento dos
projetos sociais por ela financiados, bem como sua adequabilidade à legislação que
os ampara.
A abordagem centrada na administração surge em meados da década de
1960, quando Stufflebeam (apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004)
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reconhece os defeitos dos tipos de avaliação existentes e constrói conceitos junto
com seus colaboradores que aludiam ao trabalho de líderes educacionais, bem
como se inspiraram na teoria da administração. Stufflebeam (1968 apud WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004) torna a decisão dos administradores de programas
o eixo organizador da avaliação em vez dos objetivos do programa.
Segundo Stufflebeam (1973 apud WORTHEN; SANDERS; FITIZPATRICK,
2004, p. 152), a avaliação é “o processo de delinar, obter e fornecer informações
úteis para julgar decisões alternativas”. Para tal desenvolveu uma estrutura de
avaliação conhecida como CIPP (avaliação do contexto, do insumo, do processo e
do produto).
Neste estudo foram adotadas: a) a avaliação de processo, buscando a
adequabilidade das etapas contidas nos projetos analisados com àquelas
relacionadas no item 1.2.10 da ICA 163-1 (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2006a),
legislação em vigor à época; e b) a avaliação dos resultados, que deveria consistir
na análise dos resultados de cada projeto em relação aos objetivos propostos. No
entanto, esta avaliação ficou prejudicada porque os projetos não possuem
resultados documentados na DIRINT/SDEE.
Esta avaliação teve um propósito somativo, pois foi conduzida após a
descentralização dos créditos para o financiamento dos projetos sociais; procurou
fornecer elementos para mapear os projetos sociais a fim de obter informações
acerca de sua confecção, bem como para julgar até que ponto os projetos sociais
financiados pela DIRINT/SDEE estão adequados à legislação em vigor à época;
dessa forma, incorporou métodos quantitativos e qualitativos para coleta e análise
dos dados.
Para tanto foram formuladas as seguintes questões avaliativas:
1) Como se apresentam os projetos sociais financiados pela DIRINT/SDEE?
2) Até que ponto os projetos sociais financiados pela DIRINT/SDEE são
adequados à legislação que os prevê?

3.2 ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS
Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: a tabela de
Presença dos Indicadores nos Projetos Sociais Financiados pela DIRINT/SDEE
(ANEXO A); a tabela Qualidade dos Indicadores dos Projetos Sociais Financiados
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pela DIRINT/SDEE (ANEXO B) e a Ficha de Padrões de Atendimentos dos
Indicadores dos Projetos Sociais Financiados pela DIRINT/SDEE (ANEXO C).
Eles foram construídos com o objetivo de auxiliar na coleta e análise dos
dados referentes aos projetos sociais. A tabela descrita no ANEXO A tem como
objetivo o mapeamento dos projetos sociais, contendo suas informações principais e
etapas (indicadores) apresentadas, denominadas indicadores na metodologia deste
estudo. O instrumento contido no ANEXO B refere-se à Qualidade dos Indicadores
dos Projetos Sociais Financiados pela DIRINT/SDEE e foi preenchido a partir das
informações coletadas no Anexo A e nos projetos sociais, com o uso dos padrões
estabelecidos na Ficha de Padrões de Atendimentos dos Indicadores dos Projetos
Sociais Financiados pela DIRINT/SDEE (ANEXO C), indicando se eles foram
atendidos, parcialmente atendidos ou não foram atendidos.
No ANEXO C encontram-se todos os indicadores do projeto e os padrões
correspondentes a cada um, de forma a facilitar o entendimento do leitor quanto à
escolha do padrão. Ao se definir os padrões para cada indicador, percebeu-se que a
maioria deles necessitava de informações complementares, de modo a torná-los
claros e inequívocos. Para isso recorreu-se à legislação interna da época
(COMANDO DA AERONÁUTICA, 2006a) e ao trabalho de Baptista (2007).
A partir desses instrumentos buscou-se realizar uma análise quantitativa
visando a objetividade e precisão.
As tabelas foram submetidas às especialistas em avaliação da Instituição
Fundação Cesgranrio e do COMAER para validação, tendo sido consideradas
adequadas. Algumas modificações sugeridas foram incorporadas à versão final.
Para a construção do instrumento foram definidas categorias, indicadores e
padrões apresentados nos Quadros 1 e 2, respectivamente, relacionados às
questões avaliativas do estudo, sobre os projetos sociais e sua adequabilidade.
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Quadro 1 – Indicadores para mapeamento dos projetos sociais.
Categoria

Mapeamento dos
projetos sociais.

Indicadores
Folha de Rosto.
Sumário.
Justificativa.
Objetivos Gerais.
Objetivos Específicos.
Metas Qualitativas.
Metas Quantitativas.
Público-alvo.
Procedimentos
operacionais.
Avaliação.
Previsão de custos/
orçamento.
Cronograma.
Referência bibliográfica.

Padrões

 Presença ou ausência
de padrões.

Fonte: A autora (2011).

Quadro 2 – Indicador de adequabilidade dos projetos sociais.
Categoria
Adequabilidade

Indicador
Maneira como as etapas
do projeto elencadas na
legislação são
apresentadas no projeto.

Padrões
 Anexo A

Fonte: A autora (2011).

3.3 SELEÇÃO DA AMOSTRA
A avaliação ocorreu na DSS da SDEE do COMAER, responsável pela gestão
do SAS. Sendo submetida à autorização do Exmo. Sr. Subdiretor da SDEE (ANEXO
D). Esta Divisão tem como competência, dentre outras, “a criação e atualização do
banco de dados com informações cadastrais sobre os profissionais de Assistência
Social em atuação no COMAER e com os respectivos programas e projetos
gerenciados por estes” (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2008c, p. 80, grifo nosso).
Foram escolhidos para esta avaliação os projetos sociais financiados pela
DIRINT/SDEE nos anos 2008, 2009 e 2010. Optou-se por iniciar no ano de 2008,
uma vez que já haviam transcorrido dois anos da criação da ICA 163-1 (COMANDO
DA AERONÁUTICA, 2006a), que inseriu e estimulou o desenvolvimento de projetos
sociais no âmbito do COMAER. O ano de 2011 não foi incluído por não haver, na
época da coleta de dados, um número significativo de projetos para análise.
Tendo em vista a exiguidade de tempo para a análise de todos os projetos,
optou-se por selecionar 50% do total de projetos financiados pela DIRINT/SDEE que
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haviam sido encaminhados para a SDEE/DSS, o que corresponde a 22 projetos
sociais. Foi realizado um sorteio com a presença dos profissionais de Serviço Social
da DSS, de forma a dar isenção ao processo. Para tal numerou-se os projetos
separados por ano, dando prioridade a existência de todos os PASIC em todos os
anos, sem observar os COMARES. Foram escolhidos cinco projetos em 2008, e
nove em cada ano de 2009 e 2010.
As Tabelas 1, 2 e 3 apresentam um resumo dos projetos identificados
preliminarmente, de acordo com as informações colhidas nas prestações de contas
da DSS, são elas: a) projetos existentes; b) projetos analisados; c) projetos sem
PASIC identificado; c) projetos que solicitaram recursos, mas não foram enviados
fisicamente; e d) projetos não arquivados na SDEE/DSS.
No ano de 2008, conforme a Tabela 1, o número de projetos ainda era
reduzido, ao se comparar com os anos 2009 e 2010. Isto pode ter relação com o
processo racional de organização que o planejamento requer, que são, segundo
Ferreira (apud BAPTISTA, 2007), operações de reflexão, de decisão, de ação e de
retomada de reflexão, nelas o profissional toma conhecimento dos dados que lhe
são apresentados, analisa e define alternativas (os meios e os prazos que terá que
cumprir), executa as decisões que possuem relação direta com o processo político,
que para posteriormente à sistematização do planejamento e sua execução, possa
haver um momento de crítica dos processos e efeitos da ação planejada, com vistas
ao embasamento do planejamento de ações posteriores. Pode-se inferir que o
aumento dos projetos nos anos 2009 e 2010, conforme as Tabelas 3 e 4, tenha
relação com a operação de retomada de reflexão, onde novos projetos foram
elaborados com base nos efeitos que a ação planejada (projetos de 2008) surtiu
naqueles usuários.
Percebe-se ainda na Tabela 1 que a maioria dos projetos voltava-se para a
promoção familiar (PASIC 1) e para o lazer e a cultura (PASIC 5), com quatro
projetos cada. Esses dois Programas possuem relação entre si, pois direta ou
indiretamente coloca a família como seu foco de atenção. Observa-se que escolher
a família como unidade de atenção da política de assistência social do COMAER
não é um retrocesso, pois “[...] a família é o primeiro sujeito que referencia e totaliza
a proteção e socialização dos indivíduos. [...] ela se constitui num canal de iniciação
e aprendizado dos afetos e das relações sociais” (CARVALHO, 2002, p. 93).
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Tabela 1 – Distribuição de projetos sociais em 2008.
Ano 2008
Projetos
Existentes
Analisados
Sem PASIC identificado
Solicitação de recursos sem envio físico de projetos
Não arquivados na SDEE
Fonte: A autora (2011).

1
4
2

PASIC
2 3 4
1 0 1
1 0 1
1
3
3

5
4
1

Total dos
Projetos
10
5
1
3
3

A Tabela 2 refere-se aos projetos do ano de 2009. Aqueles voltados para a
família (PASIC 1) apresentaram a redução de um projeto (três) e o número de
projetos voltados para o lazer e a cultura mais que dobrou (dez). Através de
experiências diárias na análise desses projetos, observou-se nas justificativas
informações acerca da dificuldade de acesso ao lazer e a cultura devido ao baixo
poder aquisitivo dos usuários e dos seus familiares, o que por sua vez pode justificar
o alto número de projetos voltados para essa área. Aumentaram ainda os projetos
voltados para o idoso (PASIC 2) e para os recursos humanos (PASIC 4), o que
sugere o início de uma preocupação com os idosos e com ações voltadas à
otimização e humanização do ambiente de trabalho, conforme preconizava a ICA
163-1 (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2006a).

Tabela 2 – Distribuição de projetos sociais em 2009.
Ano 2009
Projetos
Existentes
Analisados
Sem PASIC identificado
Solicitação de recursos sem envio físico de projetos
Não arquivados na SDEE
Fonte: A autora (2011).

1
3
1

PASIC
2 3 4
2 0 2
1 0 1
1
1
10

5
10
6

Total dos
Projetos
17
9
1
3
3

No ano de 2010, conforme a Tabela 3, o número total de projetos sociais (29)
foi mantido. Sua distribuição, no entanto, sofreu grandes modificações, pois houve
um aumento no número de projetos voltados para a promoção familiar (PASIC 1) e
para os idosos. A família, como se pode observar no número de projetos do PASIC 1
constantes das Tabelas 1, 2 e 3 nunca deixou de ser foco de planejamento dos
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profissionais. Os projetos voltados para os idosos, no entanto, dobraram em
quantidade, o que sugere uma resposta às demandas apresentadas por esse grupo
que ocupa um espaço significativo na sociedade brasileira, que no período de 1999
a 2009, segundo estudos recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2006), a população com 60 anos ou mais de idade passou de 9,1% para
11,3%, (IBGE, 2010).

Tabela 3 – Distribuição de projetos sociais em 2010.
Ano 2010
Projetos

1
5
3

Existentes
Analisados
Sem PASIC identificado
Solicitação de recursos sem envio físico de projetos
Não arquivados na SDEE
Fonte: A autora (2011).

PASIC
2 3 4
4 0 3
2 0 1
1
1
10

5
4
2

Total dos
Projetos
17
9
1
3
3

O Gráfico 2 apresenta a amostra utilizada para análise dividida por PASIC.
Foram analisados 22 projetos sociais distribuídos da seguinte maneira: 9 projetos no
PASIC 5, 6 no PASIC 1, 4 no PASIC 2 e 3 projetos no PASIC 4.

Gráfico 2 – Amostragem utilizada no estudo por PASIC.
6
9

PASIC 1
PASIC 2
PASIC 4
PASIC 5

4
3

Fonte: A autora (2011).

Após analisar os indicadores e sua composição conforme a ICA 163-1
(COMANDO DA AERONÁUTICA, 2006a), bem como o trabalho de Baptista (2007),
a autora deste estudo optou por trabalhar com três categorias que agrupam os
indicadores conforme sua utilidade no projeto são elas: a) identificação, a qual os
indicadores são utilizados para identificar o projeto, composta dos indicadores folha
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de rosto e sumário; b) fundamentação, onde os indicadores são utilizados para dar
fundamento ao projeto, indicando a quem se destina o projeto, qual seu objetivo e
onde se quer chegar, tendo como indicadores: justificativa, referências bibliográficas,
objetivos gerais, objetivos específicos, metas qualitativas, metas quantitativas,
público-alvo; e c) execução, onde os indicadores informam como será executado e
controlado o projeto, são eles: procedimentos operacionais, avaliação, previsão de
custos/orçamento e cronograma.

4 RESULTADOS
A seguir são apresentados os resultados obtidos a partir da análise
documental dos projetos sociais financiados pela DIRINT/SDEE nos anos 2008 a
2010, com a utilização dos instrumentos desenvolvidos para esta avaliação
(ANEXOS A, B e C) e o levantamento da legislação interna (COMANDO DA
AERONÁUTICA, 2006a) pertinente aos projetos sociais referidos.
Esta fase compreendeu a análise dos dados através da organização das
informações através de tabelas, quadros e gráficos, e da adequabilidade dos
indicadores a partir da utilização de uma escala, onde cada indicador foi definido
com base nos padrões de “atendido”, “parcialmente atendido” e “não atendido”.
Vale ressaltar que para uma melhor análise do material, devido à insuficiência
de informações na legislação que define o conteúdo dos indicadores, a autora
utilizou para a definição dos padrões, contidos no ANEXO C, o trabalho de Baptista
(2007), cujo tema trata do planejamento social: intencionalidade e instrumentação.
O trabalho contém um roteiro com informações específicas acerca das etapas que
um projeto deve conter e o seu conteúdo. Mesmo com essa adequação, durante a
coleta dos dados, houve a necessidade de algumas adaptações nos elementos de
identificação dos projetos. Assim, alguns novos títulos foram considerados no lugar
daqueles contidos nos projetos, de forma a permitir a sua análise. Foram aceitos os
títulos Identificação do Projeto; Objetivos, sem a especificação Geral ou Específico;
População-alvo e/ou Cidadãos-Beneficiários e Metodologia no lugar de Folha de
Rosto;

Objetivos

Gerais;

Público-alvo

e

Procedimentos

Operacionais,

respectivamente.
Há que se ressaltar que no indicador Previsão de Custos/Orçamento foram
aceitos os títulos “Recursos Financeiros”, “Orçamento” e “Previsão de Custos”. A
totalidade dos projetos não previa os custos para recursos humanos (exceto
naqueles casos de contratação de mão de obra), e recursos materiais (exceto nos
casos em que havia a necessidade de aquisição de equipamentos e materiais de
consumo e/ou de expediente) ao lado de cada item relacionado e necessário ao
funcionamento do projeto. Esses custos eram apresentados no indicador recursos
financeiros. Assim, o projeto obtinha o padrão atendido quando apresentava
recursos humanos, recursos materiais e recursos financeiros.
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Com base nas Tabelas 1, 2 e 3, o Gráfico 3 mostra a distribuição dos projetos
sociais financiados pela DIRINT/SDEE no período de 2008 a 2010 divididos por
PASIC existentes. Observa-se que o PASIC 5 é o que possui maior número de
projetos encaminhados, totalizando 18 projetos. Seguido dos PASIC 1 com 12
projetos, PASIC 2 com sete projetos e por último do PASIC 4 com seis projetos. O
PASIC 3 não possui nenhum projeto encaminhado, provavelmente devido ao
atendimento individual, em atenção ao que preconiza a letra b, do subitem 3.5.6, da
ICA 163-1 (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2006a), que busca “minimizar ou
eliminar os fatores que influenciam negativamente na vida profissional [...] por meio
do atendimento às necessidades básicas”. Assim, busca-se através do atendimento
individual prover meios de subsistência aos usuários.

Gráfico 3 – Distribuição de Projetos Financiados pela DIRINT/SDEE por PASIC nos anos
de 2008, 2009 e 2010.
12
18

PASIC 1
PASIC 2
PASIC 4
PASIC 5

7
6

Fonte: A autora (2011).

A predominância relativa ao número de projetos no PASIC 5 aponta para a
dificuldade sentida pelos gestores sociais quanto ao acesso ao lazer e cultura por
parte dos militares e servidores civis. Tal fato pode ser decorrente da falta de
oportunidades

oferecidas

nas

localidades

onde

estão

inseridas

as

OM,

principalmente aquelas localizadas na Região Norte; da queda no poder aquisitivo
do efetivo para ter acesso à programas de lazer e cultura e ao alto grau de
endividamento deste público, observados a partir nas análises socioeconômicas
realizadas pelos gestores sociais e encaminhadas à SDEE/DSS através de
processos sociais. O PASIC 1 é o segundo com o maior número de projetos
analisados (seis). Ao somar o PASIC 1 com o 5 e com o 2, entendendo que estes se
voltam para a família, tal qual o conceito de família extensa ou ampliada contido no §
único do Art. 25, da Lei nº. 8.069 (BRASIL, 1990a) e não para o indivíduo, pode-se
constatar que da amostragem dos projetos analisados apenas três (PASIC 4) não se
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voltam totalmente para a família. Mas se forem considerados os projetos de
integração dos militares recém-chegados às novas OM e, consequentemente nas
novas regiões, com vistas a minimizar o impacto que esse local possa causar ao
mesmo e à sua família, tem-se apenas um projeto que não se volta completamente
para a família.
Mesmo considerando que cada PASIC apresenta diversos objetivos, bem
como um leque de sugestões de projetos de intervenção, observa-se que alguns
projetos são recorrentes em seus objetivos e metas.
O mapeamento da amostra deste estudo foi iniciado com o preenchimento do
Anexo A, que resultou na Tabela 4, que mostra dentre os indicadores existentes na
legislação interna (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2006a) o quantitativo de
projetos que apresentaram, ou não, aquele indicador.
Caso todos os 22 projetos apresentassem os 13 indicadores que devem
compor o projeto segundo a legislação à época (COMANDO DA AERONÁUTICA,
2006a), seria obtido o total de 286 indicadores. Entretanto, nem todos os projetos
apresentaram todos os indicadores, e ainda assim, o número de indicadores
identificados (213) é superior àqueles não apresentados (73), o que remete ao
cumprimento da legislação por parte dos profissionais que elaboraram tais projetos.
Se os cinco projetos analisados no ano de 2008 apresentassem todos os
indicadores haveria 65 indicadores compondo os projetos. Os números encontrados
foram: 53 indicadores presentes e apenas 12 indicadores não estavam presentes,
ou seja, poucos foram os projetos que não apresentaram os indicadores. No ano de
2009, se os nove projetos analisados apresentassem todos os indicadores, eles
seriam 117. No entanto foram obtidos 88 indicadores compondo os projetos e 29
não compondo, o que evidencia o cumprimento à legislação vigente (COMANDO DA
AERONÁUTICA, 2006a). E em 2010, se os oito projetos analisados apresentassem
todos os indicadores seriam obtidos 104. Na verdade foram 72 os indicadores e 32
os não apresentados. Observa-se que apesar do número de indicadores
apresentados ser maior que os não apresentados, há um declínio no número de
indicadores apresentados ao longo dos anos. A partir das informações coletadas
nesse estudo não há meios de se compreender claramente os motivos que levaram
ao declínio desses indicadores, sendo, porém, necessário um estudo voltado para
se conhecer esse dado.
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Tabela 4 – Indicadores contidos nos Projetos Analisados nos anos de 2008, 2009 e 2010.
ANO

2008

2009

Indicador

Existente

Folha de Rosto
Sumário
Justificativa
Objetivos
Gerais
Objetivos
Específicos
Metas
Qualitativas
Metas
Quantitativas
Público-alvo
Procedimentos
Operacionais
Avaliação
Previsão de
custos/
orçamento
Cronograma
Referência
Bibliográfica

2
3
5

Não
Existente
3
2
-

5

2010

9
6
9

Não
Existente
3
-

6
4
8

Não
Existente
2
4
-

-

9

-

8

-

4

1

6

3

4

4

4

1

4

5

3

5

4

1

6

3

5

3

3

2

8

1

7

1

5

-

9

-

7

1

4

1

6

3

6

2

5

-

9

-

8

-

4

1

4

5

5

3

5

-

3

6

1

7

Existente

Existente

Fonte: A autora (2011).

Com base na Tabela 4 percebe-se que os indicadores: justificativa, objetivos
gerais, procedimentos operacionais, previsão de custos/orçamento e avaliação são
os mais recorrentes na composição dos projetos analisados nos anos de 2008, 2009
e 2010, o que remete às principais perguntas a serem elucidadas no planejamento
de um projeto: o que se quer (objetivos e justificativa), como será feito
(procedimentos operacionais) e quanto custará (previsão de custos/orçamento).
Enquanto os menos recorrentes são os indicadores: sumário, objetivos específicos,
público-alvo, metas qualitativas, metas quantitativas, cronograma e referência
bibliográfica, todos relativos à identificação e operacionalização do projeto. Os
indicadores menos recorrentes nos projetos analisados do ano de 2008 são folha de
rosto, sumário e público-alvo, sendo a maioria relativa à identificação do projeto.
Enquanto os indicadores relativos à fundamentação e execução do projeto foram
mais recorrentes na composição dos projetos analisados.
No ano de 2009, conforme descrito na Tabela 4, os indicadores mais
recorrentes nos projetos analisados são: folha de rosto, justificativa, objetivos gerais,
procedimentos operacionais e previsão de custos/orçamento, estando as três
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categorias presentes, apesar de incompletas. Os indicadores menos recorrentes
possuem indicadores relativos à fundamentação e execução do projeto, são eles:
sumário, público-alvo, objetivos específicos, metas qualitativas, metas quantitativas,
avaliação, cronograma e referência bibliográfica, o que sugere uma diminuição no
controle da operacionalidade dos projetos.
No ano de 2010, conforme dados da Tabela 4, os indicadores mais
recorrentes na composição dos projetos são: folha de rosto, justificativa, objetivos
gerais,

público-alvo, procedimentos

operacionais,

avaliação e previsão de

custos/orçamento, ou seja, aqueles relativos à fundamentação e execução do
projeto. Os indicadores menos recorrentes na composição dos projetos são:
sumário, objetivos específicos, metas qualitativas, metas quantitativas, cronograma
e referência bibliográfica, sendo a maioria (quatro) relativa à fundamentação do
projeto, o que pode possibilitar problemas na sua execução.
Ao comparar os anos de 2008, 2009 e 2010 no que tange aos indicadores
mais ou menos recorrentes observa-se que, no ano de 2008, os projetos sociais são
apresentados com as informações mais importantes para sua composição e os
indicadores menos recorrentes são relativos à identificação do projeto, que apesar
de serem importantes, não interferem diretamente no desenvolvimento das
atividades previstas no projeto. No ano de 2009, percebe-se um possível
comprometimento na qualidade dos projetos, pois os indicadores menos recorrentes
referem-se à fundamentação e execução dos mesmos, o que pode causar
problemas em seu desenvolvimento. No ano de 2010, observa-se que apesar dos
indicadores mais recorrentes serem relativos à fundamentação e execução do
projeto, a maioria dos indicadores menos recorrentes é relativa à fundamentação e
mais especificamente à operacionalidade do projeto, o que pode refletir na execução
dos projetos. Assim, de maneira geral observa-se que os projetos apresentam, com
o passar dos anos, menos indicadores referentes à fundamentação e execução, e
mais especificamente aos assuntos afetos à operacionalidade do projeto.
O Gráfico 4 mostra que os projetos sociais analisados são compostos por
quase todos os indicadores, o que sugere um cumprimento à legislação vigente à
época (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2006a). Os indicadores mais recorrentes
são justificativa, objetivos gerais e previsão de custos/orçamento; enquanto os
indicadores menos recorrentes são referências bibliográficas e metas qualitativas.
Tal fato sugere uma preocupação em cumprir algumas questões acerca do escopo e
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do custo, mostrando um pouco mais de dificuldade em questões relacionadas à
operacionalidade do projeto e utilização de referências bibliográficas.
Gráfico 4 – Total de indicadores identificados nos projetos de 2008, 2009 e 2010.
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Fonte: A autora (2011).

A adequabilidade dos projetos sociais analisados foi realizada com base no
preenchimento do ANEXO B e a utilização do ANEXO C. Dessa maneira, a análise
foi dividida por indicador nos anos 2008, 2009 e 2010, de forma a apresentar quais
padrões foram ou não alcançados e as justificativas apresentadas.

4.1 INDICADOR FOLHA DE ROSTO
A identificação do projeto é de fundamental importância, pois inclui elementos
essenciais para sua identificação, bem como para situá-lo em relação à OM que irá
financiá-lo. A partir das informações ali contidas que a SDEE/DSS poderá entrar em
contato com a equipe e/ou autor responsável para elucidar dúvidas que possam
surgir. Há que se ter cuidado, inclusive com o nome do projeto, pois o mesmo deve
estar relacionado diretamente ao problema enfocado, devendo ser coerente com o
seu conteúdo (BAPTISTA, 2007). Assim, apesar de muitos considerarem esse
indicador menos importante num projeto, as informações contidas neste indicador
são imprescindíveis.

59

A partir do número total de projetos analisados (22) observou-se que 17
projetos continham esse indicador folha de rosto, o que revela o cuidado com a
identificação do projeto.
A Tabela 5 apresenta os projetos que continham Folha de Rosto e seus
padrões correspondentes distribuídos nos anos de 2008, 2009 e 2010. Observa-se
que dos cinco projetos analisados em 2008, apenas dois apresentaram folha de
rosto. Esse indicador foi encontrado nos nove projetos analisados em 2009, o que
sugere

uma

necessidade

de

cumprimento

à

legislação

(COMANDO

DA

AERONÁUTICA, 2006a). O número é reduzido em 2010, onde dos oito projetos
analisados, seis apresentaram esse indicador. Observa-se um crescimento acerca
do número de projetos que apresentaram esse padrão, bem como a qualidade com
que esse projeto se apresenta, o que mostra uma tentativa de cumprir a legislação e
de reconhecimento à importância desse indicador no projeto.

Tabela 5 – Atendimento ao Indicador Folha de Rosto pelos Projetos Sociais analisados em
2008, 2009 e 2010.
Nível de Atendimento
Atendido
Parcialmente Atendido
Não Atendido

2008
1
1
-

2009
3
5
1

2010
6
-

Fonte: A autora (2011).

O Quadro 3 mostra as justificativas para o enquadramento no padrão
parcialmente atendido e não atendido. Observa-se que, do total de 16 projetos que
apresentaram esse padrão, apenas quatro atenderam aos critérios definidos com
base na legislação interna (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2006a), 12 projetos
atenderam parcialmente aos critérios, deixando de informar dados como o setor, o
autor e a equipe responsáveis pelo projeto. Apenas um projeto não atendeu ao
padrão, pois apresentou apenas um dos critérios, conforme ANEXO C.
Essas informações sobre os padrões mostram que, apesar da tentativa dos
autores de cumprir a legislação, informações necessárias ao órgão financiador não
são apresentadas, o que pode gerar demora na análise dos projetos.
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Quadro 3 – Padrões e Justificativas referentes ao indicador Folha de Rosto dos Projetos
Sociais analisados em 2008, 2009 e 2010.
Padrão

2008

Nº de
Projetos
1

2009

5

Ano

Parcialmente
Atendido

Justificativa









2010

6




Não Atendido

2009

1




Sem equipe responsável.
Sem setor responsável.
Sem autor e equipe responsável.
Sem local de elaboração.
Sem local, autor, mês de elaboração.
Sem setor, autor, local, mês de
elaboração.
Sem autor, local de elaboração.
Sem
autor,
equipe,
local
de
elaboração.
Sem autor, local, mês, ano de
elaboração.
Sem autor, equipe, local, mês, ano de
elaboração.
Sem autor.
Sem setor, autor, equipe, local de
elaboração.

Fonte: A autora (2011).

4.2 INDICADOR SUMÁRIO
Do total de 22 projetos analisados, 13 apresentavam o indicador sumário.
Esta quantidade de projetos sugere a importância dada a este indicador, que agiliza
a identificação dos itens que o projeto contém, bem como o processo de análise por
parte da SDEE/DSS.
A Tabela 6 mostra os projetos que apresentaram o indicador sumário e seus
padrões correspondentes, distribuídos nos anos de 2008, 2009 e 2010. Observa-se
que dos cinco projetos analisados em 2008, três apresentaram esse indicador e
nenhum teve padrão atendido. Dos nove projetos analisados em 2009, seis
apresentaram esse indicador. E em 2010, dos oito projetos analisados, a metade
apresentou esse indicador. Percebe-se assim que mais da metade dos projetos
possuíam sumário, o que pode ter contribuído com a agilidade na análise destes
projetos. Observa-se um aumento na qualidade dos projetos que continham esse
indicador nos anos de 2009 e 2010, pois dois projetos apresentaram padrão
atendido em 2009 e três em 2010; o que sugere uma busca pela melhor
identificação do projeto que se elabora.
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Tabela 6 – Atendimento ao Indicador Sumário pelos Projetos Sociais analisados em 2008,
2009 e 2010.
Nível de Atendimento
Atendido
Parcialmente Atendido
Não Atendido

2008
1
2

2009
2
3
1

2010
3
1

Fonte: A autora (2011).

O Quadro 4 apresenta a justificativa, conforme descrito no ANEXO C para o
enquadramento no padrão parcialmente atendido e não atendido.

Quadro 4 - Padrões e Justificativas referentes ao indicador Sumário dos Projetos Sociais
analisados em 2008, 2009 e 2010.
Padrão
Parcialmente
Atendido
Não Atendido

Ano
2008
2009
2010
2008
2009
2010

Nº de
Projetos
1
3
2
1
1

Justificativa
 Sem paginação dos itens listados.
 Há paginação, mas sem sumário.

Fonte: A autora (2011).

Os projetos cujo padrão foi parcialmente atendido, a justificativa descrita foi a
não paginação dos itens listados, enquanto o padrão não atendido a justificativa está
relacionada à numeração das páginas do projeto, mas sem a existência de um
sumário. Segundo as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2011), o
sumário consiste na enumeração das principais divisões, seções e outras partes do
trabalho (no nosso caso, projeto), na mesma sequência em que aparecem. No
trabalho de Monteiro (1998), que discute o uso e a confusão no uso das palavras
sumário e índice, tem-se a descrição do significado das palavras.

Segundo a

Profª. Kotait:
Sumário é a enumeração das principais divisões, seções e outras
partes de um documento, na mesma ordem em que a matéria nele
se sucede e índice é uma enumeração detalhada, em ordem
alfabética, dos nomes de pessoas, nomes geográficos,
acontecimentos, etc., com a indicação de sua localização no texto
(informação verbal)8.

8

Informação passada por telefone, pela Profª. Kotait,doutora em editoração científica, em 2011.
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Monteiro (1998, não paginado) esclarece a diferença entre sumário e índice
informando, com base na NBR 6027 e depois a NBR 6034 que

quando se enumera as principais partes de um documento, sem a
indicação das páginas (conforme sumário da NBR 6034) se está
fazendo um sumário. Caso a enumeração seja mais detalhada, com
a indicação das páginas, trata-se de um índice.

No entanto, essa informação da indicação das páginas não está clara nessas
Normas, aparecendo apenas na NBR 10719, na letra a, do subitem 7.5.2, do item
7.5 (índice [s]), o que causa grande confusão no uso dessas duas palavras. Tal
confusão está expressa na ICA 163-1 (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2006a), que
foi utilizada para definição do padrão atendido.
Dessa forma, percebeu-se que a utilização da ICA 163-1 (COMANDO DA
AERONÁUTICA, 2006a) para definição do padrão acarretou uma limitação do
instrumento utilizado na definição de sumário, uma vez que ela define sumário de
maneira equivocada.

4.3 INDICADOR JUSTIFICATIVA
Todos os 22 projetos analisados continham justificativa, o que demonstra a
relevância deste indicador para a composição de um projeto, bem como a
necessidade dos autores de informarem acerca dos antecedentes e contexto no qual
se insere, a demanda que justifica a sua existência e a relevância social.
“A justificativa deve ser esclarecedora quanto à necessidade da realização do
projeto. Deve iniciar explicitando os antecedentes do projeto, os critérios adotados
para a escolha de prioridades e para a seleção de alternativas” (BAPTISTA, 2007,
p. 138). Como este estudo não se propôs a analisar conteúdo, mas apenas forma,
não foi possível avaliar se nesse indicador houve uma preocupação com o
referencial teórico utilizado, pois este não fazia parte do padrão considerado como
atendido.
A

Tabela

7

apresenta

a

distribuição

correspondentes aos anos de 2008, 2009 e 2010.

dos

projetos

nos

padrões
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Tabela 7 – Atendimento ao Indicador Justificativa pelos Projetos Sociais analisados em
2008, 2009 e 2010.
Nível de Atendimento
Atendido
Parcialmente Atendido
Não Atendido

2008
1
3
1

2009
6
1
2

2010
5
2
1

Fonte: A autora (2011).

Percebe-se que no ano de 2008 apenas um padrão foi atendido, ao passo
que nos outros anos (2009 e 2010) o número correspondia à quase totalidade dos
projetos analisados, o que mostra um crescimento considerável em relação do
número de projetos que apresentaram o padrão atendido, mostrando um aumento
na qualidade da fundamentação destes projetos.
O Quadro 5 informa o enquadramento estabelecido no padrão parcialmente
atendido e não atendido.

Quadro 5 – Padrões e Justificativas referentes ao indicador Justificativa dos Projetos
Sociais analisados em 2008, 2009 e 2010.
Padrão

Parcialmente
Atendido

Não Atendido

Ano

Nº de
Projetos
2

2008
2009
2010
2008
2009

1
1
2
1
2

2010

1

Justificativa
 Sem demanda que justifique sua
existência.
 Sem relevância social.
 Sem demanda que justifique sua
existência.
 Sem demanda que justifique sua
existência e relevância social.
 Sem demanda que justifique sua
existência e antecedentes e contexto.

Fonte: A autora (2011).

Observa-se que do total de 22 projetos que apresentaram esse padrão, 12
atenderam aos critérios definidos com base na legislação interna (COMANDO DA
AERONÁUTICA, 2006a), seis projetos atenderam parcialmente aos critérios,
deixando de informar, em sua maioria (cinco), a demanda que justifica sua
existência. Quatro projetos não atenderam ao padrão, tendo três não apresentado
demanda que justifica sua existência e relevância social, e um não apresentou
demanda, antecedentes e contexto no qual o projeto se insere. Observa-se que
grande parte dos projetos que obteve padrão parcialmente atendido ou não atendido
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não apresentou demanda que justificasse a existência do projeto, o que sugere
pouca reflexão acerca de sua área de interesse (conhecimento da demanda).

4.4 INDICADOR OBJETIVOS GERAIS
Este indicador foi encontrado em todos os 22 projetos analisados, o que
demonstra a importância que os autores dão ao mesmo. Segundo Cohen e Franco
(2008, p. 88), objetivo ”[...] é a situação que se deseja obter ao final do período de
duração do projeto, mediante a aplicação dos recursos e da realização das ações
previstas”.
Os objetivos gerais possuem relação com os prazos de longo e médio prazo e
devem observar em sua definição a precisão, a clareza e a coerência em relação à
questão focada pelo projeto.
Na Tabela 8 é apresentada a distribuição dos projetos nos padrões
correspondentes.

Tabela 8 – Atendimento ao Indicador Objetivos Gerais pelos Projetos Sociais analisados em
2008, 2009 e 2010.
Nível de Atendimento
Atendido
Parcialmente Atendido
Não Atendido

2008
3
1
1

2009
5
3
1

2010
4
4

Fonte: A autora (2011).

Para obter o padrão atendido, os projetos devem apresentar prazos de longo
e médio prazo de forma precisa, clara e coerente. Assim, infere-se que os 10
projetos que não apresentaram esse padrão definiram objetivo geral como objetivo
de resultado, que procura modificar alguma parcela da realidade através do impacto
do projeto (COHEN; FRANCO, 2008), sem se deter nos prazos de longo e médio
prazo.
O Quadro 6 informa o enquadramento estabelecido no padrão parcialmente
atendido e não atendido.
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Quadro 6 – Padrões e Justificativas referentes ao indicador Objetivos Gerais dos Projetos
Sociais analisados em 2008, 2009 e 2010.
Padrão

Parcialmente
Atendido

Ano

Nº de
Projetos

2008

1

2009

3

2010

-

2008

1

2009

1

Não Atendido
3
2010
1

Justificativa
 Objetivos sem relação com a questão
focada.
 Objetivos sem clareza e precisão.
 Objetivos apenas de longo prazo.
 Objetivo apenas de médio prazo.
 Sem clara definição acerca de seu
alcance.
 Existem objetivos de curto prazo
indicados.
 Existem objetivos de curto prazo
indicados.
 Sem clara definição acerca de seu
alcance.

Fonte: A autora (2011).

Observa-se que do total de 22 projetos que apresentaram esse padrão,
12 atenderam aos critérios definidos com base na legislação interna (COMANDO DA
AERONÁUTICA, 2006a), quatro projetos atenderam parcialmente aos critérios,
sendo dois projetos com objetivos sem clareza e precisão e um que se voltava
apenas para longo prazo. Seis projetos não atenderam ao padrão, sendo um sem
clara definição acerca de seu alcance, quatro com objetivos de curto prazo indicados
e dois sem clara definição acerca de seu alcance. Percebe-se a partir destas
informações a dificuldade, por parte de alguns autores dos projetos, em definir
objetivos de maneira clara indicando o que se quer alcançar para períodos mais
longos.

4.5 INDICADOR OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos, segundo Cohen e Franco (2008, p. 89), são aqueles
“que podem ser operacionalizados com menor dificuldade e que são também mais
facilmente avaliáveis” do que os objetivos gerais, que são de difícil execução e
avaliação.
Do total de 22 projetos analisados, 14 apresentavam objetivos específicos, o
que sugere para os oito que não apresentaram uma possível dificuldade na
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execução, tendo em vista tratar-se de um indicador que tem relação direta com a
operacionalidade do projeto.
A Tabela 9 mostra a distribuição dos 14 projetos por padrões de atendimento
nos anos analisados. Constata-se que dos 14 projetos que continham esse
indicador, apenas três projetos não alcançaram o padrão atendido, sendo dois
parcialmente atendidos e um não atendido. Observa-se que dos cinco projetos
analisados em 2008, quatro apresentaram esse indicador, sendo três com padrão
atendido. Dos nove projetos analisados em 2009, seis apresentaram esse indicador,
sendo cinco projetos com padrão atendido. E em 2010, dos oito projetos analisados,
a metade apresentou esse indicador. Observa-se que há uma queda no número de
projetos que apresentaram esse indicador ao longo dos anos, o que sugere uma
possível dificuldade na elaboração de objetivos que sejam mais operacionalizáveis.
Vale ressaltar que os objetivos específicos não surgem da decomposição do objetivo
geral através da dedução, mas sim a partir de prioridades políticas e da
racionalidade técnica (COHEN; FRANCO, 2008).

Tabela 9 – Atendimento ao Indicador Objetivos Específicos pelos Projetos Sociais
analisados em 2008, 2009 e 2010.
Nível de Atendimento
Atendido
Parcialmente Atendido
Não Atendido

2008
3
1

2009
5
1
-

2010
3
1
-

Fonte: A autora (2011).

No Quadro 7 são apresentadas as justificativas para o enquadramento no
padrão parcialmente atendido e não atendido. O projeto cujo padrão foi parcialmente
atendido a justificativa descrita foi a não clareza na operacionalidade do objetivo,
enquanto o padrão não atendido a justificativa refere-se aos objetivos que não eram
claros e precisos e que não possuíam relação com o objetivo geral. Nesse sentido,
percebe-se a dificuldade na linguagem utilizada pelos autores dos projetos em
informar de maneira clara a operacionalidade do que se pretende alcançar.
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Quadro 7 –

Padrões e Justificativas referentes ao indicador Objetivos Específicos dos
Projetos Sociais analisados em 2008, 2009 e 2010.

Padrão
Parcialmente
Atendido

2008
2009
2010

Nº de
Projetos
1
1

2008

1

2009
2010

-

Ano

Não Atendido

Justificativa
 A operacionalidade do objetivo não
está clara.
 Objetivos não eram claros e precisos
e não possuíam relação com o objetivo
geral.
-

Fonte: A autora (2011).

4.6 INDICADOR METAS QUALITATIVAS
Do total de 22 projetos analisados, 11 apresentavam metas qualitativas. As
metas possuem relação direta com os objetivos, principalmente os específicos que
possuem operacionalidade maior. Quando o projeto não contém objetivos
específicos, não há meios de mensurá-lo a partir das metas. Foi observado nos
projetos avaliados que 13 projetos apresentaram objetivos específicos, assim
deveriam existir 13 projetos apresentando metas qualitativas. No entanto, apenas 11
projetos apresentaram esse indicador. Pode-se inferir que esses dois projetos
apresentaram objetivos específicos, mas não informaram as metas qualitativas dos
mesmos; ou eles não possuíam objetivos específicos, produzindo suas metas
qualitativas a partir dos objetivos gerais, o que pode dificultar e/ou impossibilitar a
avaliação dos mesmos.
Os projetos que apresentaram esse indicador, bem como os padrões
correspondentes distribuídos nos anos analisados são apresentados na Tabela 10.
Pode-se observar que dos cinco projetos analisados em 2008, quatro apresentaram
esse indicador, com padrão atendido em sua maioria (três). Dos nove projetos
analisados em 2009, quatro apresentaram esse indicador, sendo dois com padrão
atendido. Em 2010 não só o número de projetos que apresentaram esse indicador
cai, mas também sua qualidade, pois nenhum dos três projetos que continha esse
indicador apresentava padrão atendido. Percebe-se, a partir desses dados, que a
dificuldade na definição de metas qualitativas vem aumentando ao longo dos anos,
pois há um decréscimo no número de padrões atendidos. Cohen e Franco (2008)
acrescenta que as metas não surgem da decomposição dos objetivos específicos
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através da dedução, mas sim a partir de prioridades políticas e da racionalidade
técnica, o que pode gerar essa dificuldade na elaboração destas metas.

Tabela 10 – Atendimento ao Indicador Metas Qualitativas pelos Projetos Sociais analisados
em 2008, 2009 e 2010.
Nível de Atendimento
Atendido
Parcialmente Atendido
Não Atendido

2008
3
1
-

2009
2
1
1

2010
3
-

Fonte: A autora (2011).

O Quadro 8 apresenta a justificativa com base no ANEXO C para o
enquadramento no padrão parcialmente atendido e não atendido. Nos projetos cujos
padrões foram parcialmente atendidos, a justificativa descrita foi a ausência de
relação entre meta qualitativa e objetivo específico de maior relevância, enquanto o
padrão não atendido apresenta a ausência de relação com qualquer dos objetivos
específicos descritos como justificativa. Observa-se que as metas qualitativas
apresentadas nos projetos sociais não correspondiam aos objetivos específicos de
maior relevância, o que gerou padrões parcialmente atendidos, não significando a
ausência de relação com estes objetivos. No entanto, seria importante que estas
metas fizessem referência aos objetivos de maior relevância, de forma a atingir a
atividade mais importante do projeto.

Quadro 8 – Padrões e Justificativas referentes ao indicador Metas Qualitativas dos Projetos
Sociais analisados em 2008, 2009 e 2010.
Padrão
Parcialmente
Atendido

Não Atendido
Fonte: A autora (2011).

2008
2009
2010
2008

Nº de
Projetos
1
1
3
-

2009

1

2010

-

Ano

Justificativa
 Sem relação com o objetivo específico
de maior relevância.
 Sem relação com qualquer objetivo
específico.
-
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4.7 INDICADOR METAS QUANTITATIVAS
Segundo Boisier (apud COHEN; FRANCO, 2008, p. 90), a meta pode ser
definida como “um objetivo temporal, espacial e quantitativamente dimensionado”.
Ou seja, a meta está presente quando se define o sujeito da ação, se quantifica o
objetivo e se determina um prazo para atingi-lo. Quinze projetos apresentaram esse
indicador, ou seja, mais da metade dos projetos analisados, o que revela uma
preocupação com a capacidade potencial e com o universo a ser atingido num
determinado período.
Os projetos sociais nos anos analisados que apresentaram metas
quantitativas e seus padrões correspondentes estão contidos na Tabela 11.

Tabela 11 – Atendimento ao Indicador Metas Quantitativas pelos Projetos Sociais
analisados em 2008, 2009 e 2010.
Nível de Atendimento
Atendido
Parcialmente Atendido
Não Atendido

2008
2
1
1

2009
5
1

2010
5
-

Fonte: A autora (2011).

Tais padrões se apresentam da seguinte forma: a) dos cinco projetos
analisados em 2008, quatro apresentaram este indicador, sendo dois com padrão
atendido, um com padrão parcialmente atendido e um não atendendo ao padrão; b)
dos nove projetos analisados em 2009, seis apresentaram meta quantitativa, com a
maioria (cinco) atendendo ao padrão e apenas um sem atendê-lo; e c) no ano de
2010, dos oito projetos analisados, cinco apresentaram o indicador, o que remete à
necessidade de cumprimento à legislação do Comando da Aeronáutica (2006a). O
número é reduzido em 2010, onde dos oito projetos analisados, seis apresentaram
esse indicador. Estes dados sugerem uma facilidade na elaboração destas metas,
uma vez que apresentam maior facilidade para a sua mensuração que as metas
qualitativas.
O Quadro 9 mostra as justificativas para o enquadramento no padrão
parcialmente atendido ou não atendido. O universo percentual apresentado de
maneira incompleta foi a justificativa do único projeto com padrão parcialmente
atendido. Os dois projetos com padrão não atendido não informaram a capacidade
potencial do projeto. Assim, se as metas do projeto correspondem ao processo de
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quantificação dos objetivos (COHEN; FRANCO, 2008) e as mesmas não são
descritas ou o são de maneira incompleta, significa dizer que os projetos não estão
sendo mensurados. Logo, poderá refletir em sua avaliação.

Quadro 9 –

Padrões e Justificativas referentes ao indicador Metas Quantitativas dos
Projetos Sociais analisados em 2008, 2009 e 2010.

Padrão
Parcialmente
Atendido

Não Atendido

Ano

Nº de
Projetos

2008

1

2009
2010
2008
2009
2010

1
1
-

Justificativa
 Apresenta
incompleto.

universo

percentual

 Não apresenta capacidade potencial do
projeto.
-

Fonte: A autora (2011).

4.8 INDICADOR PÚBLICO-ALVO
Conforme definição contida na ICA 163-1 (COMANDO DA AERONÁUTICA,
2006a), esse indicador refere-se a quem se destina a ação, sendo apresentado em
18 projetos analisados, ou seja, em quase todos os projetos. Esta quantidade de
projetos remete à necessidade de se definir quem será o usuário de cada projeto.
Há que se destacar também a necessidade de se caracterizar esse público para
melhor conhecimento por parte de quem o irá financiar, neste caso a SDEE/DSS.
Na Tabela 12 é apresentado o atendimento aos padrões relativos ao públicoalvo dos projetos analisados. Os 18 projetos que continham esse indicador estavam
assim divididos: três projetos no ano de 2008; oito projetos no ano de 2009 e sete no
ano de 2010, o que mostra um aumento no número de projetos que apresentou
público-alvo. Apesar de 10 projetos apresentaram padrões atendidos, o número de
padrões não atendidos (cinco) é maior que os padrões parcialmente atendidos (três),
o que revela a falta de caracterização “do conjunto de pessoas ao qual se destina o
projeto” (COHEN; FRANCO, 2008, p. 90), que pode ter relação com a pouca
reflexão acerca da área de interesse (conhecimento da demanda) descrita na
análise do indicador justificativa.
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Tabela 12 –

Atendimento ao Indicador Público-Alvo pelos Projetos Sociais analisados em
2008, 2009 e 2010.

Nível de Atendimento
Atendido
Parcialmente Atendido
Não Atendido

2008
2
1
-

2009
4
2
2

2010
4
3

Fonte: A autora (2011).

No Quadro 10 que traz a justificativa de cada padrão parcialmente atendido e
não atendido, observa-se que todas as justificativas fazem alusão à não
caracterização ou caracterização incompleta de seu público-alvo. Dos cinco projetos
analisados em 2008, três apresentaram esse indicador, sendo dois com padrão
atendido e um com padrão parcialmente atendido. Em 2009 dos nove projetos que
foram analisados, oito apresentaram esse indicador distribuído nos padrões: a)
atendido: quatro; b) parcialmente atendido: dois e c) não atendido: dois. E em 2010,
dos oito projetos analisados, sete apresentaram esse indicador, com quatro projetos
com padrão atendido e três com padrão não atendido. O número elevado de
projetos com padrão não atendido remete à necessidade de melhor conhecimento
dos indivíduos que possuem em comum algum atributo, carência ou potencialidade
que o projeto pretende suprir ou desenvolver (COHEN; FRANCO, 2008).

Quadro 10 – Padrões e Justificativas referentes ao indicador Público-Alvo dos Projetos
Sociais analisados em 2008, 2009 e 2010.
Padrão
Parcialmente
Atendido
Não Atendido

Ano
2008
2009
2010
2008
2009
2010

Nº de
Projetos
1
2
2
3

Justificativa
 Apresentou caracterização incompleta
do público-alvo.
 Não caracterizou o público-alvo.

Fonte: A autora (2011).

4.9 INDICADOR PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
Apenas um projeto, dos 22 analisados, não apresentou procedimentos
operacionais. Oito demonstra a importância deste componente para qualquer projeto
elaborado, tendo em vista tratar-se do como fazer, detalhando o máximo de
atividades necessárias à execução do projeto. Segundo Baptista (2007), os
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procedimentos operacionais referem-se à descrição da alternativa de intervenção
escolhida (modelo adotado, dimensionamento, localização); à descrição do processo
(o que será feito e como); aos requisitos técnicos (disponibilidade de elementos
indispensáveis para a realização do projeto, em termos de recursos humanos,
materiais e administrativos); ao orçamento (previsão dos recursos monetários que
serão necessários para a efetivação do projeto) e às fontes de recursos (de
investimento e de operação). De acordo com a ICA 163-1 (COMANDO DA
AERONÁUTICA, 2006a), a descrição de orçamento e os requisitos técnicos são
indicadores analisados separadamente dos procedimentos operacionais, enquanto a
fonte de recurso advém do RAS/DIRINT.
A Tabela 13 apresenta os projetos sociais que continham Procedimentos
Operacionais e seus padrões atingidos.

Tabela 13 –

Atendimento ao Indicador Procedimentos Operacionais pelos Projetos Sociais
analisados em 2008, 2009 e 2010.

Nível de Atendimento
Atendido
Parcialmente Atendido
Não Atendido

2008
5
-

2009
9
-

2010
7
-

Fonte: A autora (2011).

Observa-se que todos os projetos analisados que continham esse indicador
(22) apresentaram padrão parcialmente atendido. Este fato ocorreu devido ao
grande número de itens a serem cumpridos nesse indicador, num total de sete, que
incluem atividades previstas e sua periodicidade, instrumentos utilizados, material
educativo, sistema de registros, abrangência desejada e profissional ou equipe
responsável.
No Quadro 11 são apresentadas as justificativas para o enquadramento no
padrão parcialmente atendido. Observa-se que quase todos os projetos (19)
atenderam parcialmente aos critérios, pois não esclareceram o sistema de registros
a ser adotado nas atividades previstas. Outros itens são recorrentes, tais como:
material educativo e instrumentos a serem utilizados; o que compromete a descrição
do processo, bem como a execução do projeto.
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Quadro 11 – Padrões e Justificativas referentes ao indicador Procedimentos Operacionais
dos Projetos Sociais analisados em 2008, 2009 e 2010.
Padrão

Ano

2008

Nº de
Projetos

5

7

Parcialmente
Atendido
2009

2

2
2

2010

Fonte: A autora (2011).

4

Justificativa
 Sem instrumentos utilizados, material
educativo, sistema de registros e
abrangência desejada.
 Sem material educativo, sistema de
registros,
abrangência
desejada,
profissional ou equipe responsável e
periodicidade das atividades.
 Sem sistema de registros, abrangência
desejada
e
periodicidade
das
atividades.
 Sem sistema de registros.
 Sem instrumentos utilizados, material
educativo, sistema de registros,
profissional ou equipe responsável e
periodicidade das atividades.
 Sem periodicidade das atividades.
 Sem instrumentos utilizados, material
educativo e sistema de registros.
 Sem atividades previstas, material
educativo, sistema de registros,
abrangência desejada e periodicidade
das atividades.
 Sem material educativo e sistema de
registros.
 Sem instrumentos utilizados, material
educativo, sistema de registros,
abrangência desejada e profissional ou
equipe responsável.
 Sem sistema de registros, abrangência
desejada
e
periodicidade
das
atividades.
 Sem sistema de registros.
 Sem instrumentos utilizados, material
educativo e sistema de registros.
 Sem material educativo, sistema de
registros e abrangência desejada.
 Sem instrumentos utilizados, material
educativo, sistema de registros,
profissional ou equipe responsável e
periodicidade das atividades.
 Sem instrumentos utilizados e sistema
de registro.
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4.10 INDICADOR AVALIAÇÃO
Dos 22 projetos analisados, 16 apresentaram o indicador avaliação. O
número é considerado reduzido, quando se entende que a avaliação deve estar
presente em todo planejamento, independente de sua formalização em documentos.
Segundo Baptista (2007, p. 113) a avaliação “não é o momento final, mas aquele em
que o processo ascende a outro patamar, reconstruindo dinamicamente seu objeto,
objetivos e procedimentos”. Este indicador se torna relevante no projeto, pois define
dentre outras coisas a sua continuidade ou não.
Os projetos sociais nos anos analisados que apresentaram avaliação e seus
padrões correspondentes estão contidos na Tabela 14. Dos cinco projetos
analisados em 2008, quatro apresentaram este indicador, sendo três com padrão
parcialmente atendido e um não atendendo ao padrão. Dos nove projetos analisados
em 2009, seis apresentaram avaliação, com a maioria (cinco) não atendendo ao
padrão e apenas um atendendo parcialmente. Dos oito projetos analisados em 2010,
seis apresentaram o indicador, sendo três com padrão parcialmente atendido e três
com padrão não atendido; resultando em nenhum padrão atendido neste indicador.

Tabela 14 – Atendimento ao Indicador Avaliação pelos Projetos Sociais analisados em 2008,
2009 e 2010.
Nível de Atendimento
Atendido
Parcialmente Atendido
Não Atendido

2008
3
1

2009
1
5

2010
3
3

Fonte: A autora (2011).

No Quadro 12 são apresentadas as justificativas para o enquadramento do
indicador no padrão parcialmente atendido e não atendido. Observa-se que há um
certo equilíbrio nesses padrões, pois foram nove projetos com padrão não atendido
e sete projetos com padrão parcialmente atendido. O item que mais aparece
(14 vezes) como não atendido é o desenho metodológico da avaliação. Esse dado
sugere um desconhecimento acerca das metodologias que podem ser utilizadas
durante o processo de avaliação. Outro item que se destaca é a falta de descrição
dos indicadores a serem utilizados. O indicador, segundo Cohen e Franco (2008,
p.152), “é a unidade que permite medir o alcance de um objetivo específico”. Assim,
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se os indicadores não são definidos, não há como saber se os objetivos descritos
foram ou não alcançados.
A dificuldade enfrentada na definição da avaliação dos projetos analisados vai
ao encontro dos principais problemas enfrentados para a montagem de sistemas de
avaliação de projetos na área social, segundo Baptista (2007, p. 115-116), que são:

a) a precariedade dos processos científicos e metodológicos de
mensuração de dados sociais, principalmente os de natureza
qualitativa; b) a ausência de um referencial de estudos que permita
determinar os efeitos de medidas macrossociais, em todas as
dimensões do sistema; c) a dificuldade para estabelecer a natureza
estatística de relação entre indicadores, principalmente quando o
processo envolve muitas espécies de mudanças [...]; d) na
preocupação por resultados imediatos, enquanto na área social,
muitas vezes, são mais significativos os resultados de longo prazo e
menos tangíveis. (a autora agrupou os itens em letras para melhor
compreensão do texto).

Quadro 12 – Padrões e Justificativas referentes ao indicador Avaliação dos Projetos
Sociais analisados em 2008, 2009 e 2010.
Padrão

Ano

Nº de
Projetos

2008

3

2009

1

2010

3

2008

1

2009

5

Parcialmente
Atendido

Não Atendido

Justificativa
 Sem
desenho
metodológico,
indicadores e instrumentos a serem
utilizados.
 Sem tipo de avaliação e desenho
metodológico.
 Sem tipo de avaliação, desenho
metodológico e indicadores a serem
utilizados.
 Sem tipo de avaliação, desenho
metodológico e instrumentos a serem
utilizados.
 Sem tipo de avaliação, desenho
metodológico e indicadores a serem
utilizados.
 Sem tipo de avaliação, desenho
metodológico,
periodicidade
e
indicadores a serem utilizados.
 Sem
desenho
metodológico,
periodicidade,
indicadores
e
instrumentos a serem utilizados.
 Sem tipo de avaliação, indicadores e
instrumentos a serem utilizados.
 Sem tipo de avaliação.

(Continuação)
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(Continuação)
Padrão

Não Atendido

Ano

2010

Nº de
Projetos

3

Justificativa
 Sem tipo de avaliação, periodicidade,
indicadores e instrumentos a serem
utilizados.
 Sem tipo de avaliação, desenho
metodológico,
indicadores
e
instrumentos a serem utilizados.
 Sem tipo de avaliação.

Fonte: A autora (2011).

4.11 INDICADOR PREVISÃO DE CUSTOS/ORÇAMENTO
Em todos os 22 projetos analisados foi encontrado este indicador. Infere-se
que o motivo seja por tratar-se de projetos que estão solicitando recursos para sua
execução. A previsão de custos/orçamento engloba os recursos humanos, materiais,
físicos, serviços e insumos. Conforme descrito anteriormente para análise deste
indicador houve adaptações no padrão previamente descrito, pois os autores apenas
previam custos se houvesse contratação e/ou pagamento de serviço e pessoal que
não compusessem os recursos da OM.
Segundo Baptista (2007, p. 142),

no orçamento, necessariamente, devem constar os custos e as
despesas de implementação, implantação e manutenção, os quais
devem ser detalhados para que seja estimado cada item, podendo
ser resumidos e organizados como orçamentos parciais: de
investimentos, de manutenção (pessoal, material) facilitando a
análise das despesas do projeto [...].

Ao apresentar a previsão de custos/orçamento tal qual definido por Baptista
(2007), o autor do projeto contribuirá para a agilidade na análise do projeto, que será
apresentado de maneira clara e precisa.
A Tabela 15 apresenta a distribuição do atendimento aos padrões pelos
projetos em 2008, 2009 e 2010. Observa-se que o número de projetos que
atenderam ao padrão (14) é maior que os projetos parcialmente atendidos (três) e
não atendidos (cinco), o que revela um cumprimento dos critérios estabelecidos no
ANEXO C.

77

Tabela 15 – Atendimento ao Indicador Previsão de Custos/Orçamento pelos Projetos
Sociais analisados em 2008, 2009 e 2010.
Nível de Atendimento
Atendido
Parcialmente Atendido
Não Atendido

2008
2
1
2

2009
6
2
1

2010
6
2

Fonte: A autora (2011).

O Quadro 13 apresenta as justificativas para os padrões parcialmente
atendidos e não atendidos. Todos os projetos apresentaram os recursos financeiros
necessários. Catorze projetos atenderam aos critérios definidos com base na
legislação interna (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2006a). Nos projetos que
apresentaram padrão parcialmente atendido observa-se que foram priorizadas as
informações relacionadas a um entendimento restrito ao custo, sem indicar gastos
com pessoal e/ou material.

Quadro 13 – Padrões e Justificativas referentes ao indicador Previsão de
Custos/Orçamento dos Projetos Sociais analisados em 2008, 2009 e
2010.
Padrão

Parcialmente
Atendido

Não Atendido

Ano

Nº de
Projetos

2008

1

2009

2

2010
2008
2009
2010

2
1
2

Justificativa
 Informou
humanos.
 Informou
humanos.
 Informou
materiais.

recursos

financeiros

e

recursos

financeiros

e

recursos

financeiros

e

 Apenas informou recursos financeiros.

Fonte: A autora (2011).

4.12 INDICADOR CRONOGRAMA
Para Baptista (2007, p. 140), cronograma “é a representação gráfica do tempo
estimado para a execução das tarefas planejadas. Podem-se notar cronogramas
que abranjam todas as atividades e cronogramas específicos, para um grupo
orgânico de atividades”. Assim, do total de 22 projetos analisados, 13 apresentaram
cronograma, o que é considerado reduzido, tendo em vista que neste indicador é
representado graficamente o tempo estimado para a execução das tarefas
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planejadas. Assim, quando apenas 13 projetos apresentam este indicador, significa
dizer que nove projetos não devem estar controlando suas tarefas/atividades ao
longo do período previsto para a sua realização.
Da Tabela 16 constam os projetos sociais nos anos analisados que
apresentaram cronograma e seus padrões correspondentes.

Tabela 16 – Atendimento ao Indicador Previsão de Cronograma pelos Projetos Sociais
analisados em 2008, 2009 e 2010.
Nível de Atendimento
Atendido
Parcialmente Atendido
Não Atendido

2008
3
1

2009
3
1

2010
2
3

Fonte: A autora (2011).

Assim, observa-se que não houve padrão atendido nestes 13 projetos, o que
significa dizer que algum dos itens sobre a implantação, execução, avaliação e
redefinição do projeto após a avaliação não foi cumprido. Os projetos estavam assim
divididos: a) dos cinco projetos analisados em 2008, quatro apresentaram este
indicador, sendo três com padrão parcialmente atendido e um não atendendo ao
padrão; b) dos nove projetos analisados em 2009, quatro apresentaram cronograma,
sendo três com padrão parcialmente atendido e um não atendido; e c) dos oito
projetos analisados em 2010, cinco apresentaram o indicador, sendo dois com
padrão parcialmente atendido e 3 com padrão não atendido.
No Quadro 14 são apresentadas as justificativas para o enquadramento no
padrão parcialmente atendido e não atendido. Observa-se que oito projetos
atenderam parcialmente ao padrão, pois não apresentaram redefinição do projeto
após a avaliação; enquanto cinco não atenderam ao padrão, pois não apresentaram
período de implantação, de avaliação e de redefinição do projeto após a avaliação.
Assim, em todos os projetos não foi definido o período para redefinição do projeto
após a avaliação.
Observa-se uma relação direta do cronograma com os procedimentos
operacionais (onde são relacionadas as atividades) e a avaliação (onde são
avaliadas as atividades). Assim, se as atividades relacionadas nos procedimentos
operacionais não forem claras, não há meios de avaliá-las, nem tampouco há meios
de estimar sua duração para composição do cronograma. Isto mostra a importância
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de se ter objetivos específicos claros que gerarão atividades simples e fáceis de
serem avaliadas, além de se estimar tempo de execução.

Quadro 14 –

Padrões e Justificativas referentes ao indicador Cronograma dos Projetos
Sociais analisados em 2008, 2009 e 2010.

Padrão

2008
2009
2010
2008
2009

Nº de
Projetos
3
3
2
1
1

2010

3

Ano

Parcialmente
Atendido

Não Atendido

Justificativa
 Não apresenta redefinição do projeto
após a avaliação.
 Não
apresenta
período
de
implantação,
de
avaliação
e
redefinição do projeto após a
avaliação.

Fonte: A autora (2011).

4.13 INDICADOR REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
A partir do número total de projetos analisados (22) verifica-se que nove
projetos apresentaram referências bibliográficas em sua composição. Esse foi o
indicador

que

menos

constava

dos

projetos

analisados,

mesmo

quando

considerados para efeito de existência do indicador os projetos que continham
bibliografia. Tal dado revela a pouca importância dada às referências bibliográficas
na composição de um projeto.
Este indicador possui relação direta com o indicador justificativa, pois é nela
onde basicamente aparecem os referenciais teóricos utilizados nos projetos e
listados nas referências bibliográficas. No entanto, apesar de 22 projetos
apresentarem justificativas, sendo 12 com padrão atendido; apenas nove projetos
continham referências bibliográficas, o que não espelha essa relação direta.
Vale ressaltar que nos critérios que compunham o padrão atendido, conforme
legislação vigente à época (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2006a), não havia
nenhuma informação em relação à necessidade de serem mencionados os
referenciais teóricos utilizados. Como este estudo se limita a avaliar a adequação
dos projetos ao que a legislação vigente estabelece, não foi possível realizar uma
análise qualitativa acerca da inexistência deste referencial teórico, bem como seu
impacto no indicador referências bibliográficas. Todavia, pode-se inferir que se
houvesse este item, provavelmente não haveria tantos padrões atendidos no
indicador justificativa.
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Na Tabela 17 pode-se observar que os cinco projetos de 2008 apresentavam
referências bibliográficas, sendo dois com padrão atendido e três não atendendo ao
padrão. Em 2009 há uma queda neste indicador, pois do total de nove projetos
analisados apenas três apresentaram o indicador e nenhum atendeu ao padrão. A
queda continua, e em 2010, do total de oito projetos analisados, apenas um
apresentou referências bibliográficas e não atendeu ao padrão.

Tabela 17 – Atendimento ao Indicador Previsão de Referências Bibliográficas pelos Projetos
Sociais analisados em 2008, 2009 e 2010.
Nível de Atendimento
Atendido
Parcialmente Atendido
Não Atendido

2008
2
3

2009
3

2010
1

Fonte: A autora (2011).

Observa-se no Quadro 15 que a justificativa apresentada para os sete
projetos com padrão não atendido foi a apresentação de bibliografia no lugar de
referência bibliográfica. Assim, verifica-se uma confusão nos conceitos de
bibliografia e referências bibliográficas. Há que se elucidar, conforme o ANEXO C,
que bibliografia é a relação de material bibliográfico utilizado pelo autor na
elaboração do projeto, mas sem referência no texto. Enquanto a referência
bibliográfica inclui ou lista todos os materiais bibliográficos mencionados ou citados
no texto.

Quadro 15 – Padrões e Justificativas referentes ao indicador Referências Bibliográficas
dos Projetos Sociais analisados em 2008, 2009 e 2010.
Padrão
Não Atendido

Ano
2008
2009
2010

Nº de
Projetos
3
3
1

Justificativa
 Apresentou bibliografia no lugar de
referência bibliográfica.

Fonte: A autora (2011).

Dessa forma, conforme Tabela 4, nos 22 projetos sociais analisados foram
apresentados 212 indicadores, sendo 87 com padrão atendido, 76 com padrão
parcialmente atendido e 49 com padrão não atendido. Observa-se que o número
revela uma qualidade dos projetos, pois ao somar o padrão atendido com o padrão
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parcialmente atendido, entendendo que este se refere aos projetos com itens
incompletos e precisando de ajustes, obtém-se o total de 163 padrões aceitos, o que
corresponde a três vezes mais o número de padrões não atendidos.
O

indicador

com

mais

padrões

aceitos

(14)

foi

a

previsão

de

custos/orçamento, o que provavelmente teve relação com o fato dos projetos
analisados serem projetos solicitando recursos e por isso precisavam identificar os
custos de maneira clara. E o indicador com mais padrões não aceitos (nove) foi
avaliação, o que sugere dificuldade na compreensão da avaliação como uma etapa
que compõe o projeto.
Vale ressaltar ainda que os indicadores procedimentos operacionais e
avaliação não obtiveram padrões atendidos em nenhum projeto nos anos avaliados,
bem como o indicador procedimentos operacionais só apresentou padrões
parcialmente atendidos; o que remete aos diversos itens que compunham esses
indicadores (ANEXO C) e que dificultavam a possibilidade de obtenção do padrão
atendido por parte dos projetos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este capítulo trata das conclusões que o estudo trouxe acerca do tema
projetos sociais no COMAER; das limitações encontradas ao longo do seu
desenvolvimento, bem como das recomendações sugeridas a fim de subsidiar
futuras decisões da SDEE/DSS acerca dos projetos sociais por ela financiados.

5.1 CONCLUSÕES
A partir do estudo observa-se que o projeto, enquanto “a unidade mais
operativa dentro do processo de planejamento e o elo final deste processo”
(COHEN; FRANCO, 2008, p. 85), possui diversos elementos em sua composição
interligados, interdependentes entre si. Assim, o projeto, possui um público a quem
se destina (público-alvo), é apresentado ao financiador a partir de sua justificativa,
que é fundamentada em um referencial teórico (referências bibliográficas) através de
sua folha de rosto e estruturado no índice (e em algumas vezes no sumário) para
melhor localização do seu conteúdo, este formado de objetivo geral “algo mais vago
e de difícil execução” (COHEN; FRANCO, 2008, p. 89); de objetivos específicos,
mais voltados à operacionalidade e mais fácil de avaliar. Esses objetivos estão
diretamente ligados às metas, sejam elas qualitativas ou quantitativas que se
traduzem naquilo que se quer atingir de um objetivo em quantidade e qualidade num
determinado espaço de tempo. Acrescentam-se os procedimentos operacionais (o
que será feito e como), que possui uma previsão de custos/orçamento (aquilo que
será feito e a maneira como será executado possui um custo), organizado num
tempo e espaço dentro de um cronograma. Todos esses elementos, constitutivos de
um projeto, precisam ser avaliados (avaliação) antes, durante e após a execução do
projeto a fim de auxiliar na tomada de decisões acerca do projeto.
Dessa forma, todos os indicadores são importantes e necessários e sua
ausência pode prejudicar a execução e avaliação do projeto.

5.1.1 Mapeamento dos projetos sociais financiados pela DIRINT/SDEE: Questão
avaliativa 1


Quanto à Distribuição nos PASIC

Os projetos sociais analisados neste estudo estão divididos nos cinco PASIC
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existentes no Plano de Assistência Social do COMAER. Dentre eles não foram
encontrados projetos correspondentes ao PASIC 3, provavelmente por este PASIC
referir-se à assistência social, no atendimento às necessidades básicas de
reprodução que o indivíduo necessita para continuar a viver (saúde, alimentação,
educação e habitação). O PASIC que mais apresenta projetos é o 5, voltado para o
lazer e a cultura, seguido do PASIC 1, de promoção familiar; correspondendo a uma
preocupação e um investimento dos profissionais no núcleo familiar, de forma a
atender o militar e o servidor civil numa ótica de atenção integral, utilizando em seus
projetos conceitos sobre família extensiva. O PASIC 4 é o terceiro com mais
projetos. Identifica-se assim um olhar atento às modificações societárias no que
tange às ações voltadas para o idoso, um segmento populacional que cresce
consideravelmente, segundo dados do IBGE (2010). E o último PASIC em número
de projetos apresentados é o 2, com projetos voltados para os recursos humanos,
no trato às questões referentes à segurança do trabalho e adequabilidade do militar
quando de sua transferência para localidade inóspita ou de difícil acesso.
 Quanto à Distribuição nos COMARES
Dos 22 projetos analisados verificou-se que um terço (sete) é oriundo de OM
do COMAR 3. Vale ressaltar que a maioria das OM e dos assistentes sociais
elaboradores de tais projetos está localizada neste COMAR, que corresponde aos
estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, justificando dessa forma
esse número. Os demais projetos são oriundos do COMAR 4 (São Paulo e Mato
Grosso do Sul), com seis; COMAR 2 (estados da região Nordeste exceto o
Maranhão), com cinco e COMAR 6 e 7, com um projeto cada. Os COMARES 1 e 5
não obtiveram projetos sociais analisados, devido à forma de seleção da amostra
adotada (sorteio). Destaca-se o elevado número de projetos no COMAR 4 e 2, tendo
em vista o reduzido número de assistentes sociais nessas regiões; sugerindo um
planejamento e uma resposta ao coletivo de maneira efetiva, através dos projetos.
 Quanto à Composição dos Projetos
Os indicadores relacionados, conforme previsto na legislação, compunham a
maioria dos projetos analisados, mostrando uma preocupação em cumprir tal
ordenamento.

Os mais recorrentes nos três anos analisados foram justificativa,

objetivos gerais e previsão de custos/orçamento, o que sugere preocupação com a
fundamentação e execução do projeto (mais especificamente os custos). Os menos
recorrentes foram metas qualitativas e referências bibliográficas, o que sugere
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problemas relativos à operacionalidade do projeto. Ao observar a maneira que esses
indicadores são distribuídos em 2008, 2009 e 2010 e suas categorias, percebe-se
que há uma queda na presença de indicadores relativos às categorias de
fundamentação e execução, e mais especificamente aqueles diretamente ligados à
operacionalidade do projeto, o que pode refletir no controle das atividades
desenvolvidas no projeto.
O ano de 2008 foi o ano com o menor número de projetos, mas também com
o maior número de projetos “mais completos”, ou seja, contendo quase todos os
indicadores. Nos anos seguintes, 2009 e 2010, o número de projetos aumenta, mas
o de indicadores atendidos diminui. Tal fato pode ter se dado em consequência das
atividades demandadas após a execução de um projeto, o que pode ter interferido
na elaboração de indicadores não considerados determinantes para a sua execução,
como metas qualitativas e referências bibliográficas.
Ao analisar a composição dos projetos não é possível realizá-la sem fazer
referência ao contexto no qual está inscrito, pois se assim fosse feito as informações
apresentadas poderiam não condizer à realidade na qual transcorreu o fato. Há que
se considerar a vontade política, a correlação de forças e outros fatos que interferem
no planejamento e podem levar a projetos com informações incompletas. Dessa
forma, apesar das informações apresentadas sugerirem projetos incompletos ou
mesmo sem consistência, há que se considerar que a maioria dos projetos
analisados continha todos os indicadores.

5.1.2 Adequação à legislação dos projetos sociais financiados pela DIRINT/SDEE:
Questão avaliativa 2
Os projetos analisados estavam, em sua maioria, adequados à legislação
vigente à época (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2006a), tendo em vista o total de
163 indicadores com padrões atendidos e parcialmente atendidos, demonstrando a
preocupação em cumprir este ordenamento, mesmo que não seja em sua totalidade.
Foram identificados apenas 49 padrões não atendidos, o que revela que apesar de
alguns indicadores não estarem presentes nos projetos, aqueles que estavam
obtiveram em sua maioria padrões atendidos ou parcialmente atendidos (precisando
de ajustes).
Observa-se que os indicadores mais recorrentes (justificativa, objetivos gerais
e previsão de custos/orçamento) também são aqueles com maiores números de
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padrões aceitos, com o indicador previsão de custos/orçamento com o maior número
(14), o que revela não só uma preocupação em cumprir a legislação, mas
principalmente de fazê-lo de maneira clara e precisa.
O indicador com mais padrões não aceitos (nove) foi a avaliação, tendo o
desenho metodológico como o item mais recorrente (14 vezes) nas justificativas
apresentadas na definição dos padrões, sugerindo um desconhecimento acerca das
metodologias que podem ser utilizadas durante o processo de avaliação, bem como
a dificuldade em dar prosseguimento a esta etapa do projeto.
Os indicadores procedimentos operacionais e avaliação não obtiveram
padrões atendidos em nenhum projeto nos anos avaliados, bem como o indicador
procedimentos operacionais só apresentou padrões parcialmente atendidos; o que
remete aos diversos itens que compunham esses indicadores (ANEXO C) e que
dificultavam a possibilidade de obtenção do padrão atendido por parte dos projetos.
O ano de 2008 foi apontado como aquele com o menor número de projetos,
mas também com o maior número de projetos “mais completos”, ou seja, contendo
quase todos os indicadores, com o total de 40 padrões atendidos e parcialmente
atendidos, e apenas 13 não atendidos. Nos anos seguintes, 2009 e 2010, o número
de projetos aumenta, mas o de indicadores diminui, sendo respectivamente 69 e 54
padrões atendidos e parcialmente atendidos, e 19 e 18 não atendidos. O que indica
uma boa qualidade geral dos projetos analisados.

5.2 LIMITAÇÕES
O estudo, devido ao seu ineditismo na análise, apresentou algumas limitações
que não comprometeram o trabalho, mas precisam de revisão quando de sua
continuidade, ou mesmo de sua meta-avaliação. São eles:
 exiguidade de tempo para analisar 100% dos projetos sociais financiados
pela SDEE/DSS. Sobre essa limitação, Cohen e Franco (2008, p. 72) diz:

A informação deve ser suficiente e não necessariamente ‘completa’.
A pretensão de exaustividade é, em muitas ocasiões, inconveniente
e, portanto, deve ser evitada. É preciso um equilíbrio adequado entre
o ideal e o viável, considerando se é justificável a maior
exaustividade da avaliação em função dos resultados a serem
obtidos.
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Assim, entende-se que a análise da amostra correspondeu ao tempo para
análise;
 não houve representatividade de todos os COMARES nos projetos
analisados (COMAR 1 e 5 não obtiveram projetos sociais analisados), devido ao
procedimento adotado para seleção da amostra; e
 o instrumento utilizado (ANEXO C) trouxe limitações em alguns
indicadores, que somente quando da análise dos projetos pode ser verificado, sendo
os indicadores: a) sumário – utilizou-se no estudo a definição da ICA 163-1
(COMANDO DA AERONÁUTICA, 2006a) para sumário, que estava equivocada,
segundo informações da NBR 1079 da ABNT (MONTEIRO, 1998); e b)
procedimentos operacionais – o padrão atendido foi definido como aquele no qual o
projeto contemplaria todos os itens deste indicador contido na ICA 163-1
(COMANDO DA AERONAÚTICA, 2006a), no entanto não se considerou a
possibilidade de existirem projetos que não apresentariam alguns desses itens por
não condizer com seu objetivo.

5.3 RECOMENDAÇÕES
A partir da análise realizada no presente estudo, com vistas a contribuir para
a tomada de decisões por parte da SDEE/DSS sobre a elaboração, execução e
controle dos projetos sociais, sugere-se:
1) a revisão da ICA 163-1 (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2011b) no que
tange à:
a) inclusão nas etapas dos projetos sociais (subitem 3.2.3) de: políticas
públicas referidas; articulação com outras políticas públicas; PASIC referente; área
abrangida pelo projeto; faixa etária dos militares e/ou servidores civis atendidos;
número absoluto de pessoas a serem atendidas pelo projeto; e
b) melhor definição dos itens que comporão um projeto, indicando as
informações relevantes de cada item, pois segundo Baptista (2007, p. 102), “a
elaboração de projetos, em geral, acompanha um roteiro predeterminado, o qual
frequentemente é definido de acordo com as necessidades e exigências próprias do
órgão de execução e/ou financiado”. A SDEE/DSS, que teve inicialmente, como
objetivo indicar em linhas gerais o que esperava de cada item do projeto, de forma a
preservar a autonomia do profissional, bem como estimular a adequação do projeto
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ao contexto regional no qual estivesse inserido, não logrou êxito em sua tentativa,
pois os profissionais não conseguiram encaminhar projetos onde todos os itens
fossem adequados à legislação;
2) a revisão do Plano de Assistência Social do COMAER, incluindo: a) a
definição de diretrizes gerais a serem seguidas no desenvolvimento das ações
sociais; b) a definição de responsabilidades dos órgãos; e c) a criação da estrutura
de Assistência Social no COMAER, com a existência das OM isoladas, dos Núcleos,
contendo inclusive suas responsabilidades;
3) a realização de capacitação em elaboração e avaliação de projetos sociais
para os profissionais de Serviço Social responsáveis pelo planejamento, execução e
avaliação dos projetos sociais no âmbito do COMAER. As áreas que mais
necessitam desse tipo de capacitação são aquelas relativas à fundamentação e
execução do trabalho, tais como: justificativa, objetivos específicos metas
qualitativas, procedimentos operacionais, cronograma, avaliação e previsão de
custos/orçamento. Itens como público-alvo, metas quantitativas e referências
bibliográficas necessitam de complementação de informação e correção de
significados das palavras;
4) a revisão do instrumento utilizado (ANEXO C), tendo em vista a série de
limitações que ele apresentou quando da análise dos projetos sociais. Vale ressaltar
que algumas dessas limitações estão listadas na análise dos indicadores (item 3.4),
bem como no item 4.1 (limitações) deste estudo;
5) a realização da análise dos projetos sociais nos anos 2006 e 2007, bem
como dos outros 50% que não foram analisados devido à exiguidade de tempo, a
fim de obter informações acerca do mapeamento e da adequabilidade dos projetos à
legislação vigente à época; e
6) a realização de análise qualitativa dos projetos sociais aqui analisados a
fim de se melhor compreender os indicadores propostos para análise dos projetos.
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ANEXO A – Presença dos indicadores nos projetos sociais financiados pela DIRINT/SDEE
Listar os projetos sociais financiados pela DIRINT/SDEE, indicando ano de financiamento, PASIC que atende, COMAR correspondente e OM
de origem. Assinalar a existência ou não dos indicadores em cada projeto.
Título do Projeto

*Indicadores:
1.
Folha de Rosto
2.
Sumário
3.
Justificativa
4.
Objetivos Gerais
5.
Objetivos Específicos
6.
Metas Qualitativas
7.
Metas Quantitativas
8.
Público-alvo
9.
Procedimentos operacionais
10. Avaliação
11. Previsão de custos/orçamento
12. Cronograma
13. Referência bibliográfica

Ano de
Financiamento

PASIC

Legenda
E
NE

COMAR

Padrão
Existente
Não Existente

OM

1

2

3

4

Indicadores* Atendidos
5
6
7
8
9 10

11

12

13

95

ANEXO B – Qualidade dos indicadores dos projetos sociais financiados pela DIRINT/SDEE
Título do Projeto: ___________________________________________ Ano de Financiamento: _________________________
Padrão
Indicadores

Atendido

Parcialmente
Atendido

Justificativa

Não
Atendido

Justificativa

Para cada projeto indique os indicadores existentes (E) já assinalados no instrumento do Anexo A. Avalie o atendimento de cada indicador, de
acordo com a discriminação dos níveis de atendimento especificados na Ficha de Padrões de Atendimento (Anexo C). Justifique a atribuição
dos níveis Parcialmente Atendido ou Não Atendido a qualquer indicador.

96

ANEXO C – Ficha de padrões de atendimento dos indicadores dos projetos sociais financiados pela DIRINT/SDEE
Indicadores
(Etapas)

Folha de Rosto

Sumário

Justificativa

Atendido
O projeto apresenta:
a)identificação da
Instituição,
b) setor, título do projeto,
c) autor do projeto,
d) equipe responsável, e
e) local, mês e ano de
sua elaboração.
São considerados neste
padrão os projetos que
apresentam todos os
itens contidos neste
indicador.
O projeto apresenta itens
e páginas
correspondentes. São
considerados neste
padrão os projetos que
apresentam todos os
itens contidos neste
indicador.
O projeto apresenta:
a) antecedentes e
contexto no qual se
insere,
b) demanda que justifica
a sua existência, e
c)relevância social
(apontando seu retorno
institucional e sua
contribuição para a
população usuária.

Padrão
Parcialmente Atendido
O projeto apresenta dois
ou mais itens contidos
neste indicador.

Não Atendido
O projeto apresenta
apenas um item contido
neste indicador.

Observações

Não há observação.

O projeto apresenta uma
listagem com os itens
elencados.

O projeto é paginado,
mas não contém um
sumário de forma a
identificar a localização
dos indicadores do
projeto.

O projeto apresenta dois
ou mais itens contidos
neste indicador.

O projeto apresenta
apenas um item contido
neste indicador.

Tendo em vista a simplicidade deste indicador
optou-se por classificar como parcialmente
atendidos aqueles projetos sociais que
possuem uma listagem com os itens do projeto,
sem paginação correspondente, enquanto o
padrão não atendido corresponde a projetos
cuja paginação existe, mas não contém a
relação dos itens.

Não há observação.

(Continuação)
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(Continuação)
Indicadores
(Etapas)

Objetivos Gerais

Objetivos
Específicos

Metas Qualitativas

Metas Quantitativas

Atendido
O projeto apresenta
objetivos de longo e
médio prazo com
precisão, clareza e
coerência em relação à
questão focada pelo
próprio projeto.

Padrão
Parcialmente Atendido
O projeto apresenta
objetivos somente de
longo prazo ou somente
de médio prazo com
precisão, clareza e
coerência em relação à
questão focada pelo
próprio projeto.

Não Atendido
O projeto apresenta
objetivos sem clara
definição acerca de seu
alcance (longo ou médio
prazo).

O projeto apresenta
objetivos de curto prazo
com precisão e clareza,
de forma a ser
operacionalizável.

O projeto apresenta
objetivos de curto prazo
com precisão e clareza,
sem observar a
operacionalidade do
mesmo.

O projeto apresenta
objetivos sem precisão e
clareza.

O projeto apresenta como
meta o resultado da ação
decorrente do objetivo
específico de maior
relevância.
O projeto apresenta:
a) capacidade potencial, e
b) universo a ser atingido
num determinado
período, indicado em
termos de universo
percentual.

O projeto apresenta como
meta o resultado da ação
decorrente dos objetivos
específicos, sem indicar a
relevância
O projeto apresenta dois
ou mais itens contidos
neste indicador.

O projeto apresenta como
meta o resultado de ação
sem relação com os
objetivos específicos.
O projeto apresenta
apenas um item contido
nesta etapa.

Observações
Como a ICA 163-1/2006 não define claramente
o que significam objetivos gerais de longo e
médio prazo, optou-se por complementar com
informações contidas no trabalho de BAPTISTA
(2007) a fim de melhor definir o padrão para
esse indicador. Dessa forma foi incluída a
informação “precisão, clareza e coerência em
relação à questão focada pelo próprio projeto”,
pois os objetivos gerais devem ser claros e
precisos o bastante a fim de ser exequíveis.
Como a ICA 163-1/2006 não define claramente
o que significam objetivos específicos de curto
prazo, optou-se por complementar com
informações contidas no trabalho de BAPTISTA
(2007) a fim de melhor definir o padrão para
esse indicador. Dessa forma foi incluída a
informação “precisão e clareza, de forma a ser
operacionalizável”, pois os objetivos específicos
devem ser claros e precisos o bastante a fim de
ser operacionalizáveis.

Não há observação.

Não há observação.

(Continuação)
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(Continuação)
Indicadores
(Etapas)

Público-alvo

Procedimentos
Operacionais

Avaliação

Atendido
O
projeto
apresenta
aquele que se pretende
alcançar, ou seja, a quem
se destina a ação,
informando
sua
caracterização.
O projeto discrimina:
a) as atividades previstas;
b) esclarece os
instrumentos utilizados,
c) esclarece o material
educativo
d) esclarece o sistema de
registros a serem
adotados,
e) delimita a abrangência
desejada,
f) indica profissional ou
equipe responsável
pela ação, e
g) aponta a periodicidade
das atividades.
O projeto informa:
a) o tipo de avaliação,
b) seu desenho
metodológico,
c) periodicidade,
d) indicadores a serem
utilizados,
e) instrumentos a serem
utilizados.

Padrão
Parcialmente Atendido
O
projeto
apresenta
aquele que se pretende
alcançar, ou seja, a quem
se destina a ação, com
caracterização
incompleta.
O projeto apresenta dois
ou mais itens contidos
neste indicador.

Não Atendido
O
projeto
apresenta
aquele que se pretende
alcançar, ou seja, a quem
se destina a ação, sem
informar
sua
caracterização.
O
projeto
apresenta
apenas um item contido
neste indicador.

Observações

Não há observação.

Não há observação.

O projeto apresenta dois
ou mais itens contidos
neste indicador.

O
projeto
apresenta
apenas um item contido
neste indicador.
Não há observação.

(Continuação)
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(Continuação)
Indicadores
(Etapas)

Previsão de
custos/orçamento

Cronograma

Referência
Bibliográfica

Atendido
O projeto informa:
a) os recursos humanos,
b) os recursos materiais,
c) os serviços, insumos e
físicos necessários ao
seu desenvolvimento.
O projeto apresenta:
a) período de
implantação,
b) período de execução,
c) período de avaliação, e
d) redefinição do projeto
após a avaliação.
O
projeto
apresenta
relação
de
material
bibliográfico utilizado na
elaboração do projeto.

Padrão
Parcialmente Atendido
O projeto apresenta dois
ou mais itens contidos
neste indicador.

Não Atendido
O
projeto
apresenta
apenas um item contido
neste indicador.

O projeto apresenta dois
ou mais itens contidos
neste indicador.

O
projeto
apresenta
apenas um item contido
neste indicador.

O
projeto
apresenta
relação incompleta de
material
bibliográfico
utilizado na elaboração
do projeto.

O
projeto
apresenta
bibliografia no lugar de
referência bibliográfica.

Observações

Não há observação.

Não há observação.

Entende-se por bibliografia a relação de
material bibliográfico utilizado pelo autor na
elaboração do projeto, mas sem referência no
texto. Enquanto a referência bibliográfica
inclui/lista todos os materiais bibliográficos
mencionados ou citados no texto.
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ANEXO D – Termo de Consentimento referente a Estudo de Avaliação

